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FELIETON

Tylko dla dorosłych
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Tym razem na łamach Fachowca Lubelskiego chcemy
pokazać rolę solidnej edukacji zawodowej i stałego
rozwoju fachowych umiejętności. Przy okazji wychodzi
na jaw uniwersalna prawda – wiedza to prawdziwa potęga
i to nie tylko w kontekście życia zawodowego…
Jak dbać o rozwój zawodowy fachowców?

Pick-up w firmie • Ważne kwestie prawne • Poradnik inżyniera – ochrona ppoż.

Najnowszy numer Fachowca Lubelskiego
oddajemy do rąk Czytelników w lecie. To
pora roku, która kojarzy się z wypoczynkiem. Tak można ten czas spędzić, ale
nie zawsze wtedy, kiedy jest się budowlanym fachowcem. Bo fachowcy mają w lecie ręce pełno roboty, lato sprzyja inwestycjom i nie każdy może pozwolić sobie
na „odpuszczenie” w tym czasie pracy.
Zamiast być nad morzem czy jeziorem
– fachowiec jest na budowie, zamiast
chodzić po górach – fachowiec jest na
dachu, zamiast popijać kawę w malowniczym miasteczku – fachowiec prowadzi
remont budynku, zamiast pojechać do
rodziny i pójść ze szwagrem na ryby
– fachowiec ma odwiedzić inwestora
i przekonać go do określonej koncepcji.
Ot, taka niedogodność wieku dorosłego
- grafik zadań i sposób wykorzystania
czasu określa przede wszystkim jeden
cel: zarabianie pieniędzy. Kiedy dana
osoba podjęła życiową decyzję o zarobkowaniu właśnie jako fachowiec, reżim
jest jeszcze większy. A kiedy zarobkowanie ma miejsce w ramach własnej firmy –
reżim jest maksymalny. Wtedy wszystko
poświęca się tej sprawie. I nie ma czasu
na nic innego.
Zanim jednak dojdzie do sytuacji,
kiedy człowiek fachowcem się stanie
i będzie w stanie zarabiać pieniądze
właśnie jako fachowiec, musi się najpierw nauczyć swojego przyszłego fachu.
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Potem trzeba wejść na rynek, sprostać
wymaganiom inwestora/klienta, zdobyć
dobrą opinię i taką liczbę zleceń, która
pozwoli na rynku przetrwać i się na nim
zadomowić i wreszcie dobrze zarabiać.
Na samym początku jest rzetelna nauka
zawodu, zdobycie odpowiednich kwalifikacji i dokumentów te kwalifikacje
potwierdzających! A potem – w czasie wielu lat fachowej pracy – dalsze
dokształcanie, stały rozwój wiedzy
i umiejętności, co jest niezbędne, bo
stale zmienia się technika. Fachowiec
musi być z tym za pan brat, bo inaczej
nie jest (już) fachowcem i wypada z gry.
Potwierdza się stare powiedzenie, że
nauka to potęgi klucz. A może trzeba
to nieco przerobić i powiedzieć: nauka
to pieniędzy klucz, przetrwania klucz,
rozwoju klucz.
Tak czy owak - na rynku fachowców
nauka i wiedza są zasobami, które decydują o sukcesie i pozycji. Dlatego ten
numer naszego magazynu poświęcony
jest nie wakacjom, a nauce zawodu
i dalszemu rozwojowi fachowości. Drogi
do fachowości i korzyści z niej opisują
prawdziwi eksperci, ich uzupełnianie
byłoby z mojej strony nietaktem i głupotą. Zachęcam jedynie Czytelników, by
zapoznali się z tym materiałem (Dwugłos i Sonda).
I jeszcze kilka uwag ogólnej natury – tak na gorąco, bo w końcu mamy

lato… Stale rozwijana wiedza przydaje
się nie tylko do zarabiania pieniędzy.
Przydaje się nie tylko do tego, by być
dorosłym w pragmatycznym sensie
polegającym na zdobyciu kwalifikacji
umożliwiających życie na dobrym
poziomie i osiągnięciu niezależności finansowej. Wiedza daje albo też
przynajmniej może dać inny rodzaj
dorosłości i niezależności. Dzięki
niej lepiej rozumiemy otaczający nas
świat, a świat współczesny jest coraz
bardziej skomplikowany – zupełnie jak
świat dzisiejszych fachowych technologii. A rozumiejąc ów świat, jesteśmy
bardziej odporni na perswazje i ataki
wszelkiej maści demagogów, żądnych
władzy manipulatorów i pseudo guru,
którzy nas przekonują do swoich niedorzecznych ideologii, którzy nas straszą i oferują proste (prostackie) rozwiązania problemów współczesności
oparte na powierzchownych analizach
i bardzo ograniczonym widzeniu rzeczy. Mądry człowiek tego nie kupi i nie
da się na to złapać…
Na koniec zachęcamy fachowców, by
znaleźli jednak czas na odpoczynek –
nad morzem, jeziorem, w górach, w malowniczym miasteczku, u szwagra. To
ważne dla ciała i ducha! Zrelaksowani
lepiej przyswajamy wiedzę i lepiej pracujemy. Odpoczynek to też przyjemność
sama w sobie.
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Podstawa to pasja,
ważna jest praktyka
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Jerzy Miszczak, prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, prawnik, radca
prawny, ekspert ds. rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, a do tego mistrz
wulkanizator dumnie podkreślający tradycje rzemieślnicze w swojej rodzinie,
mówi o tym, jak powinien działać fachowiec-przedsiębiorca, prezentuje
skuteczny model edukacji zawodowej i zachęca do kształcenia ustawicznego.
Kto to jest fachowiec i jaka jest droga do
fachowości?
Skupię się na tym aspekcie fachowości
i edukacji zawodowej, która jest związana z rzemiosłem. Rzemieślnik – także
budowlany – to ktoś, kto jest jednocześnie wykwalifikowanym profesjonalistą
i przedsiębiorcą. Ze względu na powiązanie własnego biznesu z osobistymi
kwalifikacjami – to najlepszy rodzaj
przedsiębiorczości. Rzemieślnik to
taki przedsiębiorca, który sam pracuje
w swojej firmie i „dogląda” ją także z tej
perspektywy. Rzemiosło, także związane z branżą budowlaną, to nowoczesne
zakłady. Wyposażenie takich firm, ich
zaplecze technologiczne i umiejętności
fachowców stoją na wysokim poziomie.
Mam okazję obserwować, jak rzemiosło
funkcjonuje w USA czy Europie Zachodniej. Polskie rzemiosło jest na bardzo dobrym poziomie. Mamy świetnych fachowców. A polskie przepisy prawne są na tyle
rygorystyczne, że wręcz nakazują „trzymać” dobry poziom fachowych prac. Rzemieślnikom też zależy na zadowoleniu
inwestorów, co znajduje odzwierciedlenie
w ich relacjach z klientami i niezwykle
przyjaznym sposobie rozwiązywania
problemów. Polskie rzemiosło jest obecnie na etapie rozwoju. Budują je zaangażowani w tę sferę rzemieślnicy. Duża
część tego typu firm to firmy rodzinne
rozwijane przez pokolenia. Tutaj wiedza,
doświadczenie i marka firmy przechodzi
z pokolenia na pokolenie i kumuluje się.
Obecnie w Polsce – w cyklu 3-letniego
kształcenia na bazie edukacji i pracy
w zakładach rzemieślniczych – zdobywa
kwalifikacje około 100 tys. osób. Są tzw.
uczniowie rzemiosła. Inna pozytywna
sprawa to popularność praktyk zagranicznych, np. w Niemczech, Holandii,
gdzie polscy specjaliści rozwijają umiejętności zawodowe. Potrzeby rynku pracy,
np. budownictwa, są znaczne i edukacja
zawodowa w rzemiośle to perspektywiczny kierunek. Firmom rzemieślniczym, ze
względu na refundacje związanych z tym
kosztów, również powinno zależeć na

partycypacji w procesie kształcenia adeptów rzemiosła.
Czy fachowcy są cenieni na rynku przez
pracodawców i klientów?
Fachowcy są bardzo cenieni. Do Lubelskiej Izby Rzemieślniczej często
dzwonią ludzie – potencjalni inwestorzy
– i pytają o dobrych fachowców, licząc
na wskazanie kogoś takiego i rekomendacje. Fachowość jest w cenie na
polskim rynku i za granicą. Znam m.in.
pewnego fachowca wykonującego schody
w Niemczech. To świetny wykonawca.
Wiele firm zagranicznych ma też w Polsce podwykonawców. Inne przenoszą
do nas produkcję. I nie chodzi tu tylko
o niższe koszty pracy, ale o jakość tej
pracy! Fachowość plus solidność to podstawa sukcesu i coś, co otwiera drogę na
rynki zagraniczne. Po stronie polskich
fachowców jest jeszcze pewna bariera
mentalna przejawiająca się nadmierną
ostrożnością przed biznesem z Zachodem. Obawy dotyczą głównie procedur,
decyzji o podjęciu działalności eksportowej, płatności.
Jak najlepiej jest kształcić fachowców?
Najlepszy system kształcenia to tzw.
system dualny, który modelowo działa
w Niemczech. Z zadowoleniem przyjmuję
głosy, które postulują potrzebę jego promowania i wdrażania w Polsce. A system
dualny polega na tym, że adept danej
dziedziny spędza pół tygodnia w szkole
zawodowej i pół tygodnia w zakładzie
rzemieślniczym. Cały cykl trwa 3 lata.
Edukacja kończy się egzaminem czeladniczym. To system, który buduje realne,
praktyczne umiejętności zawodowe i daje
dużo więcej niż tylko sucha teoria.
Jak wygląda system edukacji zawodowej
fachowców budowlanych?
Szkolnictwo zawodowe w Polsce zostało
zaniedbane. Jest też widoczna luka
w kadrze nauczycielskiej. Pokutuje stary stereotyp mówiący, że szkolnictwo
zawodowe to droga edukacji „drugiej

kategorii”, co absolutnie nie jest prawdą.
Trzeba odnotować brak rzetelnej informacji na temat szkolnictwa zawodowego, brak doradców zawodowych i wspierania ucznia w określaniu i wyborze jego
drogi życiowej i edukacyjnej. Po szkole
zawodowej dalsza droga edukacji jest
nadal otwarta i ktoś, kto zechce, może
pokonywać kolejne jej szczeble. A do
tego ma już konkretny, często dobrze
płatny zawód.
Na ile system i instytucje kształcące
(przyszłych) fachowców budowlanych
znają potrzeby rynku?
Szkoły zawodowe wyczuwają potrzeby
rynku i mają je rozpoznane. Jednak
proces efektywnego wykształcenia fachowca trwa minimum 3 lata. Polskie
firmy potrzebują licznej rzeszy fachowców i popyt na nich jest wciąż znaczny.
Zaspokojenie potrzeb kadrowych owych
firm pozwoliłoby im na większy i bardziej dynamiczny rozwój i rozwinięcie
produkcji, a także eksportu. Polskich
fachowców szukają też firmy zagraniczne. Dobry polski budowlany (i nie tylko)
fachowiec-rzemieślnik ma wielkie szanse na sukces zawodowy i finansowy.
Kto uczestniczy i powinien uczestniczyć
w procesie kształcenia fachowców?
„Główne skrzypce” powinny grać w tym
procesie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Edukacja zawodowa to przede
wszystkim praktyka. Adept rzemiosła
musi poznać narzędzia, technologie,
reguły organizacji w ramach warsztatu
pracy, procedury. Konieczne jest też,
by nauczył się pracy w grupie i umiał
być częścią zespołu. Tego można się nauczyć tylko w prawdziwej firmie, gdzie
wszystko dzieje się „na żywo”. Wtedy ma
się kontakt z kolegami, z inwestorami,
z prawdziwymi sytuacjami. Prawdziwa
budowa jest dla adepta nie do zastąpienia! Nie da się też wyeliminować
z procesu kształcenia mistrza, mentora,
który wspiera przyszłego rzemieślnika-fachowca na drodze jego rozwoju.
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Czy widzi Pan realną i skuteczną współpracę różnych podmiotów w sferze edukacji zawodowej fachowców?
Współpraca taka jest faktem. Lubelska
Izba Rzemieślnicza ma kontakty ze
szkołami i pracodawcami, co pozwala
w efekcie wdrażać praktyczną naukę zawodu. Ale widzę, że przedsiębiorcy nie
zawsze mają czas na zaangażowanie się
w system edukacji zawodowej młodych
ludzi. System jest w trakcie budowania.
A stworzyć go trzeba, bo to się wszystkim opłaca. Potrzeby kształcenia są
bardzo duże, bo bardzo duży jest popyt
na fachowców. Przygotowani do zawodu hydraulicy, elektrycy, tynkarze, murarze i wielu innych na pewno znajdzie
pracę w Polsce i za granicą. Lubelska
Izba Rzemieślnicza, po przeegzaminowaniu adepta danego zawodu, wydaje
mu tzw. EUROPASS. Jest to suplement
do dyplomu opisujący, co konkretnie
potrafi dany absolwent. Pracodawca wie
wtedy, co dany fachowiec umie i jakie
zadania można mu powierzyć. A sam
fachowiec może rozmawiać z potencjalnym pracodawcą czy inwestorem
z pozycji prawdziwego zawodowca.
Dokument ten jest honorowany na
Zachodzie, przez co staje się cenny dla

Dwugłos
pracowników. Chcą go mieć polscy fachowcy, ale i obywatele Ukrainy, którzy
zdobywają u nas kwalifikacje. To bardzo
opłacalna inwestycja w siebie.
Czy proces edukacji fachowca kończy się
w jakimś momencie czy trwa dłużej?
Na Zachodzie powszechne jest kształcenie ustawiczne, stałe doszkalanie.
W Polsce także coraz wyraźniej widać,
że ludzie nie chcą i nie mogą sobie pozwolić na to, by osiąść na laurach. Nie
jest to możliwe, kiedy stale pojawiają
się nowe technologie i maszyny, a rynek
wymaga specjalistycznej i aktualnej
wiedzy. Sensowne są np. szkolenia
związane z obsługą konkretnej maszyny. Potrzeba szkoleń wynika z tego, co
dzieje się na rynku. Dobry przykład na
potwierdzenie tej tezy związany jest
z procesem likwidacji azbestu/eternitu
z domów i wymiana pokryć dachowych.
To naprawdę duży rynek, ale żeby się
na nim odnaleźć – trzeba fachowych
umiejętności i fachowców. Jest to szansa
na poważny biznes i zatrudnienie. Ale
tylko dla tych, którzy potrafią prawidłowo wykonać tego typu prace budowlane.
W drodze doszkalania można się tego
nauczyć i uzupełnić kwalifikacje.
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Jakie umiejętności powinien posiąść
ktoś, kto wstąpił na drogę edukacji zawodowej w branży budowlanej?
Chodzi o to, by do zawodu trafiały osoby
chętne, bez przymusu. Podstawa to zdolności manualne i pasja! Potem przychodzi
czas na zdobywanie wiedzy i doświadczeń.
Proces kształcenia kończy się egzaminem.
Ten ma część teoretyczną i praktyczną
– tu trzeba coś konkretnego wykonać.
Trzeba to oczywiście umieć. I to jest
przepustka za zawodu. A kiedy się na tym
zarabia i działa na konkurencyjnym rynku
– proces ciągłego dokształcania staje się
naturalny. Jest to też sprawa mentalności
i potrzeby rozwoju. Jednak rzemieślnik,
przedsiębiorca-fachowiec nie ma innej
drogi. Trzeba łączyć pasję, pracowitość
i samokształcenie. Nie da się zakończyć
pracy o godzinie 15:00 i stwierdzić: teraz
już mnie nic nie obchodzi. Budowanie
firmy i własnej marki trwa, a zaufanie
klientów trzeba sobie wypracować. I sprawa najważniejsza – bycie fachowcem-przedsiębiorcą to pasja, ale i pewien styl
życia. Nie każdy potrafi wejść na tę drogę,
ale są ludzie, którzy nie potrafiliby żyć
i pracować w oparciu o inny model.
Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA

NOWO OTWARTY

SALON SPRZEDAŻY OKIEN
W LUBLINIE

ul. Łęczyńska 1, tel. 81 441 3710

Zapraszamy firmy do współpracy
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To praca szuka fachowca
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Jerzy Marek Solan, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Lublinie, nauczyciel i wychowawca pracujący
w tej szkole od 1975 roku, mówi o tym, jak kształcić fachowców
budowlanych, o pożytkach z rozwoju zawodowego, budowaniu marki
i zaufania wśród inwestorów oraz o tym, jakie podejście do pracy i cechy
osobowościowe powinien mieć profesjonalista – prawdziwy fachowiec.
Kto to jest fachowiec i jaka jest droga do
fachowości?
Kiedyś mianem „fachowca” określano
kogoś, kto podejmował się każdej pracy
i był tzw. złotą rączką. Teraz należy
podejść do sprawy inaczej. Wynika to
z faktu ogromnej złożoności technologii.
A skomplikowana technologia wymusza
specjalizację. Dzisiejszy fachowiec budowlany to specjalista w jakiejś dziedzinie czy branży. Fachowość ściśle łączy
się ze specjalizacją. Rynek budowlany
podlega rygorystycznym normom opisującym wymaganą jakość wykonania prac
i z tego powodu dobry fachowiec musi
stale doskonalić swój warsztat pracy.
Nie może poprzestać na już osiągniętym poziomie zawodowej sprawności.
Trzeba się wciąż doskonalić – to dogmat
prawdziwej fachowości. Fachowiec to
specjalista w swojej dziedzinie, który
stale rozwija własne umiejętności. Rynek pracy tego właśnie wymaga.
Czy fachowcy są rzeczywiście cenieni na
rynku przez pracodawców i klientów?
Prawdziwi fachowcy są bardzo cenieni!
Dobrzy fachowcy nie muszą nawet reklamować swoich usług. To praca szuka ich,
a nie oni pracy. Zadowoleni inwestorzy
polecają wykonawcę, z którego usług korzystali i który okazał się wiarygodnym
zawodowcem. Inwestorzy mówią potem
o tym zadowoleniu innym inwestorom
i tak to działa. Profesjonalizm i rzetelność budują dobrą opinię, a to zapewnia
następnych klientów. Ceniony wykonawca
ma zlecenia na kilka miesięcy do przodu,
nie ma problemów z pracą. Jest niestety
na rynku grupa ludzi, którzy dobrymi
fachowcami nie są i nie dbają o swoje kwalifikacje. Efekty ich pracy bywają niezadowalające. Ale oni „psują robotę”, narażają
inwestora na straty, a siebie na proces sądowy i odszkodowania. Dlatego warto się
uczyć i doskonalić. Co do uznania fachowości za granicą – powiem Panu, że zagraniczni inwestorzy bardzo cenią fachowość
i potrafią ją dobrze wynagrodzić. Polscy
specjaliści mają na zachodnich rynkach
szansę na sukces i rzeczywiście go odno-

szą. Przykłady są liczne, ale ja podam taki,
który jest mi szczególnie bliski. Jeden
z naszych absolwentów wyjechał do Anglii
i założył tam firmę budowlaną. Najpierw
była to mała firma dwuosobowa. Chłopaki
ciężko pracowały, zdobywały klientów
i dobrą opinię. I z czasem ta mała firma
rozrosła się do przedsiębiorstwa zatrudniającego 50 osób, z siedzibą w centrum
Londynu. Firma wykonuje liczne roboty
budowlane, ma renomę i prestiżowe zlecenia. Zaufanie inwestorów w stosunku do
wykonawców prac budowlanych wynika
z jakości pracy, solidności i umiejętności
tych ostatnich. Tak tworzy się markę (firmy) fachowca i napędza bezcenny mechanizm rekomendacji.
Jak najlepiej jest kształcić fachowców
budowlanych?
Najlepsza forma kształcenia to współpraca
szkół z przedsiębiorstwami, w których
uczeń może odbywać praktyki zawodowe. Nasza szkoła tak działa. Połączenie
teorii z praktyką to przepis na skuteczną
edukację fachowca. Więź ucznia z firmą
budowlaną pozwala na odbycie przydatnej
i niezbędnej praktyki zawodowej, pogłębia
wiedzę i stwarza szansę na ewentualne
zatrudnienie w tej firmie. Uczeń osadzony w trakcie procesu edukacji w firmie
budowlanej poznaje bezpośrednio i od
praktycznej strony technologie, a tego nie
da się niczym zastąpić.
Jak wygląda system edukacji zawodowej
fachowców budowlanych?
System kształcenia zawodowego powinien uwzględnić stopień przygotowania
teoretycznego ucznia i dopasować do tego
część praktyczną. I tak: w pierwszym
i drugim roku nauki program przewiduje
2 dni praktyk i 3 dni teorii, a w trzecim
roku nauki – 3 dni praktyk i 2 dni teorii. Konieczne jest powiązanie nauki
z praktyką. Wtedy jest naprawdę OK,
a dyplom, który otrzymuje absolwent, ma
realną wartość. System łączący edukację
teoretyczną z praktyką nazywany jest
systemem dualnym i często możemy się
spotkać z tym właśnie określeniem.

Na ile system i instytucje kształcące
(przyszłych) fachowców budowlanych
znają potrzeby rynku?
System edukacji zawodowej fachowców
budowlanych, ze względu na bardzo silne
powiązanie nauczania teorii i praktyki,
jest obliczony na to, by tak wykształceni
fachowcy odnaleźli się na rynku pracy.
Absolwenci są dobrze przygotowani do
pracy, a rynek jest dla nich otwarty. Praktyczna część edukacji wdraża przyszłych
fachowców do tego, by łatwiej i szybciej
odnaleźli się na konkretnej budowie, by
poradzili sobie z konkretnymi realizacjami
i pracami. Po takich praktykach młody fachowiec nie jest zamknięty tylko w świecie
teorii, co ma duże znaczenie, jeśli chodzi
o szybsze odnalezienie się w realnej pracy.
Dobre przygotowanie zawodowe przydaje
się też w przypadku decyzji o wyjeździe za
granicę. Zagraniczni inwestorzy cenią Polaków właśnie za fachowość i takich ludzi
szukają, wręcz biorą „od ręki”. I świetnie
im płacą.
Kto uczestniczy i powinien uczestniczyć
w procesie kształcenia fachowców?
Szkoła, którą mam zaszczyt kierować
współpracuje z ponad dwudziestoma
firmami. Uczniowie mają dzięki temu
szansę poznać najnowsze technologie,
materiały budowlane i trendy w budownictwie. Ważne jest też instytucjonalne
wsparcie dla szkolnictwa zawodowego
i szkół zawodowych. Dobrze byłoby bardziej promować szkolnictwo zawodowe,
ponieważ nie jest to aż tak popularna
forma edukacji, jaką mogłaby być. Z kolei
programy Unii Europejskiej pozwalają
pozyskać fundusze, które można przeznaczyć np. na edukacyjne wyjazdy za
granicę i poznanie branży budowlanej
w innych krajach. Ma to też tę dobrą
stronę, że uczniowie, widząc, co dzieje
się na innych rynkach, są w stanie zweryfikować swoje umiejętności. Unijne
pieniądze pozwalają oczywiście na lepsze
i nowocześniejsze wyposażenie naszych
własnych sal lekcyjnych czy przestrzeni
do praktycznych warsztatów i rozwój
oferty edukacyjnej.
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Czy widzi Pan realną i skuteczną współpracę różnych podmiotów w sferze edukacji zawodowej fachowców?
Współpraca musi istnieć i do tego mieć
partnerski charakter. W większych
miastach pozyskanie ciekawych i sensownych partnerów jest łatwiejsze.
Dzięki temu nasi uczniowie mają gdzie
odbywać praktyki i uczyć się praktycznej
strony zawodu. Do tego – to też dzięki
naszym kontaktom – mamy bardzo wiele ofert pracy dla absolwentów. Współpraca, jaką utrzymujemy z Politechniką
Lubelską, daje możliwość, by nasi uczniowie zobaczyli świetnie wyposażone
laboratoria, nowoczesne maszyny i poznali najnowsze technologie budowlane.
Bardzo sobie cenimy kontakty ze związanymi z budownictwem ludźmi nauki.
Czy proces edukacji fachowca kończy się
w jakimś momencie?
Dobry fachowiec doskonali się do samego końca kariery zawodowej. Wymusza
to nieustanny postęp techniczny, zmieniające się mody, rynek. Fachowiec musi
się uczyć całe życie i jest wiele okazji, by
wiedzę i umiejętności rozwijać. Szkolenia, zdobywanie dodatkowych/nowych
kwalifikacji, certyfikatów i uprawnień,

Dwugłos
poznawanie nowych technologii czy maszyn – wszystko to jest realne, otwarte
i potrzebne. Pewne możliwości w tym
zakresie dostępne są także w naszej
szkole i zainteresowani uczniowie mogą
zdobyć dodatkowe kwalifikacje choćby
w zakresie obsługi sprzętu budowlanego,
obsługi wózków widłowych, mogą też
nabyć umiejętności eksploatacji urządzeń elektrycznych, zdobyć certyfikaty
spawalnicze. Zachęcamy ich do tego.
Stale uczyć się musi nie tylko adept danego zawodu czy już aktywny zawodowo
fachowiec, ale też i nauczyciel zawodu,
o czym na co dzień doskonale pamiętamy w Zespole Szkół Budowlanych.
Jakie umiejętności powinien posiąść
ktoś, kto wstąpił na drogę edukacji zawodowej w branży budowlanej?
Konkretne i wciąż rozwijane umiejętności techniczne to sprawa bezdyskusyjna.
Ale nie mogę pominąć równie ważnego
aspektu, jakim jest osobowościowy/mentalny rys (przyszłego) fachowca. Choć
sprawa mentalności wiąże się nie tyle
z wymierną wiedzą potwierdzoną nawet
najlepszym dyplomem czy certyfikatem,
co raczej z samym podejściem do pracy
i zadań, ma i tak kapitalne znaczenie dla
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przebiegu, końcowego efektu i poziomu
wykonywanej pracy budowlanej. W tym
momencie odkrywamy kolejny sekret fachowości. Dobry fachowiec powinien być
przez cały czas pracy twórczy, otwarty
na innowacje, umiejący dostrzec potrzeby inwestora i właściwie na nie zareagować. Powinien być samodzielny, myślący
i cechujący się wyobraźnią w rozwiązywaniu problemów. Nie ma dwóch identycznych budów czy realizacji – nawet
tego samego projektu, np. domu. Zawsze
jest konkret i trzeba umieć dostrzec
istotne okoliczności związane z tą, a nie
inną budową, np. specyficzne ukształtowanie terenu, szlaki komunikacyjne
w okolicy, kwestie geologiczne. Tu trzeba
wyobraźni i kreatywności, trzeba być otwartym i przygotowanym na jakieś nagłe
wyzwania, „niespodzianki” i problemy
do rozwiązania, a sztywny schematyzm
myślenia to złe przyzwyczajenie nie mające nic wspólnego z fachowością. Liczy
się twórczy i myślący człowiek z żywą
wyobraźnią, który potrafi przewidywać
konsekwencje swych decyzji i uwzględniający okoliczności związane z konkretną inwestycją.
Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA
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Nowoczesne rzemiosło
i nowoczesna edukacja
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła,
zrzeszającą na zasadzie dobrowolności 30 organizacji cechowych, stowarzyszeń oraz spółdzielni.
Izba jest również organem prowadzącym Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana
Kilińskiego w Lublinie, w skład którego wchodzi Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia
oraz Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego. Izba jest ponadto
pełnoprawnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Hanse Parlament.
Promowanie oświaty
Naszym głównym zadaniem statutowym jest promowanie oświaty zawodowej na różnych płaszczyznach, nie
tylko na obszarze instytucjonalnym,
gdzie – jako przedstawiciele strony pracodawców – czynnie bierzemy udział
w kształtowaniu modelu dualnego
szkolnictwa zawodowego. Działania
Izby to także ustawowa możliwość
przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, które posiadają
status egzaminów państwowych. Do
świadectw czeladniczych oraz dyplomów mistrzowskich wydajemy także
suplement EUROPASS (w języku polskim i angielskim), zgodny z wymogami
i standardami Krajowej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Świadectwa
czy dyplomy są uznawane na terenie
Unii Europejskiej oraz strefy Schengen
za pełnoprawny dokument potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
Jako kontynuator wspaniałych tradycji
rzemiosła, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie egzaminuje w tzw.
zawodach ginących, takich jak tkacz,
rymarz czy kowal. Jesteśmy jednak
przede wszystkim nowocześni, dlatego
dużym zainteresowaniem cieszą się
egzaminy wpisujące się w odpowiedź
na aktualne potrzeby rynku pracy, czyli
branży spożywczej, motoryzacyjnej
i mechanicznej, a przede wszystkim
budowalnej. Nie tylko egzaminujemy,
ale jesteśmy również – jako Centrum
Szkolenia Młodzieży i Dorosłych przy
ul. Chopina 28 – organizatorem profesjonalnych kursów zawodowych,
w ramach których kursanci nie tylko
podnoszą i rozszerzają swoje kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim

zdobywają nowe zawody. Przeprowadzamy je w następujących zawodach
budowlanych:
 zdun;
 blacharz budowlany/blacharz;
 kamieniarz;
 brukarz;
 betoniarz-zbrojarz/betoniarz;
 murarz-tynkarz/murarz;
 dekarz;
 monter sieci wodno-kanalizacyjnych;
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 malarz-tapeciarz;
 glazurnik;
 parkieciarz;
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 stolarz;
 stolarz budowlany;
 elektryk;
 ślusarz;
 cieśla;
 kominiarz;
 monter instalacji gazowych.
Praktyka czyni mistrza
Kursy organizujemy dla całego regionu
lubelskiego oraz kraju. Kursy trwają
450 godzin, z czego 100 godzin to zajęcia teoretyczne, a pozostała część kursu
to zajęcia praktyczne, które kursanci
odbywają w zakładach rzemieślniczych
z danej branży niedaleko swojego
miejsca zamieszkania. Po ukończeniu
kursu osoby chętne mogą przystąpić
do egzaminu czeladniczego w wybranym zawodzie. Osoby kończąc kurs,
otrzymują zaświadczenie o ukończeniu
kursu, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 stycznia 2012 roku w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. Nie tylko spełniamy

wymogi ustawowe, lecz posiadamy
także akredytację Kuratorium Oświaty
w Lublinie. Nasi kursanci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia,
gdyż cechują nas wysokie standardy
nauczania zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym. Zajęcia
praktyczne prowadzą osoby, które na
co dzień są przedsiębiorcami, posiadają jednak odpowiednie uprawnienia
w dziedzinie szkolenia praktycznego.
Dualny system szkolnictwa
Zainteresowanych zapraszamy także do
naszych szkół, mieszczących się przy
ul. Chopina 28, gdzie absolwenci gimnazjów mogą zdobywać wiedzę i kwalifikacje zawodowe w ramach trzyletniej
nauki w Branżowej Szkole Rzemieślniczej i stopnia (dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa) oraz w czteroletnim Rzemieślniczym Technikum
Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego.
Jesteśmy wyjątkowi jako szkoła, ponieważ nasi uczniowie nie odbywają
praktyk w pracowniach przyszkolnych,
a w zakładach rzemieślniczych, gdzie
kształcą się w ramach tak zwanej praktycznej nauki zawodu. Trenerami są
osoby posiadające dyplomy mistrzowskie w danym zawodzie, zrzeszone
w naszych cechach. Dzięki stosowaniu
w praktyce dualnego systemu szkolnictwa nasi absolwenci w zasadzie są
bezkonkurencyjni na rynku pracy, ponieważ wyróżnia ich nie tylko wysoka
jakość wykonywanych usług w obrębie
danego zawodu. Jako uczniowie szkoły
branżowej (szkoły zawodowej) posiadają status pracownika młodocianego, są
już zatem obeznani z wymogami pracodawcy i łatwiej im jest wejść w dorosłe
życie zawodowe, stając się pełnoprawnymi członkami rynku pracy.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
20-111 Lublin, ul. Rynek 2, tel. 81 532 80 11
www.izba.lublin.pl, e-mail: izba@izba.lublin.pl
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Nowoczesny dom,
nowoczesny dach
Tysenia to jednomodułowa
blachodachówka płaska, której
minimalistyczny surowy wygląd harmonizuje z aktualnymi
trendami architektonicznymi,
a płaski kształt gwarantuje
uniwersalne zastosowanie. Prostolinijną formę Tysenii zdobi
finezyjne, potrójne przetłoczenie dodające elegancji całej
połaci dachu. Dodatkowo, cechą
charakterystyczną produktu
jest niski, 2,5 milimetrowy

profil. Blachodachówka jest
wyjątkowo lekka, dzięki czemu
sprawdzi się idealnie nie tylko
w nowoczesnym budownictwie,
ale również w przypadku renowacji dachów starych budynków. Tysenia może być układana na dachach o pochyleniach
już od 25°. Nowość w ofercie
Blachotrapezu wyróżnia się
wysoką jakością wykonania.
Dostępna jest w bogatej gamie
kolorystycznej.

www.blachotrapez.com.pl

Blachodachówka
na 30 lat
Blachodachówka MODUŁOWA – to nowość z gwarancją trwałości i bezpieczeństwa nawet do 30 lat. Wykonana z najlepszej jakości stali, o wysokiej
odporności na korozję, szybki i łatwy montaż, możliwość montażu na kilku
połaciach jednocześnie.
Na zdjęciach obok prezentujemy nową blachodachówkę KATALONIA dostępną w różnych tłoczeniach, modułach, jak również całych arkuszach.
www.solan.lublin.pl

Łatwe nakładanie
gładzi szpachlowej
Szpachla Stalco Perfect Power Max jest lekka i ergonomiczna, a jej
profil z anodowanego aluminium o bardzo wysokiej twardości gwarantuje maksymalne wygładzenie obrabianej powierzchni. Dostępna
w siedmiu rozmiarach: od 250 do 1500 mm. System wymiennych
ostrzy wydłuża jej żywotność. Każde ostrze z nierdzewnej, odpornej
na ścieranie stali hartowanej, posiada specjalnie uformowane końce,
które zapobiegają rysowaniu ściany. Dostępne akcesoria: wymienne
ostrza, adapter do szpachli oraz kij teleskopowy o regulowanej długości 120–220 mm.
www.stalco.pl
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Opel Drive Plan
Opel Drive Plan to nowy program finansowania samochodów marki Opel, skierowany
do przedsiębiorców, oferujący
w standardzie kompleksową obsługę serwisową oraz pakiet Assistance 24h. Program charakteryzuje się niską ratą miesięczną,
która obejmuje tylko rzeczywiste
koszty użytkowania i serwisowania samochodu, na koniec umowy auto
wraca do dealera. Atrakcyjną możliwością
oferty jest wymiana samochodu na nowy,
nawet co dwa lata. Opel Drive Plan jest
oparty na leasingu operacyjnym, a więc

daje on przedsiębiorcy liczne korzyści
finansowe, z kolei niska rata miesięczna
daje możliwość wyboru modelu wyższej
klasy.W programie dostępne są zarówno
modele osobowe Opla, jak również do-

stawcze, takie jak: Opel Combo, Vivaro
i Movano. Szczegóły programu w autoryzowanych salonach Opla Energozam
(Kalinówka koło Lublina, Zamość) oraz
na stronie internetowej.

www.opel.energozam.pl

Panel Dachowy
Blacha
na rąbek stojący
Tradycyjny w wyglądzie i nowoczesny w formie Panel dachowy
z rąbkiem stojącym jest naszą propozycją dla współczesnego, wymagającego Klienta. Zastosowanie zamków zatrzaskowych pozwala na
szybkie i pewne łączenie paneli bez widocznego mocowania a prostota wzoru podkreśla efekt klasycznej elegancji.
www.wat.com.pl

Portal
kominki.org poleca
W zasadzie dopiero od 1 stycznia
2022 roku powinny w całej Unii
Europejskiej, a więc również w Polsce, obowiązywać postanowienia
dyrektywy unijnej Ekoprojekt, ale
niektóre województwa, korzystając
z możliwości ustawowych tzw.
uchwał antysmogowych, wcześniej
wprowadzają ograniczenia sprzyjające ochronie jakości powietrza.
Jakiego więc szukać kominkowego wkładu lub piecyka? Warto wy-

brać palenisko lub piecyk spełniający wymogi Ekoprojektu, nawet
jeśli na naszym terenie jeszcze
nie obowiązuje zaostrzona ustawa. Na szczęście producenci nie
czekają na ostatnią chwilę i już
dzisiaj dostępna jest szeroka gama
wkładów i piecyków spełniających
przyszłe wymagania. Listę tych
urządzeń, stale aktualizowaną,
znajdziesz na naszej stronie internetowej.

www.kominki.org/kominek-jest-eko
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XII Gala wręczenia nagród
Płomień Roku 2016
Magdalena Balicka, redakcja@swiatkominkow.pl

23 czerwca w Nałęczowie odbyła się
uroczysta Gala wręczenia nagród Płomień Roku 2016 przyznawanych przez
magazyn Świat Kominków za osiągnięcia
w branży kominkowej z minionych
12 miesięcy. Frekwencja była wysoka, na
Gali spotkało się blisko 80 osób, zarówno nominowanych do nagród, jak i innych przedstawicieli firm kominkowych
i z branż pokrewnych.
Gala rozpoczęła się koncertem kwartetu smyczkowego. Po emocjach, jakich
dostarczyły nam panie z Teatru Muzycznego w Lublinie, uroczystość uświetniło
wystąpienie europosła prof. Mirosława
Piotrowskiego.
Głównym punktem Gali było oczywiście wręczenie Płomieni Roku 2016, które
dostarczyło wielu emocji uczestnikom,
ale przede wszystkim nagrodzonym.
W tym roku zniesiono podział na Płomień Złoty, Srebrny i Brązowy – wszystkie nagrody stały się równoważne. Podczas Gali przyznano nagrody w siedmiu
kategoriach: Wydarzenie Roku; Mała
Firma – Realizacja Roku; Produkt Roku –
Technika Bezpieczeństwo; Produkt Roku
– Wzornictwo, Styl, Estetyka; Zielony
Płomień; Firma Roku – Handel i Usługi

oraz Firma Roku – Produkcja, z czego
w każdej kategorii nagrodzone zostały
trzy firmy, produkty czy wydarzenia. Jak
co roku przyznano także Czarny Dym
i Superpłomień, a jako nowość – Wyróżnienia Świata Kominków.
Gospodarzami Gali byli: Witold Hawajski, redaktor naczelny magazynu
Świat Kominków, oraz Dariusz Marciniak, wydawca. Tradycyjnie Galę rozpoczęto od przyznania Czarnego Dymu
dla zjawisk i wydarzeń, które miały
negatywny wpływ na funkcjonowanie
branży kominkowej. W tym roku zwrócono uwagę na medialną nieobecność
branży kominkowej w czasie intensywnej kampanii antysmogowej. Następnie
przyznano nagrody w kategorii Mała
Firma, gdzie oceniane były po raz
pierwszy realizacje. Nagrodzone zostały
firmy CeramisArt Paweł Narowski, Iskra
Kominki Leon Bogdan Iskra i Kominki
Popowczak. Galę zakończyło przyznanie
Superpłomienia 2016, który trafił do
rosyjskiego zduna Igora Kuzniecowa.
Niestety, laureat nie mógł pojawić się na
uroczystości, ale w jego imieniu nagrodę
odebrał Saulius Prabulis, który organizuje warsztaty Kuzniecowa w Polsce.

Na koniec wszyscy goście udali się
na kolację, gdzie już w mniej formalnej
atmosferze można było porozmawiać,
wymienić się poglądami, a także świętować na parkiecie przy znanych utworach
„puszczanych” przez DJ-a.

©Jarosław Flak
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Stalco

Perfekcja buduje zaufanie
Stalco specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań dla wykonawców
budowlanych i przemysłu. W ofercie firmy znajdziemy szeroko rozumiane narzędzia, osprzęt do
elektronarzędzi, odzież BHP, a także własnej produkcji systemy zamocowań, poziomnice i łaty. Wsłuchując
się w uwagi wykonawców i testując produkty, doprowadza do poprawy ich jakości i użyteczności.
W grupie osprzętu do elektronarzędzi
Stalco dostarcza wysokiej klasy wiertła
V3 SDS-plus oraz X5 SDS-plus i SDSmax, oraz wiertła HSS do metalu –
wszystkie dostępne w bardzo szerokiej
skali rozmiarów dla wymagających profesjonalistów i specjalistycznej obróbki.
Nowe, najbardziej zaawansowane technologicznie wiertła Stalco Perfect SDSplus V3 i Perfect PowerMax SDS-plus
i SDS-max X5 posiadają specjalnie zaprojektowaną geometrię w celu uzyskania
wysokiej efektywności wiercenia i maksymalnej trwałości wiertła. Zoptymalizowana pod kątem średnic technologia
lutowania i hartowania wierteł ma na
celu zwiększenie ich wytrzymałości
i równoczesne obniżenie drgań podczas
wiercenia. Zastosowano również wskaźnik zużycia, który informuje, czy wiertła
wciąż nadają się do wiercenia precyzyjnego otworu dla kołka lub kotwy stalowej.

Głowica tego wiertła posiada 3-punktowy wierzchołek skrawający z centrującym szczytem z węglika spiekanego
o krzyżowym kształcie, który zapobiega
ześlizgiwaniu się końcówki na gładkich
materiałach. 3-punktowa aplikacja udarów zwiększa efektywność wiercenia
w materiałach kruchych, nawiercając
otwory o 25% szybciej. Gruby rdzeń
konstrukcji zapobiega pękaniu wiertła
podczas jego blokowania w wierconym
materiale, a dwuspiralna geometria
korpusu redukuje tarcie i ułatwia odprowadzanie urobku, co przyczynia się do
szybkości i precyzji pracy.

zatykaniu się dna wierconego otworu
oraz zapobiega blokowaniu się narzędzia
w zbrojeniu. Czterozwojowa spirala
umożliwia równomierne rozłożenie
obciążenia i zapewnia długą żywotność.
Gwarantuje też: stabilną pracę, minimalizuje wibracje oraz zapewnia optymalne
prowadzenie wiertła.
Wiertło HSS Perfect
z wysokogatunkowej stali
szybkotnącej HSS DIN 338
i cylindrycznym uchwytem

Perfekcyjne wiertło SDSplus i SDS-max X5 Powermax
- precyzja wierceń
w betonie zbrojonym

Rewolucyjne wiertło SDSplus V3 Perfect - nowe
standardy wydajności
wiercenia w betonie, cegle
i kamieniu naturalnym

Wytrzymała głowica z węglika spiekanego z czterema ostrzami tnącymi
ustawionymi krzyżowo pod kątem 90°
i pięcioma punktami kruszącymi obrabiany materiał, w tym jedno centrujące,
gwarantuje najwyższą siłę i precyzję
kruszenia materiału. Geometria głowicy pozwala na wyprowadzenie pyłu
bezpośrednio do spirali, aby zapobiegać

Materiał z którego wykonane zostało
wiertło gwarantuje wysoką wytrzymałość i niskie ryzyko złamania wiertła,
a jego twardość na całej długości części
roboczej w skali Rockwella wynosi
65–66 hrc. Dwustopniowe szlifowanie
wierzchołka głowicy pod kątem 135°
i 35° sprawia, że wiercenie jest precyzyjne bez punktowania. Wiertło pokryte
jest specjalną powłoką z dodatkiem kobaltu zapewniającą niski współczynnik
tarcia i wydłużającą żywotność wiertła.
Perfekcyjne szlifowanie krawędzi i spirali gwarantują dużą dokładność oraz
szybkie wiercenie i usuwanie urobku.
Więcej informacji na stalco.pl

Centrala, 32-050 Skawina, ul. Torowa 41, tel. 12 276 82 01, centrala@stalco.pl
Oddział, 37-300 Leżajsk, ul. Św. Jana z Dukli 18, tel. 17 242 63 57, br.stalco1@gmail.com
Oddział, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 59F, tel. 83 344 22 87, bialapodlaska@stalco.pl
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Nowy Prezes Targów Lublin SA
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Pod koniec kwietnia Rada Nadzorcza Targów Lublin SA podjęła uchwałę
o powierzeniu Robertowi Głowackiemu funkcji Prezesa Zarządu.
Jakie cele stawia Pan przed sobą jeśli chodzi o targi budowlane (LUBDOM/ARANŻACJE) i czego możemy się spodziewać
podczas kolejnych edycji targów?
LUBDOM to wydarzenie z najdłuższą
historią w naszej ofercie. Od wielu lat
gromadzi producentów, dystrybutorów
i wykonawców branży budowlanej. Jak
każda marka potrzebuje wsłuchiwać
się w potrzeby odbiorców, zarówno
po stronie wystawców, jak i zwiedzających. Właśnie na podstawie analizy
tych potrzeb w 2017 roku poszerzyliśmy zakres tematyczny LUBDOMU
o aranżację wnętrz i ogród. Tak więc
nie są to już jedynie targi budowlane.
LUBDOM to wydarzenie z kompleksową ofertą dla osób budujących i wykańczających mieszkania i domy lub
po prostu chcących wzbogacić swoje
otoczenie. Już po pierwszej edycji
takiej formuły wiemy, że jest to dobry
kierunek i będziemy go rozwijać. To
jednak nie jedyne zmiany, które przewidujemy w przyszłości.
Co jeszcze się zmieni w formule targowej?
Program targów będzie poszerzany
o debaty z zakresu najbardziej palących
i aktualnych tematów w architekturze, zarówno pod kątem rozwiązań
dla inwestorów indywidualnych, jak
i w przestrzeni publicznej. Istotnym
trendem, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w prezentowanych ofertach

Robert Głowacki

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
i Politechniki Lubelskiej. Posiada ponad 15-letnie
doświadczenie na stanowiskach Dyrektora ds.
Finansowych i Ekonomiczno-Handlowych oraz
Dyrektora Marketingu w spółkach produkcyjnych,
gdzie odpowiadał za rozwój sprzedaży w Polsce i za
granicą. Od 2015 roku zasiada w Zarządzie Targów
Lublin SA.
będzie również budownictwo inteligentne. Nowe technologie to już nie pieśń
przyszłości, ale naturalny element
funkcjonowania niemal każdej sfery
życia społecznego i gospodarczego.
Podobnie dzieje się z budownictwem.
Korzyści idące z takich inwestycji to nie
tylko optymalizacja kosztów użytkowania, ale również zwiększony komfort
i bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Targi to okazja na promowanie praktycznej wiedzy, „dotknięcia” i testowania technologii oraz sprzętu budowlanego. Co na
to wystawcy i potencjalni użytkownicy?
Po raz pierwszy w 2017 roku zaprezentowaliśmy rozbudowany Salon
Narzędziowy. Możliwość wypróbowania narzędzi pozwala na łatwiejsze
podejmowanie decyzji zakupowych
i lepsze dopasowanie sprzętu do potrzeb firm wykonawczych i użytkowników końcowych. To na pewno jeden

z elementów, który będziemy rozwijać
przy kolejnych edycjach. Podobnie jak
część ekspozycji gromadzącą przedsiębiorców z ofertą wyposażenia wnętrz
i ogrodu. Przewagą targów nad innymi
formami prezentacji oferty jest możliwość bezpośredniego testowania lub
chociaż oglądania poszczególnych
elementów i oczywiście spotkanie
z fachowcami. Obie te sfery doskonale
wpisują się w interaktywne pokazy
budowlane, które cieszą się sporą popularnością i pozwalają inwestorom
w sprawniejszym podejmowaniu decyzji. Taki właśnie jest cel targów i na to
będziemy kłaść nacisk. Chcemy, żeby
LUBDOM nadal był regularnym impulsem rozwoju regionu i żeby w coraz
lepszym stopniu zaspokajał potrzeby
wystawców i zwiedzających. Właśnie
dlatego chętnie się uczymy i dyskutujemy nad kierunkami rozwoju wydarzenia i do tej dyskusji serdecznie
Państwa zapraszamy.

TOPTEN 2017 – liderzy polskiej branży okiennej wyłonieni
31 maja w warszawskim hotelu MDM odbyła się gala rozdania nagród konkursu TOPTEN Okna. Firmy wytwarzające najbardziej efektywnie energetycznie okna pionowe,
dachowe oraz drzwi zewnętrzne uhonorowane zostały
prestiżowym tytułem TOPTEN 2017. Celem Konkursu jest
wskazanie i promowanie na polskim rynku inwestorskim
i konsumenckim okien i drzwi o najlepszej efektywności
energetycznej przy uwzględnieniu aspektów technicznych
oraz ekonomicznych. Miło nam poinformować, że także
firmy związane z Lubelszczyzną znalazły się w gronie
laureatów. W kategorii „Drzwi zewnętrzne” wyróżniono
firmę Pol-Skone, w kategorii „Okna dachowe” – firmę Roto,
w kategorii „Okna metalowe” – Lubartowską Fabrykę Okien
i Drzwi Fer-Plast. Cieszy nas fakt, że prestiżowe wyróżnienia trafiają i do naszego regionu.
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STOPAIR – wysokiej jakości
folia paroizolacyjna
STOPAIR – wysokiej jakości folia paroizolacyjna o współczynniku oporu dyfuzyjnego
Sd≥100. Produkt stworzony do zabezpieczenia przegród budowlanych przed powstawaniem
zwilgoceń wywołanych przenikającą od wnętrza budynku parą wodną. Jest to doskonale
rozwiązanie do izolacji paroszczelnej dachów oraz stropów w budownictwie
tradycyjnym, jak i szkieletowym.

SUPER-MATA PLUS
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, stosowana głównie do izolacji
poddaszy, stropów drewnianych między legarami czy konstrukcji szkieletowych. Niski współczynnik λ i szeroka paleta grubości pozwala na izolację termiczną i akustyczną budynków nawet
dla najbardziej wymagających użytkowników, zaś niski opór dyfuzyjny wełny przy zastosowaniu
odpowiednich membran dachowych i paroizolacyjnych pozwala chronić konstrukcję budynków
przed niepożądanymi skutkami występującej wilgoci w przegrodach. Dzięki innowacyjnej
technologii rozwłókniania szkła – TERMISTAR – Super-Mata Plus prócz świetnych właściwości
termicznych i akustycznych cechuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi - jest
trwale sprężysta. Przy montażu między elementami konstrukcyjnymi – doskonale wypełnia
izolowaną przestrzeń, zaś podczas montażu nie wymaga sznurkowania.
Biuro doradztwa technicznego ISOVER
Bezpłatna infolinia: 800 163 121• e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com

www.isover.pl

W centrach PSB-Proﬁ kładziemy nacisk na ofertę najbardziej znanych i najlepszych marek producenckich w Polsce. Są to sprawdzeni,
wieloletni Partnerzy Grupy PSB gwarantujący jakość wytwarzanych przez siebie materiałów i technologii oraz zapewniających odpowiednie wsparcie szkoleniowe i doradcze. Celem Proﬁ jest tak sprawna obsługa zamówień klientów, aby pobyt przedstawicieli ﬁrm budowlanych w PSB-Proﬁi ograniczać do niezbędnego minimum, a tym samym zapewnić go więcej na pracę na budowie.
Lublin, ul. Energetyków 18
tel./fax 81 745 18 69
www.stalmet.com.pl
e-mail: info@stalmet.com.pl

Biłgoraj, ul. Tarnogrodzka 28
tel. 84 688 18 08, fax 84 686 77 02
tel. kom. 728 921 922
www.psbbudowlane.pl

22-400 Zamość
ul. Kilińskiego 66
tel. 84 627 12 71
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Szkolenia praktyczne pozwalają
pracownikom nauczyć się tego, co
konieczne w danej pracy i czynią
z ludzi prawdziwych fachowców
©Kominox

Edukacja kadry w „budowlance”
Jak dbać o rozwój fachowców?
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Stwierdzenie, że technologie budowlane
i metody ich aplikacji to kwestie skomplikowane i dlatego niejako „zastrzeżone” dla fachowców raczej nie powinno
budzić wątpliwości. Budowa i wszystkie
związane z nią prace budowlane, by były
sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone i cieszyły inwestora, wymagają
od fachowca szeregu umiejętności. Tych
trzeba się gdzieś nauczyć, a potem je
rozwijać, bo rozwija się technika i rynek.
Przydaje się także zdobywane w trakcie
lat pracy doświadczenie. Wszystko –
upraszczając nieco sprawę – sprowadza
się do kwestii wykształcenia i rozwoju
zawodowego fachowców.
Naszym rozmówcom, lubelskim fachowcom wykonującym na co dzień skomplikowane prace budowlane, zadaliśmy
kilka pytań. Fachowców bezpośrednio
realizujących prace budowlane (projektowe, montażowe, instalacyjne i inne roboty
budowlane) zapytaliśmy, na ile ważne
w działalności ich firmy jest właściwe

przygotowanie zawodowe pracowników
i ich fachowość/kompetencje, co musi
już umieć ktoś, kto chce pracować w ich
firmie (minimalne wymagania) i czy łatwo
jest znaleźć na rynku dobrego fachowca.
Poprosiliśmy też o odpowiedź, czy i w jaki
sposób firma wspiera rozwój zawodowych
kompetencji swoich pracowników. Ale na
tym nasza redakcja nie poprzestała.
Zwróciliśmy się też do firm dostarczających produkty/technologie
projektantom i firmom wykonawczym
i szkolących tych partnerów w zakresie
stosowania swoich produktów/technologii. Pytaliśmy: na ile ważne w działalności firmy jest właściwe przygotowanie
zawodowe i fachowość partnerów – projektantów i wykonawców, którzy stosują
te produkty/technologie? Co musi już
umieć ktoś, kto chce pracować na bazie
oferowanych technologii (minimalne
wymagania) i czy łatwo jest znaleźć na
rynku dobrego fachowca – wykonawcę,
z którym można bezpiecznie i w trwały

sposób współpracować? Nie zabrakło
oczywiście pytania o to, czy i w jaki
sposób firma-dostawca wspiera rozwój
zawodowych kompetencji partnerów
– fachowców, którzy realizują prace
budowlane wykorzystujące dostarczone
rozwiązania. Poniżej publikujemy odpowiedzi. Wynika z nich jasno, jak ważna
jest edukacja i stały rozwój fachowców.
Jest to jeden z kluczowych elementów
sukcesu firmy budowlanej na rynku, decydujący o jej przetrwaniu i rozwoju.
Łukasz Bukowski, DOMIK PASYWNY
– budowa domów pasywnych,
prace izolacyjne, renowacje itp.
Z roku na rok sytuacja na rynku pracy
w branży budowlanej jest coraz trudniejsza. I problemem jest nie brak pracy,
ale brak pracowników. W naszej specjalizacji, a są to roboty izolacyjne, od
pracownika musimy wymagać precyzyjnie wykonanej pracy. Wiele elementów
naprawianych – po wykonaniu pracy
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– jest zasypywana i zakrywana. Każdy
błąd i jego późniejsza kolejna naprawa
jest bardzo kosztowna. Na rynku pracy
trudno jest znaleźć pracowników wykwalifikowanych w szerokim zakresie
wykonywanych przez nas robót, ludzi,
którzy od razu i w stu procentach wykonywaliby wszystkie powierzane im
zadania. Najważniejsze jest podejście
do pracy i chęć nauki. Uważam, że lepiej
mieć pracownika, którego „wychowa się”
od początku. Wówczas ktoś taki będzie
czuł się częścią firmy. Często to dużo
lepsza sytuacja niż zatrudnienie pracownika z doświadczeniem, który jednak
za chwilę przejdzie do konkurencyjnej
firmy lub założy własną działalność.
Ostatnich kilkanaście lat to czas,
w którym odczuwa się brak pracowników,
którzy swoje doświadczenie wynieśli już
ze szkoły. Brak kształcenia zawodowego
doprowadził do takiej sytuacji, że pracownik musi szukać praktyki i doświadczenia już na placu budowy. Tak, jak
wspominałem wcześniej, nie jest to sytuacja dobra dla pracodawców i powoduje,
że trzeba zaniżać minimalne wymagania,
jakie stawia się nowym pracownikom.
Często, kiedy zatrudniamy pracowników
albo wybieramy ludzi, decydujemy się na

15

©arch. Ł. Bukowskiego

Poważne firmy budowlane organizują cykliczne szkolenia zarówno dla swoich
pracowników, jak i partnerów biznesowych. Udział w nich powinien być chlebem
powszednim dla każdego fachowca. W ich trakcie zdobywa się wiedzę na temat
(nowych) produktów, technologii i zasad ich stosowania. Na zdjęciu – szkolenie
w firmie Torggler dotyczące izolacji

takich, którzy już pracowali na budowie
i mają doświadczenie w części zakresu
naszych prac, a innym razem stawiamy
na młodych ludzi bez doświadczenia, ale
z dużym zapałem do pracy.

Reasumując, w obecnych czasach na
pewno trudno znaleźć dobrego fachowca
do pracy. Trzeba szukać młodych ludzi,
chętnych do nauki i posiadających pasję
do wykonywania tego typu prac. Nie ma

>
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Blizej Klienta
WYROBY HUTNICZE
Posiadamy:
• Stal zbrojeniową: prostą, prefabrykowaną
• Profile zamknięte • Dwuteowniki • Pręty okrągłe
i kwadratowe • Płaskowniki • Rury • Blachy

A takze:
• taśmy gorąco i zimno walcowane
• blachy powlekane • grodzice
• blachy trapezowe • płyty warstwowe

Skład regionalny:
20−315 Lublin, Al. W. Witosa 20

www.arcelormittal.com/dspoland
joanna.michalak@arcelormittal.com

• tel. 81 441 04 00 • tel. kom. 508 139 826,
508 139 879, 508 139 864

OFERUJEMY USŁUGI CIĘCIA BLACH I PROFILI ORAZ TRANSPORT
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Stałe podnoszenie kwalifikacji przez architektów i projektantów sprawia, że przygotowywane przez nich koncepcje wnętrz są przemyślane, funkcjonalne i piękne

tutaj ogólnej zasady, każdy człowiek jest
inny i dopiero praktyczne zadania pokazują czy pracownik się nadaje i czy praca
daje mu satysfakcję. Trzeba liczyć się
z rotacją zatrudnionych pracowników,
każdy pracodawca liczy tylko na to, żeby
część ekipy stanowili ludzie o długim
stażu.
Rozwój zawodowy pracowników
w naszej firmie to przede wszystkim
szkolenia wewnętrzne podczas konkretnych prac. Praca z wykwalifikowanym
brygadzistą pozwala uczyć się nowym
pracownikom. Staramy się, aby każde
kolejne zadanie miało swoją systematykę wykonania i mogło być w przyszłości
wykonane już samodzielnie przez nowego pracownika. Drugim rodzajem nauki
są szkolenia zawodowe, najczęściej
przeprowadzane przez techników firm
produkujących materiały do poszczególnych systemów napraw. Udział naszych
pracowników w tego typu szkoleniach
pozwala im zrozumieć zastosowanie
poszczególnych materiałów i wykorzystanie ich później w praktycznym
zadaniu.
Alicja Konarska, szefowa
Działu Kreacji i Ekspozycji,
Salonika – salony łazienek
Współpraca z architektami i projektantami wnętrz jest bardzo ważną
gałęzią rozwoju naszej firmy. Szkolenia
i wyjazdy do fabryk zarówno polskich,
jak i zagranicznych producentów dają
możliwość dogłębnego zapoznania się
z ofertą. Cały proces technologiczny –
od laboratorium, poprzez produkcję,
aż do logistyki – pokazuje ogrom pracy,
który gwarantuje klientowi doskonały
produkt. Uważam, że taka wiedza jest
niezbędna i tylko przez cykliczne szkolenia współpracujący z nami projektanci

i architekci mogą ją posiąść. Firma Salonika zawsze szukała nowych produktów
i wprowadzała najnowsze europejskie
trendy wzornicze i technologiczne, kreując tym samym gust naszych klientów.
Budowanie ciekawych ekspozycji oraz
włączanie projektantów wnętrz w proces
decyzyjny o wyborze najładniejszych
kolekcji poprzez wspólne wyjazdy do fabryk oraz wyjazdy na międzynarodowe
targi ceramiczne do Walencji czy Bolonii, ułatwiają nam decyzję o wyborze
najlepszych i najbardziej interesujących
kolekcji płytek ceramicznych i gresowych. Cenimy fachowość i sami lubimy
pracować z profesjonalistami. Wiemy, że
organizując szkolenia przeprowadzone
przez profesjonalistów, przyczyniamy
się do podnoszenia standardu pracy
z ostatecznym (docelowym) klientem
i mamy pewność, że zakupione w Salonice łazienki są zgodne z obowiązującymi
światowymi trendami i będą długo
cieszyły klientów, ponieważ zostały
zaprojektowane i wykonane przez prawdziwych, kompetentnych fachowców,
którzy są często przez nas polecani
naszym klientom. Specjalnie powołany
i przeszkolony dział obsługi projektantów i architektów czuwa nad sprawnym
kontaktem i służy pomocą w rozwiązywaniu bieżących spraw. Zawsze służymy
pomocą.
Tylko w zeszłym roku Firma Salonika
wraz ze swoimi partnerami zorganizowała osiem szkoleń wyjazdowych do
fabryk producentów płytek ceramicznych oraz kilka spotkań produktowych,
które odbyły się w Lublinie. Szkolenia
kierowane były do fachowców –glazurników oraz projektantów i architektów
wnętrz. Szkolenia dla poszczególnych
grup zawodowych mają różne zabarwienia i pokazują różne cechy produktu.
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O ile projektantów interesują walory
estetyczne takie, jak nowe barwy oraz
brak barier formatowych dla ich realizacji, o tyle glazurnicy zwracają uwagę na
rodzaj materiału i sposób odpowiedniej
obróbki przy użyciu odpowiednich narzędzi. Bardzo docenionym spotkaniem
było szkolenie przeprowadzone przez
ekipę fabryki Tubądzin dotyczące cięcia
i obróbki gresów wielkoformatowych
Monolit. Jest to wciąż mało znany materiał, którego się obawiają fachowcy.
Na szkoleniu było około 50 glazurników
z Lublina i regionu. Było to szkolenie
praktyczne, więc każdy chętny mógł,
przy użyciu udostępnionych maszyn
i narzędzi, przeprowadzić obróbkę wielkiej płyty pod okiem doświadczonego
instruktora. Ceny za układnie tego typu
materiału wahają się w Lublinie od 180
do 250 zł/m². Dlatego wszyscy chcieli się
nauczyć tej sztuki. Mamy już sygnały
o konieczności przeprowadzenia kolejnego takiego szkolenia, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Marcin Czerniak, Kominox,
systemy kominowe, kominki,
wentylacja, rekuperacja
Właściwe przygotowanie pracowników
do wykonywanych przez firmę zadań
jest kluczowe, nie może tu być mowy
o pracownikach z przypadku, ludziach
bez jakiegokolwiek fachowego przygotowania i przeszkolenia. Profesjonalnie
wykonana praca ma bezpośredni wpływ
na zdrowie, a w skrajnych przypadkach
także na życie ludzkie. Czad, pożar, Legionella – to tylko niektóre następstwa
źle dobranych parametrów, zastosowania niewłaściwych materiałów czy nieprawidłowego dokonania montażu instalacji. Ważna jest ponadto skuteczność,
sprawność i jakość użytkowania zainstalowanych urządzeń. Często spotykanym
przypadkiem jest sytuacja, w której
wykonane prace budowlane i instalacyjne na pierwszy rzut wyglądają dobrze,
jednak kiedy przyjrzymy się „dziełu”
głębiej, okazuje się, że złamane są wszelkie zasady sztuki budowlanej: brak lub
za małe kratki, brak lub niewłaściwa
izolacja, parametry przewymiarowane
lub niedowymiarowane itd. Nie jest to
oczywiście regułą, ale na rynku funkcjonują pseudofachowcy, a inwestorzy – czy
to z powodów (pseudo)oszczędności czy
też z własnej niewiedzy – korzystają
z ich usług.
Zlecając roboty budowlane ludziom
absolutnie niekompetentnym, inwestor
naraża się jednak na to, że na budowie
popełnione zostaną poważne i kosztowne błędy. Takie błędy wykonawcze pociągają za sobą negatywne konsekwencje:
w najlepszym przypadku smród, hałas,

VIII – X 2017

Fachowiec Lubelski



nadmierne zużycie czy straty energii,
zatruwanie środowiska, a w skrajnych
sytuacjach –tragiczne następstwa, o których wspomniałem wcześniej. Dlatego
lepiej jest powierzać prace profesjonalistom. W naszej firmie zasadą jest, że
nowo zatrudnieni pracownicy, zanim
zostanie im powierzone zadanie do
samodzielnego wykonania, przechodzą
długą drogę przyuczenia i przeszkolenia
oraz muszą nabrać odpowiednich umiejętności pod okiem bardziej doświadczonych pracowników. Szkół, które by
wyuczyły adeptów zawodu umiejętności
w dziedzinach, jakimi my się zajmujemy,
po prostu nie ma. Dlatego od nowo zatrudnianych pracowników oczekujemy
chęci do nauki i rozwoju – zdajemy sobie
sprawę, że znalezienie wyuczonego
pracownika z odpowiednią wiedzą oraz
doświadczeniem graniczy z cudem.
Ponieważ szkół państwowych kształcących w zawodach, które wykonuje nasza firma dawno już nie ma, przyuczenie
pracowników do wykonywania zawodu
spoczywa na nas jako pracodawcach. Nie
ma lepszego sposobu nauki, jak nabranie
doświadczenia podczas praktyki pod
okiem „mistrza”. Wiedzę praktyczną
zdobywamy w codziennych doświad-

Sonda
czeniach, a nowe wyzwania, jakich się
podejmujemy, zmuszają nas do szukania
nowych rozwiązań, zastosowania innowacyjnych materiałów czy rozwiązań
technicznych. Staramy się aktywnie
uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez producentów materiałów,
ale i sami takie szkolenia organizujemy.
Ostatnie szkolenie zostało połączone
z akcją charytatywną, a podczas tego
przedsięwzięcia – wspólnie z firmami
Kratki.pl, Vitcas, Promat – zbudowaliśmy kominek dla rodziny potrzebującej.
Podsumowanie
Co do edukacji i rozwoju zawodowego fachowców budowlanych sprawa jest prosta
– właściwe przygotowanie zawodowe
fachowca jest po prostu niezbędne tak
dla niego samego, jak i dla firmy, w której
pracuje oraz dla inwestora, dla którego
wykonywane są prace budowlane. Robotę
można zrobić bardzo dobrze, dobrze,
średnio, kiepsko albo totalnie ją spaprać.
Ta zdroworozsądkowa reguła obowiązuje
zarówno w przypadku inwestycji indywidualnych, mieszkaniowo-domowych,
a więc mniejszych (np. pomalowanie
ściany w kuchni czy wymiany stolarki
w mieszkaniu/domu), jak i w przypadku
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inwestycji naprawdę wielkich (budowa
biurowca, osiedla, autostrady, lotniska),
gdzie robót jest ogrom, a fachowców
przewijają się setki. Ale bez względu na
skalę robót i tak wszystkie one wymagają bardzo konkretnych umiejętności.
Ponadto trzeba też mieć świadomość, że
w świecie szybko zmieniających się technologii i wciąż wprowadzanych innowacji
właściwe przygotowanie zawodowe nie
jest czymś zdobytym raz na zawsze, „na
wieki wieków”. Zdobyte i formalnie udokumentowane wykształcenie techniczne
(i to niezależnie od poziomu), to bez wątpienia powód do dumy i przepustka do
zawodu. Jednak to dopiero początek zawodowej drogi fachowca. Dalsza jej część
to stały proces rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń i ewentualnie uprawnień. Wszystko to można
osiągać w ramach dalszego kształcenia,
szkoleń, spotkań branżowych, wymiany
doświadczeń, śledzenia rynku i świadomego podejścia do własnej praktyki
zawodowej. Najważniejsze jednak jest to,
że fachowość i profesjonalizm premiuje
rynek i niech to będzie motywacja dla fachowców. Fachowość jest w cenie, fachowość to podstawa! Wypowiedzi naszych
rozmówców wskazują na to wyraźnie.
REKLAMA

18

Produkt 

Fachowiec Lubelski

VIII – X 2017

Dobra farba dla fachowca
i inwestora
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Lato to doskonały czas na prowadzenie licznych prac budowlanych i remontowych. Fachowcy mają wtedy
ręce pełne roboty. Bardzo częstym letnim zleceniem jest malowanie mieszkań, domów, biur i innych
obiektów. Do malowania potrzebna jest farba. Jaka powinna być dobra farba – oto jest pytanie.
Dobra farba dla…
Temat farb i malowania jest bardzo
obszerny. Prace malarskie wymagają fachowości zarówno, jeśli chodzi o samo ich
wykonywanie (przygotowanie podłoża,
prawidłowe techniki malarskie), jak i wybór właściwej farby (rodzaj, kolor). Liczni
producenci oferują liczne rodzaje farb
w różnorakich kolorach. Pisząc o tym
wszystkim można by zapełnić cały numer
gazety. Ponieważ jednak każdy prawdziwy fachowiec wie, jak profesjonalnie malować i jaką farbę dobrać do konkretnego
zlecenia, podłoża lub pomieszczenia, ma
też pewnie marki, którym ufa bardziej
niż innym, tym razem skupimy się przede wszystkim na pokazaniu tego aspektu
problemu, który mówi, co oferuje dziś
dobra farba. Zwrócimy uwagę na najważniejsze i wyjątkowo praktyczne sprawy.
Spojrzymy na to okiem samego fachowca
i inwestora/użytkownika. A na koniec
zamieścimy kilka uwag dodatkowych,
wykonawczych.
Okiem fachowca
Z punktu widzenia fachowca ważne jest
przede wszystkim, by aplikacja farby
była bezproblemowa, a robota „szła”
gładko. Farba o wysokiej sile krycia,
która do tego się nie chlapie, to produkt, który fachowiec chętnie wybierze.
Szybki czas schnięcia (np. około trzech
godzin) i potrzeba wykonania (tylko)
dwóch warstw powłoki malarskiej
oznaczają, że prace malarskie u klienta
nie będą się nadmiernie przedłużać,
co pozwala myśleć o kolejnych zleceniach. Jeśli chodzi o kolorystykę farb,
producenci oferują ich bardzo bogatą
paletę (biel plus nawet około 50 kolorów) i nie ma problemu, by każdemu
klientowi zaproponować ciekawe, a do
tego indywidualne rozwiązania w tym
względzie. Ważne jest, by umieć odpowiednio dobrać kolory (mix kolorów) do
konkretnego pomieszczenia i wiedzieć,
jak poprzez grę barw uzyskać określone
efekty wizualne, np. optyczne powiększenie pomieszczenia, jego doświetlenie,
klimat relaksu, zmysłowości, piękna itp.

Producenci farb w swoich materiałach
inspirują wykonawców prac malarskich
poprzez specjalne poradniki, tak więc
zdobycie wiedzy o tym, jak dobierać kolory nie jest problemem. Jeszcze słowo
o doborze rodzaju farby: niektóre obiekty (szczególnie szpitale, hotele, restauracje, kawiarnie) powinny być wyjątkowo
czyste i sterylne, w czym pomaga farba
o specjalnych właściwościach. W mieszkaniach i domach podobne wymagania
kierujemy w stosunku do kuchni i pokoju dzieci. Tu też farba przychodzi
z pomocą.
Okiem inwestora
Inwestor to osoba, która płaci i wymaga.
Jego oczekiwania są jasne: w obiekcie ma
być ładnie, czysto i to na długo. Dla użytkownika ważne jest np. by pomalowana
ściana nie była narażona na zabrudzenia.
Farba mająca w swej recepturze trwałą
i odporną powłokę (ceramiczną) zapobiega absorbowaniu plam i zabrudzeń, a te,
które się pojawią, łatwo usunąć. Trzeba
jednak robić to szybko. Ostatnio promowane są farby hydrofobowe – taka farba
„odpycha” płynne zabrudzenia zapobiegając powstawaniu plam. Jednak świat
nie jest sterylny i zabrudzeń do końca nie
da się uniknąć. Wtedy szczególnie ważna
jest duża odporność farby na zmywanie
i szorowanie, a także stosowane środki
dezynfekujące. Farby przodujące w tej
konkurencji nadają się do stosowania
m.in. w sektorze horeca. Faktem jest,
że wiele osób cierpi na alergię na kurz.
Fachowiec malujący mieszkanie takiej
osoby powinien wówczas wybrać farbę,
której formuła nie zawiera substancji
przyciągających kurz. Wówczas ściany
będą mniej narażone na przywieranie
zabrudzeń z powietrza do pomalowanej powierzchni, inwestor uwolni swój
nos od „wrednego” alergicznego kataru
i będzie mógł cieszyć się kolorami we
własnym domu. Żeby te zobaczyć, trzeba
oczywiście farby pozwalającej uzyskać
trwałą powłokę i świeże barwy. Wysoka
wydajność farby (np. około 12÷14 m²/litr)
przy jednej warstwie oznacza z kolei

racjonalny budżet prac malarskich.
Z drugiej strony trzeba, by inwestor
(poinstruowany przez fachowca) zdawał
sobie sprawę, że dobra farba (marka plus
rzeczywista jakość) musi kosztować więcej, niż produkt kiepski.
Dobra robota
Dobra farba to połowa sukcesu. Druga
połowa to dobry fachowiec wykonujący
dobrą robotę. Czyli profesjonalnie i uczciwie. Co się na nią składa? Świadomość
tego, że podczas prac malarskich trzeba
uwzględniać stan obiektu, warunki jego
przyszłej eksploatacji i oczekiwania
klienta. Świadomość tego, że to klient ma
być zadowolony i należy mu poświęcić
tyle czasu, ile potrzeba. Każdy wie np. że
malować należy podłoże czyste, suche,
nośne, wolne od tłuszczu, wosku itp. – to
banał. Ale nierzetelne wykonanie prac
przygotowawczych czasem się zdarza.
Cała robota może trwa krócej, ale źle
wykonana skutkuje gorszym efektem
malowania i traci na tym inwestor. Wtedy
nawet dobra farba nie pomoże. Dlatego
traktujmy klienta poważnie i nie wykonujmy pracy przygotowania powierzchni
„z buta”. Nakładając kolejne warstwy farby, trzeba to robić w odpowiednim czasie.
Ważne są też odpowiednie narzędzia
malarskie: pędzle, wałki. Niech będą one
w dobrym stanie technicznym – łatwiej
i szybciej się wtedy pracuje, a i efekt jest
taki, jaki być powinien.
Podsumowanie
Dobra farba to taka, która zaspokaja liczne i ważne potrzeby inwestora i pozwala,
by fachowe prace malarskie przy jej aplikowaniu przebiegały szybko, sprawnie
i dawały dobry efekt. Dobra farba powinna spełniać łącznie kilka kryteriów ważnych zarówno dla fachowca (malarza), jak
i inwestora i wszystkich użytkowników
malowanego pomieszczenia. Pewne
właściwości farby czynią z niej produkt
faktycznie wart zastosowania. I nie ma
wątpliwości, że takie farby są na rynku.
A dobrze aplikowane, pozwalają nabrać
nowego życia wnętrzom.
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Farby elewacyjne
PCI
PHU MM-BUD
20-103 Lublin, ul. Rusałka 10
tel. 699 708 355, e-mail: biuro@bud-mm.pl

Nanosilikonowa
farba FNX
Greinplast Oddział Lublin
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 5,
tel. kom. 663 663 526, 663 663 519
www.greinplast.pl, lublin@greinplast.pl

Służy do wykonania zewnętrznych powłok malarskich
o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym. Tworzy powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1), o średniej grubości (E3), dużym współczynniku
przenikania pary wodnej (V1) i niskiej przepuszczalności
wody (W3). Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe,
silikatowe, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp.
Podłoża mineralne malować po min. 14 dniach od ich
wykonania (kolory ciemne po min. 28 dniach). Jest opcjonalnym elementem w systemach ociepleń Greinplast
EPS, W, WX, WS.
Nanosilikonowa farba FNX to nowość w ofercie Greinplastu. Użyte w niej spoiwo składa się z dyspersji hybrydowej (organiczno-mineralnej) opartej na matrycy kopolimerów akrylowych z wbudowanymi nanocząsteczkami
silikonowymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii uzyskano trwały w czasie efekt hydrofobizacji powierzchni
i perlenia wody.
Farba tworzy szczelną, a jednocześnie paroprzepuszalną warstwę. Jest praktyczna w użytkowaniu i pomaga
w zachowaniu czystości pomalowanej nią elewacji. Ważną zaletą FNX-u jest wysoki kąt zwilżania, to znaczy,
że krople padającej na ścianę wody przybierają kształt
niemal idealnej kuli. Dzięki temu woda szybko spływa
z powierzchni zabierając ze sobą zabrudzenia, a sama
ściana szybko wysycha. Tym samym eliminowana jest
możliwość wzrostu mikroorganizmów takich jak: algi,
grzyby czy pleśnie.

PCI Multitop FM
Mineralno-polimerowa farba silikonowa przeznaczona
do wymalowań elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych oraz powierzchni wewnętrznych budynków.
Właściwości:
 odporna na porażenia biologiczne poprzez zabezpieczenie biocydowe;
 charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością;
 wysoka odporność na ścieranie;
 paro przepuszczalna;
 odporna na zmienne warunki atmosferyczne;
 odporna na zabrudzenia;
 odporna na promieniowanie UV.

PCI Multitop FS
 farba silikonowa przeznaczona do wymalowań elewacji,
wszelkich konstrukcji betonowych oraz powierzchni
wewnętrznych budynków. Właściwości i zastosowanie:
 do wykonywania prac renowacyjnych starych tynków
oraz podłoży mineralnych;
 do wymalowań na cienkowarstwowych tynkach mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych oraz
silikatowo-silikonowych;
 szczególnie zalecana do wymalowań przy renowacji
budynków zabytkowych;
 charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością;
 wysoka paro przepuszczalność;
 wysoka odporność na ścieranie;
 wysoce odporna na zmienne warunki atmosferyczne;
 wysoce odporna na promieniowanie UV;
 wysoce odporna na zabrudzenia – „samoczyszcząca”.
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Samochód w firmie
A może pick-up?
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Współczesne samochody firmowe muszą spełniać wiele funkcji i jeszcze atrakcyjnie wyglądać.
Projektanci i producenci doskonale o tym wiedzą i nie zasypiają gruszek w popiele. Także
fachowcy budowlani, chcący mieć wydajny, wszechstronny i do tego rasowy samochód, mają
w czym wybierać. Coraz częściej ich uwagę przykuwają samochody typu pick-up.
Pick-up, ach ten pick
Wywodzące się z Ameryki samochody
typu pick-up to dla miłośników motoryzacji przedmiot kultu i od dawna ikona
motoryzacji, synonim atrakcyjnego stylu
życia opartego na wolności, przestrzeni,
swobodzie przemieszczania się. Pick-up
to zarazem symbol ciężkiej, fizycznej
pracy wykonywanej przez fachowca.
Widoczne obecnie już nie tylko w USA,
ale także i na polskich drogach samochody pick-up to wozy, których przestrzeń
ładunkowa znajduje się tuż za kabiną
pasażerską. Pick-up łączy w sobie cechy
samochodu osobowego, dostawczego i do
pewnego stopnia terenowego. Do tego
świetnie wygląda. Może być używany
jako narzędzie pracy, ale sprawdzi się też
w roli samochodu na wyjazd rodzinny,
wakacyjny, podróżniczy i to w trudnym
terenie. Dzisiejszy pick-up wciąż nawiązuje ideowo i stylistycznie do swych pierwowzorów znanych choćby z kultowych
amerykańskich filmów, ale nie jest już
tak surowy, jak w owych obrazach filmowych. Mało tego, wiele modeli ze względu
na bardzo bogate wyposażenie czy użyte
materiały ma charakter wręcz luksusowy.
A pick up XXI wieku, nafaszerowany jeszcze najnowszą technologią, zaawansowaną elektroniką wspomagającą człowieka
i solidnie wykonany, naprawdę może się
podobać i… dobrze sprzedawać.
Pick-up dla fachowca
Pick-up jako samochód firmowy to całkiem dobry wybór. Co takiego oferuje, że
fachowcy wybierają go jako samochód do
firmy? Najważniejsze zalety samochodów
typu pick-up to te bezpośrednio związane z jego użytecznością, a w szczególności: funkcjonalność, moc, wytrzymałość,
wydajność, ładowność, wszechstronność.
Nie wolno pominąć wysokiego komfortu
jazdy i – o czym była już mowa – rasowego wyglądu. Współczesne wozy typu
pick-up napędzają bardzo mocne, a przy
tym oszczędne (zużycie paliwa) silniki
cechujące się niską emisją spalin. Napęd
4 × 4 pozwala swobodnie poruszać się samochodem w trudnym terenie, gdzie nie-

koniecznie znajdziemy dobrą drogę dojazdową. Wiele budów zlokalizowanych
jest w miejscach, do których niełatwo dotrzeć (np. wzniesienia). Dojazd utrudniać
może jeszcze błoto, piasek, śnieg. Także
tam, gdzie mamy do czynienia z niebezpiecznymi warunkami drogowymi (teren
nierówny, mała przyczepność), pick-up
poradzi sobie na medal. Pick-up to duży,
przestronny samochód świetnie radzący
sobie z zadaniami transportowymi, dający około 1 tony ładowności i oferujący
możliwość uciągu na haku kolejnych
3 ton. Wiele modeli ma stosunkowo mały
jak na wymiary samochodu promień
skrętu. Taka zwrotność wozu jest przydatna. Pick-up dla fachowca to naprawdę
– mówimy to z czystym sumieniem – dobra alternatywa dla firmy budowlanej.
Trudno w tym miejscu analizować szczegółowo poszczególne modele i ich rozwiązania, ale nawet krótkie spojrzenie na
współczesnego pick-upa pokazuje nam,
z jakim samochodem mamy do czynienia.
Aż się chce zasiąść za jego kierownicą.
Ale jazda
Jazda takim samochodem to radość.
I w mieście, i na trasie – twierdzą użytkownicy pick-upa. I aż się prosi, by samemu doświadczyć, co dała fabryka. A daje
sporo, w tym – jak już wspomnieliśmy
– mocne silniki pozwalające osiągać naprawdę dobre wyniki. To pokusa. Czysta
moc musi być jednak uzupełniona systemami bezpieczeństwa jazdy, które mogą
być pomocne w pewnych sytuacjach. Tu
też nie ma miejsca na szczegółowe analizy, ale warto zwrócić uwagę na wybrane
rozwiązania. Jednym z nich jest inteligentny tempomat. System standardowo
utrzymuje prędkość ustawioną przez
kierowcę. Ale gdy czujniki wykryją, że
zbliżamy się do pojazdu poprzedzającego,
samochód przyhamuje, aby zapewnić
bezpieczną odległość. Gdy droga znów
będzie pusta, system przywróci ustawioną prędkość. Funkcja wczesnego ostrzegania przed kolizją ostrzega kierowcę
przed potencjalną kolizją z pojazdem
znajdującym się z przodu i tym samym

pomaga jej uniknąć. Przednie czujniki
wykrywają zagrożenie, a następnie za
pomocą sygnałów dźwiękowych oraz
graficznych ostrzegają przed niebezpieczeństwem. W przypadku braku reakcji
kierowcy samochód zwiększy czułość
układu hamulcowego tak, aby nawet delikatne naciśnięcie pedału hamulca pomogło w szybkim zatrzymaniu samochodu.
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu też bywa przydatny.
Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by
zjechać ze swojego pasa ruchu, co może
mieć poważne konsekwencje. Korzystając z umieszczonej z przodu pojazdu
kamery, system monitoruje drogę przed
autem i rozpoznaje, że pojazd zbliża się
do oznaczeń pasa przy wyłączonym kierunkowskazie. W przypadku wykrycia
niezamierzonego zjechania z pasa ruchu
ostrzega o tym kierowcę poprzez wywołanie drgań na kierownicy i wyświetlenie
kontrolki na desce rozdzielczej. Gdy
kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie
o zjechaniu z pasa ruchu, system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie
ruchu spowoduje, że kierowca odczuje
na kierownicy siłę układu wspomagania,
kierującą pojazd na właściwy pas ruchu.
Kierowca może świadomie pominąć
działanie systemu, kontynuując manewr w zaplanowany sposób. Ciekawie
rozwiązuje się też kwestie świateł. Po
wykryciu pojazdów nadjeżdżających
z naprzeciwka lub jadących z przodu
system automatycznie zmienia światła
drogowe na mijania, aby nikogo nie oślepić. Następnie, gdy droga znów jest pusta,
system powraca do świateł drogowych,
zapewniając maksymalną widoczność.
Inny system pozwala na monitorowania
koncentracji kierowcy – stale analizuje
jego zachowanie podczas jazdy i wyszukuje wszelkie zmiany, których przyczyną
może być zmęczenie. Po wykryciu spadku
czujności kierowcy system wyświetla
ikonkę ostrzegawczą, sugerując zrobienie
przerwy. Warto wtedy zrobić przerwę na
kawę i odpocząć. Bo tak naprawdę nic nie
zastąpi kierowcy panującego nad sytuacją
i… samym sobą.
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Mitsubishi

Mitsubishi L200 –
poczuj, jak Cię prowadzi
Duża oszczędność paliwa, niska emisja spalin i potężna moc – tak w skrócie można określić
nowy Mitsubishi L200. To jedyny pick-up na rynku ze zmianą napędów w czasie jazdy.
Pewność prowadzenia
Mitsubishi L200 został zaprojektowany tak, by zapewniał maksymalną
stabilność i przyczepność. Usztywniona rama daje poczucie kontroli,
a nadwozie dopracowano pod kątem
aerodynamiki, by samochód równie
dobrze spisywał się podczas szybkiej
jazdy na autostradach. Niezawodny
system napędu 4WD w połączeniu
z zaawansowanym technologicznie zawieszeniem gwarantuje pełną kontrolę
nad samochodem.
Duża oszczędność
paliwa, niska emisja
spalin i potężna moc
Nowy wysokoprężny silnik z systemem MIVEC (elektronicznie sterowany system zmiennych faz rozrządu
zaprojektowany przez Mitsubishi)

zużywa mniej paliwa i emituje mniej
spalin, a jednocześnie zapewnia potężną moc (181 KM, 3500 obr./min.)
i wysoki moment obrotowy 430 Nm
(2500 obr./min.).
Solidny i niezawodny
L200 został stworzony po to, by wspomóc Cię w każdym wyzwaniu. Niezrównane możliwości transportowe
i terenowe łączy z wyszukaną stylistyką,
przestronnością oraz komfortem, które
docenią pozostali podróżni. Świetnie
wyprofilowana linia podwozia wpływa
na lepsze właściwości aerodynamiczne
samochodu i cichą, płynną jazdę.
Nowy L200 to: zwrotność i przyczepność, komfort i użyteczność, wytrzymałość i niezawodność. Poczuj tę moc.
Poczuj, jak Cię prowadzi.

PAREXBUD Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24
tel. 81 533 73 57/58, fax 81 533 85 26, tel. kom. 535 781 781
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ISUZU D-MAX 2017
Zadziorny grill, większe i stylowe 18-calowe alufelgi, nowe, sportowe reflektory
ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej. Nowy D-MAX oferuje dynamiczną
stylistykę, zadziwiającą uniwersalność, bardzo niskie zużycie paliwa, moc silnika
wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujesz oraz najwyższą wytrzymałość.
Wnętrze
D-MAX oferuje wszelkie luksusowe wyposażenie, jakiego oczekujemy od nowoczesnego samochodu. Obszerne drzwi
ułatwiają wejście do kabiny, która z kolei
zapewnia dużo przestrzeni dla głowy
i nóg, jak również mieści w sobie komfortowe fotele dla wszystkich podróżujących. Funkcje – takie jak najwyższej
klasy bezkluczykowy system otwierania
samochodu i uruchamiania silnika,
system audio z 8 głośnikami z dźwiękiem przestrzennym oraz łączność
Bluetooth® – obsługiwane są przez łatwo
dostępne i proste w użyciu przyciski.

Prawdziwa wydajność
ISUZU już od 1936 roku, kiedy wyprodukowało pierwszy japoński silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem, słynie
z doskonałych silników Diesla. Nasze
niezachwiane zaangażowanie w tworzenie wydajnych silników znalazło swój
wyraz w zupełnie nowej jednostce napędowej o oznaczeniu RZ4E-TC Hi-power
o mocy (163 KM), z systemem zmiennej
geometrii turbosprężarki. Nasz silnik
zapewnia doskonałe przyspieszenie oraz
zdolność do jazdy po bezdrożach, jak
również odpowiednią moc do holowania
przyczepy o masie aż do 3,5 tony.

Uniwersalność
Imponująca linia modelu ISUZU
D‑MAX oferuje szeroki wybór nadwozi
stworzonych do ciężkiej pracy. Oferujemy trzy typy kabiny do wyboru:
podwójną, przedłużoną i pojedynczą
– każda z nich zapewnia inną liczbę
miejsc dla pasażerów oraz zróżnicowaną wielkość przestrzeni ładunkowej,
tym samym każdy może wybrać model
idealnie spełniający jego oczekiwania.
Modele z napędem 4WD, dzięki swoim
doskonałym możliwościom jazdy po
bezdrożach, pokonają niemal każdą
przeszkodę.

Technotop sp. z o.o.
21-040 Świdnik, Kalinówka 43A
tel. 81 748 88 22, tel. kom. 500 004 409

Zwiększ wydajność
smarowania swoich maszyn
Pomagamy dobrać optymalny olej i smar do Twoich urządzeń:

maszyn
budowlanych

pił i kosiarek

samochodów
ciężarowych

samochodów
osobowych

Zadzwoń lub napisz, a nasz doradca pomoże
zmniejszyć koszty eksploatacji Twoich maszyn
DEKAL sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 28 73
e-mail: kontakt@dekal.pl
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W zgodzie z naturą
Balastowanie dachów płaskich
Bogusław Czech, doradca techniczno-handlowy w firmie Izohan

Wszyscy widzimy, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienia się wygląd miast. Zabudowa
ulega zagęszczeniu, co ogranicza możliwość zazieleniania terenów miejskich. Coraz częściej
wykorzystuje się więc w tym celu dachy, na co niewątpliwie ma wpływ rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, zawierające regulacje dotyczące kompensacji powierzchni biologicznie czynnej.
O zaletach ekologicznych i społecznych
dachów zielonych napisano już tak dużo,
że przypomnę tylko najważniejsze informacje. Przede wszystkim dachy zielone
oczyszczają powietrze, retencjonują
wodę opadową przez redukcję szczytowej fali odpływu, poprawiają mikrokl
imat i zapobiegają wychładzaniu bądź
przegrzewaniu przegrody dachowej.
Porastająca je zieleń poprawia estetykę
budynków, niwelując poczucie przytłoczenia i tworzy przestrzeń sprzyjającą
integracji i wypoczynkowi.
Pomimo niewątpliwych zalet natury
ekologicznej, do potencjalnych inwestorów bardziej przemawiają argumenty
ekonomiczne. Najczęściej odwołują się
do kompensacji powierzchni biologicznie
czynnej. A warto pamiętać też i o tym, że
dach zielony istotnie wydłuża żywotność
hydroizolacji na dachu i poprawia termoizolacyjność przegrody dachowej.
Funkcja ochronna balastu
Należy pamiętać, że dach zielony jest
rodzajem dachu balastowanego, gdzie
zamiast najczęściej używanego materiału dociążającego, czyli żwiru płukanego, stosuje się odpowiednio dobrane
specjalistyczne podłoże, nazywane substratem. Podłoże to umożliwia w sposób
stały lub okresowy wegetację wybranych
gatunków roślin.
Balastowanie dachu chroni hydroizolację dachu przed czynnikami pogodowymi,
takimi jak promieniowanie słoneczne,
opady śniegu, deszczu, gradu, oraz przed
procesami fotochemicznymi, co znacząco
wpływa na wydłużenie żywotności hydroizolacji. Z powodu zbyt dużej zmienności
czynników działających na dach, nie
podjęto do tej pory naukowych badań
określających, o ile wydłuża się ten okres.
Na podstawie doświadczenia firmy Izohan
możemy przyjąć, że w przypadku bitumicznych materiałów rolowych wynosi
on od kilku do kilkudziesięciu lat, w zależności od jakości zastosowanego materiału
hydroizolacyjnego i rodzaju balastu.

©Izohan

Należy jednak pamiętać, że balast
nie zabezpieczy w całości wywinięć
pionowych (np. na attyki lub kominy).
W miejscach, w których one występują,
dach należy konserwować zgodnie z zaleceniami producentów.
Balastowanie roślinnością
Biorąc pod uwagę, że do izolacji każdego
dachu balastowanego trzeba zastosować
hydroizolację z dodatkami blokującymi
przed przerastaniem przez korzenie roślin (np. specjalnych pap bitumicznych
przeznaczonych do tego celu), warto
rozważyć wykonanie balastu w postaci
dachu zielonego ekstensywnego. Poprawimy dzięki temu termoizolacyjność
dachu i ułatwimy jego eksploatację.
Balastowanie przegrody dachowej
podłożem organicznym wraz z roślinnością poprawia izolacyjność cieplną
przegrody, co skutkuje zmniejszeniem
wydatków związanych z ogrzewaniem
i klimatyzowaniem pomieszczeń wewnątrz budynku.
Ważnym argumentem przemawiającym na rzecz balastowania dachów
roślinnością, a nie żwirem, jest to, że dachy zielone ekstensywne są praktycznie
„bezobsługowe”, zwłaszcza wtedy gdy
jako zieleń wykorzystamy gotowy ma-

teriał w postaci maty prekultywowanej
z odpowiednio dobranymi gatunkami
roślin, którymi są zazwyczaj różne gatunki rozchodników. Taki dach wymaga
tylko okresowych przeglądów, przeprowadzanych zazwyczaj raz w roku i polegających na wizualnej ocenie jego stanu,
usunięciu niepożądanych roślin (tzw.
samosiejek), jeżeli takowe się pojawiły,
i uzupełnieniu ewentualnych ubytków
materiału biologicznego. Wtedy też
kontrolujemy stan wszelkich wpustów
dachowych.
W przeciwieństwie do dachów balastowanych żwirem dach ekstensywny
nie wymaga zabiegów dodatkowych,
takich jak okresowe czyszczenie czy wymiana balastu. Przeprowadzenie takiej
wymiany zaleca się zazwyczaj po kilkunastoletnim okresie eksploatacji dachu
balastowanego z powodu zbyt dużej ilości
lotnych cząstek organicznych, które
znacząco zanieczyszczają żwir użyty do
balastowania. Zanieczyszczenia te mogą
doprowadzić do całkowitego braku drożności systemu odwodnienia dachu. Wymianę balastu zaleca się także z powodu
ryzyka samoistnego pojawienia się niepożądanych gatunków roślin, a zazwyczaj
są to dość inwazyjne gatunki z mocno
rozwiniętym systemem korzeniowym.
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Ochrona przeciwpożarowa
konstrukcji stalowych
– poradnik Paroc
Adam Buszko, Dział Izolacji Budowlanych, Paroc Polska

Projektując izolację chroniącą konstrukcje stalowe przed ogniem, należy opierać się na trzech
kluczowych czynnikach: określonej w przepisach klasie odporności ogniowej, krytycznej
temperaturze i współczynniku masywności kształtu oraz wykorzystanej metody ochrony.
Z pomocą eksperta Paroc podpowiadamy, jak optymalnie zabezpieczyć belki nośne i kolumny.

Profil stalowy – izolacja

testów na odporność ogniową wyrażane są pod względem czasu, jaki konstrukcja wytrzyma, biorąc pod uwagę
jedne z trzech poniższych kryteriów:
nośność (R), integralność (E) oraz
izolacyjność ogniową (I). W praktyce
izolacja stalowych elementów konstrukcyjnych sprowadza się jedynie do
uzyskania wymaganej nośności ogniowej w czasie pożaru.
Po drugie: określić
temperaturę krytyczną
i współczynnik
masywności kształtu
Pożary w budynkach przekraczają 1000°C zazwyczaj w relatywnie
krótkim czasie – od 30 do 60 minut.
W takich warunkach stal stosunkowo
szybko traci swój margines bezpieczeństwa, niezależnie od jakości czy
gatunku materiału. Dla tego typu
elementów nośnych tradycyjnie przyjmuje się, że granica bezpieczeństwa
znajduje się przy temperaturze 450°C.
Za tym punktem utrata wytrzymałości
postępuje dość gwałtownie. W pełni
obciążona belka stalowa poddana oddziaływaniu z 4 stron traci wytrzymałość przy 550°C, z trzech stron – przy
620°C.
Celem inżyniera powinno więc być
utrzymanie temperatury stali poni-

Belka stalowa – izolacja

©Paroc Polska

Po pierwsze: określić
wymaganą nośność ogniową
Informacje na temat okresu odporności ogniowej, jakie możemy znaleźć
w lokalnych przepisach budowlanych,
podawane są dla konkretnej wysokości
budynku, a także jego docelowego sposobu użytkowania. Inaczej będziemy
projektować zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie mieszkaniowym,
a inaczej – w magazynowym. Konstruktor odpowiada za to, by z wykorzystaniem kodeksu budowlanego (np.
normy ENV1993-1-2) określić odpowiednie ograniczenia lub temperaturę,
której dana sekcja nie wytrzyma.
Różne materiały nośne mają różny
okres odporności na działanie ognia.
Materiały są zwykle testowane z wykorzystaniem standardowej krzywej
ogniowej, która pokazuje rozprzestrzenianie się prawdziwego ognia. Wyniki

©Paroc Polska
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żej temperatury krytycznej, także
w warunkach oddziaływania ognia z 4
stron. Istotną wielkością przy obliczeniach będzie współczynnik masywności kształtu, który stanowi stosunek
wielkości rozgrzanej powierzchni (Am)
do objętości elementu (V). Współczynnik masywności kształtu jest miarą
wskaźnika, przy którym przekrój
rozgrzeje się od pożaru. Jak to działa
w praktyce?
Przekrój stalowy o dużej powierzchni (A) przyjmie więcej energii, niż
przekrój o mniejszej powierzchni.
Jednocześnie im większa objętość (V)
przekroju, tym lepiej rozproszy on
ciepło. W efekcie zatem mały i gruby
przekrój stalowy będzie zwiększał
swoją temperaturę wolniej, niż element duży i cienki. Im wyższa wartość
współczynnika masywności kształtu,
tym grubszej izolacji będzie wymagać
dany element.
Uwaga! O ile przy obliczaniu wartości współczynnika masywności kształtu należy uwzględnić pełną objętość
elementu (V) niezależnie od narażenia
ogniem z trzech lub czterech stron,
o tyle wielkość rozgrzanej powierzchni
(Am) możemy przyjąć z uwzględnieniem tzw. efektu cienia. Efekt cienia
powodowany jest miejscową ochroną
przed przenikaniem ciepła z powodu
kształtu profilu, np.:
 -profil: kcień = 0,9 [Am/V]box/[Am/V]
 -profil: kcień = 1
 Izolowane profile = 1 (wszystkie)
Po trzecie: określić metodę
ochrony przeciwogniowej
i materiał izolacji
Przy rozważaniu systemu ochrony
przeciwpożarowej należy wziąć pod
uwagę sposób izolacji profilu stalowego. Do dyspozycji inżynierów dostępne
są różne rozwiązania. Powierzchnie
profilów mogą być bezpośrednio po-
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kryte materiałem izolacyjnym nakładanym natryskowo. Alternatywnie
profil zabudowuje się specjalnym
betonem izolacyjnym. Najczęściej
spotykaną i najbardziej sprawdzoną
metodą są jednak płyty izolacyjne,
które można montować skrzynkowo,
tworząc obudowę wokół przekroju,
tudzież montując zgodnie z profilem –
zwłaszcza, gdy charakteryzuje się on
dużą wysokością.
Izolacja również przewodzi ciepło,
dlatego przy projektowaniu konstrukcji
stalowych pod uwagę należy brać także
rodzaj i materiał izolacji. W tym miejscu warto postawić na rozwiązania
o najwyższej klasie reakcji na ogień
A1. Takie właściwości posiada wełna
mineralna.
Do zabezpieczania konstrukcji stalowych inżynierom szczególnie polecamy wykorzystanie płyt ognioochronnych o dużej gęstości. Ogólnie rzecz
biorąc, im wyższa gęstość materiału,
tym dłuższy czas ochrony przeciwpożarowej. Przy doborze odpowiednich
rozwiązań warto wziąć pod uwagę systemy objęte Aprobatą ETA w zakresie
ochrony przeciwpożarowej konstrukcji
stalowych.

Technologia
Po czwarte: dobrać
odpowiednią grubość izolacji
Dobierając grubość powłok izolacyjnych,
współczynnik masywności Ap/V należy
przemnożyć przez wartość, jaką otrzymamy dzieląc współczynnik przewodzenia ciepła materiału (λp) przez jego
grubość (dp). Wzór wygląda następująco:
(Ap /V) × (λp /dp) gdzie:
 Ap = wewnętrzny kontur obudowy
 V = przekrój poprzeczny profilu stalowego
Alternatywnie skorzystać można z gotowych obliczeń producentów konstrukcji
stalowych oraz izolacji przeciwogniowych.
Jeżeli znana jest szczególna wartość A/V,
wymaganą grubość płyt izolacyjnych przy
określonej ochronie przeciwpożarowej zazwyczaj można odczytać z odpowiednich
tabel, które prezentują dane w odniesieniu
do konkretnej temperatury stali.
Zwracamy uwagę na ważność powyższych zagadnień. Zaniedbania mogą
mieć tragiczne skutki.
Treści ilustrujące poruszane zagadnienia
znajdują się w zamieszczonej obok ramce.
Serdecznie zachęcamy czytelników do zapoznania się z tymi materiałami.

Wysokie A
Niskie V
– szybkie
nagrzewanie

Niskie A
Wysokie V
– wolne
nagrzewanie

Brak efektu
cienia

Efekt cienia

Izolacja profilu
H > 450 mm
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Izolacja
skrzynkowa

Profil
wbudowany
w beton
izolacyjny

Przy projektowaniu izolacji chroniących konstrukcje stalowe przed
ogniem trzeba uwzględnić istotne
parametry zastosowanych materiałów, to jak zachowują się one w sytuacji krytycznej oraz sposób izolacji
profilu. Świadomość powyższych
spraw pozwoli wybrać optymalne
rozwiązanie.
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Poradnik inżyniera.
Ochrona przeciwpożarowa
konstrukcji betonowych
Adam Buszko, Dział Izolacji Budowlanych, Paroc Polska

Konstrukcje betonowe, pomimo wysokiej odporności samego materiału na działanie ognia, również należy
projektować z uwzględnieniem aspektu nośności ogniowej. W tej części poradnika inżyniera wyjaśniamy,
jak określać i dobrać odpowiednią metodę ochrony dla dźwigarów, kolumn, ścian i płyt z betonu.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym każdy element konstrukcji powinien być w stanie wytrzymać zarówno
ciężar własny, jak i wywierane obciążenie.
Szczególnie w przypadku wzrostu temperatury, który dla elementów betonowych
oznacza spadek elastyczności materiału
i zbrojenia, a co za tym idzie – wytrzymałości. Wbrew pozorom, dźwigary, kolumny, stropy i inne konstrukcje z betonu
nie są w stanie opierać się ogniowi w nieskończoność. Wytrzymałość zbrojonego
betonu zależy między innymi od rodzaju
użytego kruszywa, a także zawartości
wilgoci. Przykład? Lekki beton przy wyższych temperaturach zachowuje się lepiej,
niż beton o tradycyjnym kruszywie żwirowym. Materiał poddany wcześniejszemu
obciążeniu jest z kolei mocniejszy niż beton zbrojony, aczkolwiek ten pierwszy ma
większą tendencję do kruszenia się.

Nośność przede wszystkim
W pełni rozwinięty pożar w konstrukcjach betonowych powoduje rozszerzanie się ich elementów, dlatego wynikające z tego tytułu obciążenia powinny
zostać zrekompensowane odpowiednią
wytrzymałością. Wymagania odporności przeciwogniowej określa się poprzez
kategorie okresu odporności ogniowej
i przedstawia się w minutach (15, 30, 45,
60, 75, 90, 120 itd.). Obowiązkiem konstruktora jest określenie odpowiednich
ograniczeń lub temperatur, dla których
dany przekrój straci nośność i spowoduje zawalenie się konstrukcji.
W tym celu posiłkować się można
zapisami kodeksu budowlanego, w tym
przede wszystkim normą EN 1992 euro
kod 2 – projekt struktur betonowych.
Euro kody odnoszące się do zagadnienia
ognia zakładają trzy zasadnicze sposo-

1,0

Współczynnik obniżania
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Określanie metody ochrony
Pierwsza metoda, potocznie nazywana
„wymiarowaniem na zimno”, polega na
wyjęciu odpowiednich wartości z gotowych zestawień. Dla zbrojonych i poddanych wcześniejszemu obciążeniu dźwigarów, kolumn, ścian i płyt euro kod 2
podaje tabele, które definiują minimalne
wymiary przekrojów, a także odległość
od osi zbrojenia do spodniej powierzchni
płyty betonowej.
Powyższą metodą można uzupełnić
o uproszczone lub zaawansowane modele obliczeń. W pierwszym przypadku
konstruktor, posiłkując się szczegółową
wiedzą z zakresu FSE, uwzględnia utratę
wytrzymałości betonu i zbrojenia od
funkcji temperatury. Ten model wy-
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konstrukcji betonowych.

100

R30

15 mm

0
0

200

400

600

800

1000

1200

Temperatura [°C]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

X [mm]

Wykres 1. Współczynnik obniżania wartości charakterystycznej
wytrzymałości stali w zbrojeniach i betonie wcześniej poddanemu obciążeniu
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Wykres 2. Profile temperatury płyt (wysokość h =
200 mm) dla zakresu nośności ogniowej R60 – R240
(EC2)

©Paroc Polska
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Grubość
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maga szczegółowej wiedzy z zakresu
FSE. Najbardziej złożone i nietypowe
konstrukcje wymagają zaawansowanych
programów obliczeniowych oraz wysokiego poziomu wiedzy.
„Wymiarowanie na zimno” opiera się
na hipotezie kruszyw krzemionkowych.
W zależności od wymaganego okresu wytrzymałości na działanie ognia oraz (o ile
to możliwe) poziomu obciążenia, tabela
euro kodów podaje pary wartości typu
200/35. Pierwsza wartość odpowiada minimalnym wymiarom poprzecznego przekroju elementu (bmin). Druga wartość odpowiada „a”, odległości od osi podłużnego
zbrojenia do spodniej powierzchni betonu.
Tabele są oparte na krytycznej
temperaturze stali: 500°C dla betonu
zbrojonego prętami stalowymi, 400°C
dla betonów sprężonych z prętami poddanych wstępnemu obciążeniu, 350°C
dla betonów sprężonych ze zbrojeniem
z drutów i włókien stalowych poddanych
wstępnemu obciążeniu. Współczynnik
obniżania wartości charakterystycznej
wytrzymałości stali w zbrojeniach i beR E K L AMA
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tonie wcześniej poddanemu obciążeniu
w funkcji krytycznej temperatury θcr,
który ma być wykorzystany w tabelach,
przedstawiono w wykresie 1 na poprzedniej stronie jako krzywą odniesienia.
Kolejny wykres (2) pokazuje profile
temperatury płyt (wysokość h = 200 mm)
dla zakresu nośności ogniowej R60 –
R240 (EC2). Takie same krzywe mogą
być również wykorzystane przy płytach
kanałowych. Wielkość „X” oznacza odległość od spodniej powierzchni betonu
obciążonego ogniowo. Jak można wywnioskować z poniższego wykresu, temperatura punktu usytuowanego 30 mm
od spodniej powierzchni betonu po 90
minutach działania ognia wynosi 500°C.
Punkt usytuowany 15 mm głębiej ma już
temperaturę 350°C.
Izolacja przeciwogniowa
Aby zwiększyć nośność ogniową danego
elementu betonowego, wykorzystać
można wykonaną z tego samego materiału dodatkową warstwę ochronną tudzież izolację przeciwogniową

stanowiącą bierny środek ochrony
przeciwpożarowej. W tym drugim przypadku szczególnie dobrze sprawdza się
elastyczny i niepalny materiał, jakim
jest wełna kamienna. Dobierając odpowiednie rozwiązanie, warto kierować
się kryterium niepalności i gęstości – im
wyższa, tym lepiej z punktu widzenia
bezpieczeństwa ogniowego.
Producenci izolacji budowlanych
dostarczają gotowe obliczenia grubości
płyt izolacyjnych dla poszczególnych
wartości wytrzymałości ogniowej konstrukcji przy standardowym narażeniu
na ogień. W tym celu dokonuje się oceny
izolacji zgodnie z EN 13381-3: 13.4 i EN
1363-1. Wyniki odpowiednika grubości
w stosunku do grubości ochrony przeciwpożarowej i odporności ogniowej
(czas testu) dla płyt i belek określa się
zgodnie z EN 13381-3: Aneks C.
W tabeli powyżej można znaleźć
ekwiwalent grubości betonu przy izolacji
wybranymi płytami ognioochronnymi
jednego z producentów operujących na
rynku.
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Cudzoziemcy legalnie
na lokalnym rynku pracy

Co wiedzieć, by uniknąć sankcji?
Leszek Ostasz, Nadinspektor Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

W artykule zamieszczonym w kwietniowym numerze Fachowca Lubelskiego
wykazaliśmy jednoznacznie, że legalne
powierzanie pracy cudzoziemcom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie jest skomplikowane. Dlatego też powoływanie się na rzekome komplikacje
nie może być usprawiedliwieniem dla
obchodzenia przepisów obowiązującego
prawa. Wychodząc jednak naprzeciw
tym wszystkim, którzy nie mają doświadczenia w stosowaniu przepisów
dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom oraz pracodawcom zainteresowanym legalnym zatrudnianiem
obcokrajowców, także i w tym numerze
zajmujemy się legalnym zatrudnieniem
obcokrajowców. Tym razem wyjaśniamy
podstawowe okoliczności, które – gdyby

zaistniały – mogłyby narazić pracodawców na ewentualne sankcje.
Kiedy i jaka
odpowiedzialność?
Na początku mojego artykułu pozwolę
sobie na pewną ogólną refleksję. Kwestia
zatrudniania cudzoziemców to temat
bardzo często podejmowany na różnego
rodzaju spotkaniach informacyjnych,
w tym także z (potencjalnymi) pracodawcami. W wielu przypadkach niektórzy uczestnicy takich spotkań przypisują w sposób nieuzasadniony organom
kontrolnym „straszenie karami”. Ale nie
to jest celem spotkań. Faktycznie chodzi
wyłącznie o zwrócenie uwagi na najbardziej istotne i praktyczne zagadnienia
prawne. Niemniej jednak uważam, że

jest to na tyle istotna sprawa, że – mimo
nieprzychylnych komentarzy – należy ją
przedstawiać przedsiębiorcom w ramach
wszechstronnego informowania o prawach i obowiązkach osób powierzających pracę, w tym obcokrajowcom.
Powierzając pracę cudzoziemcom
należy wiedzieć, że – oprócz przepisów
ogólnie funkcjonujących, odnoszących
się do ogółu obywateli Polski, takich
jak np. przepisy prawa pracy (Kodeks
pracy i inne akty prawne dotyczące praw
i obowiązków stron stosunku pracy),
przepisy prawa cywilnego lub inne –
mają również zastosowanie przepisy
o charakterze szczególnym, dotyczące
wyłącznie tej grupy osób podejmujących
pracę na terytorium RP. Naruszenie
niektórych z tych przepisów – zarów-
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no tych ogólnych, adresowanych do
całej populacji pracujących, jak i tych
szczególnych – może być potraktowane
jako popełnienie wykroczenia i narazić
sprawcę na karę grzywny. Wykroczenia
związane z powierzaniem pracy cudzoziemcom zostały zdefiniowane w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zmianami
oraz z 2017 r. poz. 38) – zwanej w dalszej
części ustawą. Zgodnie z tą ustawą (art.
120 i art. 123) karze grzywny podlega:
 kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy;
 cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę;
 kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu,
wykorzystania zależności służbowej
lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy;
 kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań
zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu
uprawniającego do wykonywania
pracy;
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 kto za pomocą wprowadzenia w błąd,
wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną
osobę do powierzenia cudzoziemcowi
nielegalnego wykonywania pracy;
 kto nie dopełnia obowiązku pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni
wojewody, który wydał zezwolenie na

pracę, o następujących okolicznościach:
1. cudzoziemiec rozpoczął pracę
o innym charakterze lub na innym
stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę po przekroczeniu 30
dnia w roku kalendarzowym przy
zachowaniu pozostałych warunków
zezwolenia,

>
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2. nastąpiła zmiana siedziby lub
miejsca zamieszkania, nazwy lub
formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu
pracy lub jego części przez innego
pracodawcę,
3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub
jego części na innego pracodawcę,
4. zmieniła się osoba reprezentująca
pracodawcę przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca wymagane dokumenty,
działająca w imieniu pracodawcy
i upoważniona do jego reprezentowania wobec wojewody oraz uprawnionych organów,
5. cudzoziemiec nie podjął pracy
w okresie 3 miesięcy od początkowej
daty ważności zezwolenia na pracę,
6. cudzoziemiec przerwał pracę na
okres przekraczający 3 miesiące,
7. cudzoziemiec zakończył pracę
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia
na pracę;
 kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub

orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu
zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego.
Nielegalna praca –
co to znaczy?
Aby dobrze zrozumieć wyżej wymienione wykroczenia, należy zapoznać się
z następującymi pojęciami: nielegalne
wykonywanie pracy przez cudzoziemca
oraz powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Pojęcia te są
zdefiniowane w ustawie z 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r.
poz. 645 ze zmianami oraz z 2017 r. poz.
38) – art. 2 ust. pkt 14 i 22a.
Zostały one podane i wyjaśnione niżej, w formie nieco zmienionej w stosunku do brzmienia zawartego w ustawie,
a to ze względów praktycznych oraz
w celu łatwiejszego przyswojenia sobie
ich złożonej treści, która zawiera odesłania do innych przepisów. Mimo to warto
samodzielnie zapoznać się przepisem,
w celu zgłębienia wszystkich szczegółów
wyżej wymienionych definicji.
Wracając do meritum. Interesujące
nas pojęcia oznaczają:
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Nielegalne wykonywanie pracy
przez cudzoziemca – to wykonywanie
pracy przez cudzoziemca, który nie jest
uprawniony do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez konieczności posiadania zezwolenia
na pracę lub który nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym
na podstawie przepisów szczególnych
z obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę (np. posiadający zarejestrowane
oświadczenia o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcowi we właściwym
Powiatowym Urzędzie Pracy i świadczy
pracę na warunkach określonych w tym
oświadczeniu; jest studentem stacjonarnych studiów dziennych; jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych
i studiów stacjonarnych i inne okoliczności) lub którego podstawa pobytu
nie uprawnia do wykonywania pracy
lub który wykonuje pracę na innych
warunkach lub na innym stanowisku
niż określone w zezwoleniu na pracę,
z zastrzeżeniem warunków określonych
w ustawie lub który wykonuje pracę na
innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pobyt czasowy.
Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – to
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności
posiadania zezwolenia na pracę lub który nie posiada zezwolenia na pracę, nie
będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. posiadający
zarejestrowane oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
we właściwym Powiatowym Urzędzie
Pracy i świadczy pracę na warunkach
określonych w tym oświadczeniu, jest
studentem stacjonarnych studiów
dziennych; jest absolwentem polskich
szkół ponadgimnazjalnych i studiów
stacjonarnych i inne okoliczności) lub
którego podstawa pobytu nie uprawnia
do wykonywania pracy lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na
innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie lub który
wykonuje pracę na innych warunkach
lub na innym stanowisku niż określone
w zezwoleniu na pobyt czasowy lub bez
zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.
Nietrudno zauważyć, że powyższe
definicje zawierają w większości te same
okoliczności. Różnica polega na tym, że
powierzenie nielegalnego wykonywania
pracy następuje również, gdy z cudzoziemcem nie zostanie zawarta umowa
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o pracę lub umowa cywilnoprawna
w wymaganej formie. W odniesieniu
do cudzoziemców przepis ustawy wyraźnie stwierdza, że z cudzoziemcem,
od którego wymagane jest zezwolenia
na pracę umowa cywilnoprawna winna
być zawarta w formie pisemnej. Z praktycznego punktu widzenia właśnie ta
forma jest zalecana w każdym przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Jeśli chodzi o umowy o pracę - jej forma
została jednoznacznie określona w Kodeksie Pracy – jest to forma pisemna
i ma zastosowanie w każdym przypadku
zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
W tym miejscu mała uwaga. Właściwe posługiwanie się pojęciami może
nas niejednokrotnie uchronić od niewłaściwego stosowania prawa. Każdy,
kto powierza pracę innej osobie, powinien wiedzieć, że zatrudnienie jest
ściśle związane z powierzeniem pracy
w ramach stosunku pracy, a w więc
w okolicznościach, w których wymagane jest zawarcie umowy o pracę. Natomiast w przypadku zawarcie umowy
cywilnoprawnej, nie powinniśmy posługiwać się tym pojęciem, lecz mówić
o powierzeniu innej pracy zarobkowej.
Osoba wykonująca pracę na podstawie

Prawo
umowy o pracę jest pracownikiem,
natomiast w przypadku powierzenia
pracy na podstawie np. umowy zlecenie, mówimy o osobie świadczącej inną
pracę zarobkową. W języku potocznym
często dochodzi do mieszania w/w pojęć, a tym samym do nieporozumień,
manipulacji, a niekiedy do popełnienia
wykroczeń. Przykłady: „pozapracownicze formy zatrudnienia”, „pracownik zatrudniony na umowę o dzieło”,
„elastyczne formy zatrudnienia”
w kontekście powierzania pracy w ramach różnych stosunków prawnych
(stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny) – umowa o pracę lub umowa
cywilnoprawna.
Uniknąć kary
Niezwykle istotnym przepisem jest
art. 120a ustawy, który znosi odpowiedzialność za powierzenie obcokrajowcowi nielegalnego wykonywania
pracy, w związku z powierzeniem
wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego
dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

35

1. podmiot powierzający pracę zażądał
okazania dokumentu uprawniającego
cudzoziemca do legalnego pobytu
w Polsce oraz przechowuje kopię tego
dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca,
chyba, że wiedział, że przedstawiony
dokument uprawniający do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany;
2. zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek
taki wynika z obowiązujących przepisów.
Mówiąc o odpowiedzialności za naruszenie niektórych przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia, nie można pominąć przepisów tzw. ustawy sankcyjnej,
tzn. ustawy z 15 czerwca 2012 roku
o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), która
w szczególności dotyczy cudzoziemców
nielegalnie przebywających w Polsce.
Według jej przepisów osoba powierzająca
pracę takiemu cudzoziemcowi lub cudzoziemcom może popełnić nie tylko wykro-
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czenie, ale również przestępstwo. W myśl
przepisów wyżej wymienionych ustawy
(art. 9, art. 10, art. 11):
1. kto powierza, w tym samym czasie,
wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo
karze ograniczenia wolności;
 tej samej karze podlega, kto powierza
wykonywanie pracy małoletniemu
cudzoziemcowi przebywającemu bez
ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 wyżej wymienionej karze podlega,
kto w związku prowadzoną działalnością gospodarczą uporczywie
powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez
ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. kto powierza wykonywanie pracy
cudzoziemcowi przebywającemu bez
ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach
szczególnego wykorzystania (wykonywanie pracy z naruszeniem prawa,
uchybiające godności człowieka
i rażąco odmienne, w szczególności

ze względu na płeć, w porównaniu
z warunkami pracy osób, którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające zwłaszcza
na zdrowie lub bezpieczeństwo osób
wykonujących pracę), podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
 tej samej karze podlega, kto powierza
wykonywanie pracy cudzoziemcowi
przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będącemu pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189 a § 1 Kodeksu karnego – pozbawienia wolności.
3. kto uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku
z prowadzoną przez powierzającego
wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, podlega karze grzywny do
10 tys. zł. Podżeganie i pomocnictwo
do czynu również są karalne.
W Ustawie „sankcyjnej” przewidziano
okoliczności, które zwalniają z odpowiedzialności za przestępstwa określone
w art. 9 i art. 10 oraz wykroczenie opisane art. 11 ustawy z 15 czerwca 2012
roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.
769). W art. 13 zapisano, że nie podlega
karze, kto powierzając wykonywanie
pracy cudzoziemcowi przebywającemu
bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnił łącznie
następujące warunki:
1. zażądał okazania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do legalnego
pobytu w Polsce oraz przechowuje
kopię tego dokumentu przez cały
okres wykonywania pracy przez
cudzoziemca, chyba że wiedział, że
przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium

Najistotniejsze przepisy:
1. ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zmianami oraz z 2016 r. poz. 2260),
2. ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zmianami oraz z 2016 r. Dz.U. poz. 2066),
3. ustawy z 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769)
4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 maja 2014 roku w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 592),
5. ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze
zmianami oraz z 2016 r. Dz.U. poz. 2255).
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Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany;
2. zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki
wynika z obowiązujących przepisów.
Na zakończenie przypomnę, że w ramach powierzania pracy cudzoziemcom
może dojść do naruszenia prawa pracy
ogólnie stosowanego do wszystkich osób
podejmujących pracę na zasadzie stosunku pracy, w tym przepisów będących
podstawą do wszczęcia postępowania
o wykroczenia opisane w art. 281 do 283
Kodeksu pracy. W związku z tym, że dotyczy to przepisów, które można zaliczyć
do powszechnie znanych, poprzestanę
jedynie na ich przypomnieniu.
Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wykonywaną na podstawie
umów cywilnoprawnych – umów zleceń.
Określają one wysokość wynagrodzenia, które każdy, kto realizuje umowę
zlecenie ( z niewielkimi wyjątkami),
winien otrzymać. W tym roku wynosi
ono 13,00 zł/godzinę. Oczywiście te
przepisy również należy uwzględnić
przy powierzaniu pracy cudzoziemcom.
Szczególnie ważne jest to w przypadku
cudzoziemców, którzy uzyskali prawo do
świadczenia pracy w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych
we właściwym Powiatowym Urzędzie
Pracy, w których deklaruje się z reguły
wynagrodzenie cudzoziemca w stawce
miesięcznej. Nie można o tym zapomnieć, że warunki określone w tych
oświadczeniach muszą być przestrzegane i wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcom nie może być niższe od
zadeklarowanego w oświadczeniu. Zaniżenie wynagrodzenia lub zmiana innych
warunków powierzenia pracy może
skutkować utratą prawa do korzystania
z uproszczonej procedury i postawieniem zarzutu powierzenia nielegalnego
wykonywania pracy cudzoziemcowi
z uwagi na brak zezwolenia na pracę.
Zdaję sobie sprawę, że nie sposób
w tak krótkim opracowaniu uwzględnić
wszelkich możliwych przypadków, jakie
mogą pojawić się w życiu. Starałem się
zwrócić Państwa uwagę na podstawowe zagadnienia dotyczące wykroczeń
wynikających z naruszenia przepisów
dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom. Mam nadzieję, że – pomimo
trudnych tematów poruszonych tym
razem – nie zniechęci to Państwa do powierzania pracy cudzoziemcom zawsze
tam, gdzie nie będzie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w ramach
zasobów lokalnego rynku pracy.

Usługi
hydrauliczne:
• WOD.-KAN.
• C.O.-GAZ
• SIECI – PRZYŁĄCZA

Wynajem:
• KOPARKO-ŁADOWAREK
• MINIKOPAREK

Wywóz:
• ZIEMI
• GRUZU
• ITP.

ZDZICHTEX
ZDZISŁAW CZARNY

20-209 Lublin, ul. Konstruktorów 17
tel. 81 748 62 69, tel. kom. 601 694 882
www.zdzichtex.pl, biuro@zdzichtex.pl

KRUSZYWO
BETONOWE
NA DROGI

Usługi
transportowe
• PIACH DO MUROWANIA
• PIACH PODSYPKOWY
• PIACH DO MIXOKRETA

Wykonujemy:
• PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
• ZBIORNIKI SZCZELNE
(SZAMBA)
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Zabezpieczanie wierzytelności
Poręczenie
adw. dr Rafał Choroszyński

Z dotychczasowych felietonów wiemy już, że zawieranie umowy jest istotną czynnością prawną,
bowiem przy właściwym skonstruowaniu jej treści można uniknąć wielu kłopotów, jakie mogą
sie zdarzyć, gdyby realizacja postanowień umowy zaczęła napotykać trudności. Dlatego właśnie,
zawierając umowę warto nie tylko dokładnie przemyśleć i zapisać w jej treści zakres zobowiązań
stron, ale również należy przemyśleć i zaprojektować sposób zabezpieczenia jej wykonania.
W nauce prawa generalnie wyróżnia się
dwie grupy: zabezpieczenia osobiste
i rzeczowe. Te pierwsze polegają na przyjęciu przez inną osobę współodpowiedzialności za zobowiązanie dłużnika, te
drugie zaś wyrażają się w ustanowieniu
na określonym mieniu lub rzeczy zabezpieczenia, które pozwoli na zaspokojenie
należności wierzyciela na wypadek braku
zapłaty bezpośrednio właśnie z tej rzeczy. Klasycznym przykładem pierwszej
grupy zabezpieczeń jest poręczenie, drugą zaś reprezentują zastaw i hipoteka.
Rozwój prawa kontraktów spowodował obecnie powstanie całej gamy
nowoczesnych zabezpieczeń, których
nie obejmuje powyższy klasyczny i dychotomiczny podział znany właściwie
już od czasów rzymskich. Z najbardziej
znanych, funkcjonujących już od dawna w obrocie gospodarczym, należy
wymienić weksel, umowę gwarancyjną
lub gwarancję ubezpieczeniową albo
przewłaszczenie na zabezpieczenie.,
które doskonale spełniają funkcję zabezpieczającą. Poniżej oraz w kolejnych felietonach zostanie przedstawiony krótki
przegląd tych instytucji prawnych.
Poręczenie z elementem
zaufania
Klasyczna instytucja poręczenia jest
uregulowana w Kodeksie cywilnym. Stosownie do przepisu art. 876 k.c. „przez
umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać
zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik
zobowiązania nie wykonał”. Oczywiście
poręczenie winno przybrać postać pisemnego zobowiązania osoby trzeciej, które
wyraźnie będzie się odnosić do treści zobowiązania dłużnika i które będzie zakres odpowiedzialności poręczyciela, tzn.
jeżeli dłużnik Jan Kowalski nie zapłaci
do 1 sierpnia kwoty 1000 zł, to wierzyciel
będzie mógł dochodzić tej zapłaty od poręczyciela Adama Nowaka. Oczywistym
jest, że osoba poręczyciela musi dawać
rękojmię, iż jest ona zdolna do spełnienia
świadczenia, tzn. że jest wypłacalna.

Poręczenie to popularna forma zabezpieczenia spłaty kredytów lub pożyczek,
często stosowany pomiędzy członkami
rodziny lub przyjaciółmi z uwagi na niezbędny element zaufania. Jednak należy
uczulić na daleko idącą odpowiedzialność
wszystkich tych, którzy zdecydują się
zostać poręczycielem, tak aby zdawali
sobie w pełni sprawę z tego jak będzie się
kształtować ich odpowiedzialność prawna. W klasycznej postaci kodeksowej (art.
876–887 k.c.) jest to umowa dwustronna
zawierana pomiędzy wierzycielem i poręczycielem bez udziału dłużnika. Uwaga: poręczyciel powinien złożyć swoje
oświadczenie o udzieleniu poręczenia na
piśmie, a ustne oświadczenie poręczyciela nie będzie miało mocy prawnej, nawet
jeżeli będą świadkowie takiej czynności.
Ten rygor nie obowiązuje wierzyciela,
bowiem jego oświadczenie może być
złożone w każdy możliwy sposób, nawet dorozumiany, np. przez przyjęcie
dokumentu zawierającego oświadczenie
poręczyciela o udzieleniu poręczenia.
Można również wskazać, iż aby umowa
poręczenia była ważna nie jest konieczna
zgoda dłużnika, ponieważ nie jest on
w ogóle stroną takiej umowy. Oczywiście
w umowie z dłużnikiem można wpisać
odpowiednią klauzulę, iż tzw. umowa
główna dopiero wówczas wchodzi w życie, gdy dłużnik przedstawi dokument
udzielenia poręczenia. Wskazując na zakres odpowiedzialności, należy podkreślić,
że poręczyciel, w przypadku niespłacenia
długu przez dłużnika, odpowiada osobiście z całego swojego majątku. Wobec
tego przy udzielaniu poręczenia należy
zadbać, aby osoby pozostające w ustroju
wspólności majątkowej małżeńskiej wykazały się zgodą współmałżonka na taką
czynność, o ile przekracza ona zakres
zarządu majątkiem wspólnym.
Poręczenie ma charakter akcesoryjny,
czyli jest ściśle związane ze zobowiązaniem, które zabezpiecza. Jeżeli umowa
główna nie zostanie ważnie zawarta albo
dług zostanie spłacony czy też umorzony,
to poręczenie wygaśnie. Należy tu jed-

nak wskazać na wyjątkową sytuację, gdy
zobowiązanie zaciągnie osoba, która nie
mogła tego skutecznie uczynić z powodu
braku zdolności do czynności prawnych
(np. choroba psychiczna, ubezwłasnowolnienie). Wówczas poręczyciel powinien
zobowiązanie wykonać jako dłużnik
główny, jeżeli w chwili poręczenia o braku zdolności tej osoby wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
W praktyce poręczenie najczęściej jest
stosowane przy zabezpieczaniu wierzytelności pieniężnych i wówczas zobowiązanie
poręczyciela sprowadza się do zapłaty
pieniężnego zobowiązania dłużnika (np.
spłaty kredytu lub pożyczki) w przypadku,
gdyby kredytobiorca czy pożyczkobiorca
nie spłacił go zgodnie z umową.
Zobowiązanie do poręczenia
Poręczenie może zostać udzielone za
każdy rodzaj zobowiązania, bowiem
Kodeks cywilny nie przewiduje ograniczeń, co do rodzaju wierzytelności, które
mogą być zabezpieczone w taki sposób.
Poręczyciel może poręczyć za całość
lub część zobowiązania. Jeżeli poręcza
za część powinien w treści swojego
oświadczenia wskazać, za którą część
poręcza np. za daną transzę lub ratę kredytu. Poręczyciel, udzielając poręczenia,
może także ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez wskazanie kwoty do
wysokości, której będzie ponosił odpowiedzialność i wówczas, w przypadku
zapłacenia wierzycielowi tej kwoty,
jego poręczenia wygaśnie nawet wtedy,
gdyby kredyt lub pożyczka w pozostałej
części nie zostały spłacone.
Poręczenie może być również terminowe, tzn. poręczyciel może wyraźnie
określić termin, do którego będzie ono
ważne. Natomiast poręczenie jest bezterminowe, gdy poręczyciel nie wskazał
w swoim oświadczeniu terminu. W takim przypadku poręczenie za spłatę kredytu lub pożyczki obowiązuje dopóki nie
zostaną one w całości spłacone.
Poręczenie może być udzielone za dług
istniejący lub przyszły, czyli taki, który
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nie istnieje jeszcze w chwili udzielenia
poręczenia, np. poręczenie za nieudzielony jeszcze kredyt lub pożyczkę. W przypadku poręczenia za dług przyszły, poręczenie staje się skuteczne w momencie
powstania zobowiązania, które zabezpiecza np. w chwili udzielenia kredytu.
Poręczenie za dług przyszły jest tylko
wtedy ważne, gdy przed powstaniem tego
długu, przewidywało wysokość, do której
poręczyciel będzie odpowiadał. Ponadto,
gdy poręczenie za dług przyszły jest bezterminowe, może być przed powstaniem
długu odwołane w każdym czasie, a skuteczność odwołania nie jest uzależniona
od zgody wierzyciela.
Spłata części pożyczki lub kredytu
powoduje odpowiednio ograniczenie
odpowiedzialności poręczyciela. Aby
uniknąć niebezpieczeństwa zapłacenia
dużo wyższej sumy niż suma pożyczki
czy kredytu, warto zapisać w umowie
poręczenia do jakiej wysokości poręczenie zostało udzielone (np. „poręczam do
kwoty 5 tys. zł”). Ochrona interesu poręczyciela wyraża się również w tym, iż jeżeli dłużnik i wierzyciel zmieniają treść
umowy w ten sposób, że zwiększają kwotę zadłużenia lub wysokość oprocentowania, to poręczyciel powinien wyrazić
zgodę na takie zmiany, ponieważ są one
dla niego niekorzystne, gdyż zwiększają
zakres jego odpowiedzialności. Brak
zgody poręczyciela skutkuje tym, że poręczyciel odpowiada tak jak dotychczas,
czyli bez uwzględnienia tych zmian.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja,
gdy poręczenie zostało udzielone za tzw.
kredyt odnawialny, który polega na tym,
że odnawia się on po każdej spłacie.
Poręczyciel, który zostanie zmuszony
do zapłaty za dłużnika przysługuje tzw.
roszczenie regresowe. Poręczyciel wstępuje wówczas w prawa zaspokojonego
wierzyciela, czyli staje się nowym wierzycielem dla dłużnika i może domagać
się od niego zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem poręczenia.
Poręczyciel musi pamiętać także o tym,
żeby niezwłocznie zawiadomić dłużnika
o tym, że spłacił za niego zobowiązanie.
Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik spłacił
dług, to nie mógłby żądać od niego zwrotu tego, co sam zapłacił, chyba że dłużnik
spłacając dług wiedział o tym, że wcześniej zrobił to poręczyciel.
Klauzule ograniczające
Aby ochronić poręczyciela można
wskazać na kilka klauzul ograniczających zakres jego odpowiedzialności.
Przykładowo można zapisać w umowie
poręczenia, że za spłatę zobowiązania
poręczyciel odpowiada dopiero wtedy,
gdy egzekucja wobec dłużnika będzie
bezskuteczna. Udzielając poręczenia za
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dr Rafał Choroszyński
ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji UMCS oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.
W latach 1996–1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym
w Lublinie, a w latach 1998–2001
aplikację adwokacką w Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Lublinie (patron adw. Jerzy A. Sieklucki). Od
2001 roku prowadzi Indywidualną
Kancelarię Adwokacką.
W latach 2004–2006 był Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie. Członek Komisji Szkolenia ORA w Lublinie, wykładowca i egzaminator, patron 15 aplikantów adwokackich, prowadzących obecnie własne Kancelarie
Adwokackie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, karnym.
kredyt lub pożyczkę, dobrze także zastrzec w umowie poręczenia obowiązek
i sposób powiadamiania przez wierzyciela (np. bank) o każdym opóźnieniu
bądź zwłoce w spłacie długu, za który
poręczenie zostało udzielone. W przypadku gdy bank nie powiadomi poręczyciela o opóźnieniu w spłacie kredytu
lub pożyczki ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą, jeśli poręczyciel na
skutek braku takiej informacji poniósł
szkodę. Należy pamiętać, że udzielenie poręczenia za spłatę kredytu lub
pożyczki wpływa na ocenę zdolności
kredytowej przy ubieganiu się o kredyt
lub pożyczkę w banku bowiem dane
poręczyciela są przekazywane do Biur
Informacji Kredytowej (BIK), a niewykonanie zobowiązania z tytułu poręczenia
może pociągać za sobą wpis do rejestru
dłużników.
Wracając do zasygnalizowanej kwestii
poręczania przez jednego lub dwoje
małżonków, warto zauważyć, że jeżeli
pomiędzy małżonkami istnieje ustrój
rozdzielności majątkowej to każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim
majątkiem i samodzielnie może zawrzeć
umowę poręczenia bez udziału drugiego
małżonka. Wówczas z tytułu udzielonego
poręczenia odpowiada wtedy wyłącznie
swoim majątkiem osobistym. Jeżeli zaś
małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej i jeden małżonek samodzielnie, bez zgody drugiego, zawarł umowę poręczenia, to wierzyciel może żądać
zaspokojenia tylko z majątku osobistego
poręczyciela oraz z jego wynagrodzenia
za pracę lub dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, jak również
z korzyści uzyskanych z przysługujących
mu praw autorskich i pokrewnych, praw
własności przemysłowej oraz innych praw
twórcy, a gdy poręczenie udzielone zostało
w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,
także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa.

Gdy małżonek zawarł umowę poręczenia za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także
z majątku wspólnego małżonków, ale
małżonek wyrażający zgodę na udzielenie poręczenia nie odpowiada natomiast
swoim majątkiem osobistym. W sytuacji, gdy małżonkowie udzielili razem
poręczenia to odpowiadają oni wobec
wierzyciela swoimi majątkami osobistymi oraz majątkiem wspólnym.
Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
dłużnika nie powoduje wygaśnięcia
jego zobowiązań, a co więcej z dniem
ogłoszenia upadłości zobowiązania pieniężne dłużnika, których termin jeszcze
nie nastąpił, stają się wymagalne, to
znaczy, że wierzyciel może domagać się
ich zapłaty. Gdy poręczyciel upadłego
dłużnika zapłaci bankowi dług może
dochodzić roszczenia regresowego od
upadłego. Jego wierzytelność z tego
tytułu umieszcza się na liście wierzytelności w prowadzonym postępowaniu
upadłościowym w takiej wysokości, w jakiej zapłacił wierzycielowi.
Śmierć dłużnika (kredytobiorcy czy
pożyczkobiorcy) nie zwalnia poręczyciela z odpowiedzialności za spłatę kredytu
lub pożyczki. Poręczyciel odpowiada
za ich spłatę razem ze spadkobiercami
zmarłego dłużnika. Poręczyciel nie może
jednak powoływać się na ograniczenie
odpowiedzialności spadkobiercy przewidziane w prawie.
Jak więc widać z powyższych uwag,
poręczenie – przy odpowiednim doborze
osób poręczycieli – może zabezpieczyć
przed sytuacją braku płatności przez
drugą stronę umowy i uniezależnić od
sytuacji majątkowej kontrahenta. Założenie to jest istotne, gdy zważy się na to,
iż zabezpieczenia należy żądać przed lub
w trakcie zawarcia umowy, a nie po jej
popisaniu, bo wówczas kontrahent nie
będzie miał prawnego obowiązku jego
dokonania.
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Prawo zamówień publicznych
po nowelizacji

Zmiany z perspektywy Wykonawcy cz. 2
Katarzyna Pyrka, katarzyna.pyrka.pzp@gmail.com

Ustawa Prawo zamówień publicznych
z 22 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016
roku poz. 1020), zwana dalej „pzp”,
wprowadziła wiele istotnych z punktu
widzenia Wykonawcy zmian. Jedne są
mniej skomplikowane, a inne wręcz
odwrotnie. W niniejszej części zostaną
omówione te najbardziej związane z Wykonawcą.
Przesłanki wykluczenia
z postępowania
Nowelizacja zasadniczo zmieniła
brzmienie art. 24 pzp. Podzieliła przesłanki wykluczenia na dwie grupy: art.
24 ust. 1pzp – przesłanki obligatoryjne,
oraz art. 24 ust. 5 pzp – przesłanki fakultatywne.
Musimy zatem pamiętać, że obligatoryjne przesłanki wykluczające
Wykonawcę z postępowania nie zależą
od woli Zamawiającego. Mają charakter ustawowy i każdorazowe ich wystąpienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z prowadzonego postępowania
oraz odrzucenie jego oferty na mocy
art. 24. ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt
5 pzp. Do przesłanek obligatoryjnych
zalicza się wykluczenie w sytuacji, gdy
m.in.:
 wykonawcę będącego osobą fizyczną
lub wykonawcę, jeżeli urzędującego

członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp (na uwagę
zasługuje fakt, że ustawodawca poszerzył katalog przestępstw o przestępstwa związane z handlem ludźmi,
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz te o charakterze
terrorystycznym);
 wykonawca w wyniku lekkomyślności
lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
 wykonawca bezprawnie wpływał lub
próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co zamawia-

jący jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia mogą zostać zastosowane tylko
wówczas, jeżeli Zamawiający przewidział
to w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub
zaproszeniu do negocjacji zgodnie z art. 24
ust. 6 pzp. Jeżeli Zamawiający nie przewidział takiej możliwości, wówczas nie może
oceniać Wykonawcy pod kątem naruszeń
klasyfikowanych jako przesłanki fakultatywne. Katalog przesłanek dotyczy m.in.
wykluczenia Wykonawcy, który:
 w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 z przyczyn leżących po jego stronie nie
wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

>

42

Prawo 
 wobec którego wydano ostateczną
decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
Omawiając przesłanki wykluczenia,
należy zwrócić szczególną uwagę na dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia Wykonawcy. Zgodnie
ze znowelizowanymi przepisami – wraz
z ofertą Wykonawca ma obowiązek
załączyć oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku postępowania powyżej progów
unijnych oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Dokumenty te muszą
stwierdzać faktyczny stan na dzień
składania ofert.
Procedura odwrócona,
czyli art. 24aa pzp
Najczęściej procedura odwrócona
omawiana jest w kontekście czynności
leżących po stronie Zamawiającego.
Jednakże uważam, że należy przeanalizować to zagadnienie także przez
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pryzmat działań Wykonawcy. Procedura
odwrócona może zostać zastosowana
przez Zamawiającego tylko i wyłącznie
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli
Zamawiający zgodnie z art. 24aa pzp
przewidział takie działanie w siwz lub
ogłoszeniu o zamówieniu.
Co to jest procedura odwrócona i jakie
ma znaczenie dla Wykonawcy? W procedurze standardowej Zamawiający najpierw bada oświadczenia i dokumenty
składane w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, a do- ©JL
piero w dalszej kolejności ocenia oferty.
W procedurze odwróconej w pierwszej
kolejności ocenie podlega oferta pod
kątem przesłanek do jej odrzucenia oraz
kryteriów oceny ofert. Działanie takie
ma na celu wyłonienie ofert nie podlegających odrzuceniu. Wykonawca, którego
oferta zajęła pierwsze miejsce w rankingu, zostaje zbadany pod kątem podstaw
do jego wykluczenia. Jeżeli badanie wypadnie negatywnie, Wykonawca będzie
uchylał się od podpisania umowy lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, wówczas
Zamawiający podejmuje tożsame działa-
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nia względem Wykonawcy, którego oferta uplasowała się na drugim miejscu.
Nie ulega wątpliwości, że każdą ofertę, bez względu na zastosowanie bądź
niezastosowanie procedury odwróconej,
należy przygotować z najwyższą starannością. Jednakże w przypadku procedury odwróconej należy w szczególności
zwrócić uwagę na proces tworzenia
oferty tak, by przez nieuwagę czy błąd
ludzki Wykonawca samodzielnie nie wyeliminował się z rankingu.
Środki ochrony prawnej
po nowelizacji
Ustawodawca w znowelizowanych przepisach nie dokonał zbyt wielu zmian,
które istotnie wpływałyby na czynności
wykonywane przez Wykonawcę. Jednakże uwagę należy poświęcić zmianie,
która do dziś wzbudza dużo kontrowersji.
Mowa oczywiście o art. 180 ust. 2 pkt 6
pzp, tj. możliwości wnoszenia odwołania
na wybór najkorzystniejszej oferty w tzw.
postępowaniach „podprogowych”.
Rozbieżności w interpretowaniu tego
uprawnienia doprowadziły do czynnego udziału Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych (w dalszej części Prezes
UZP) w rozwikłaniu sporu. W związku
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z czym Prezes UZP złożył 18 skarg na
wyroki Krajowej Izby Odwoławczej do
właściwych Sądów Okręgowych. Zdecydowana większość wyroków sądowych
w swym uzasadnieniu podziela stanowisko Prezesa UZP. Ponieważ brak było
stuprocentowej zgodności, Prezes UZP
zdecydował się wnieść skargę kasacyjną
od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku
z 3 stycznia 2017 roku (sygn. akt: XII
Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa
Urzędu na postanowienie Krajowej Izby
Odwoławczej o odrzuceniu odwołania
wniesionego w oparciu o przesłankę
wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.
Prezes UZP skorzystał z tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia w celu
usunięcia wątpliwości interpretacyjnych
związanych z wykładnią pojęcia „wybór
najkorzystniejszej oferty” użytego w art.
180 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp (informacja
UZP z 21 kwietnia 2017 roku).
Pojawia się zatem pytanie: gdzie leży
problem? Otóż ma on swoje źródło
w interpretacji stwierdzenia „wybór
najkorzystniejszej oferty” na gruncie
aktualnych przepisów oraz w niedoprecyzowanej intencji ustawodawcy. Znakomita większość jest zdania, że „wybór
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najkorzystniejszej oferty” należy rozpatrywać nie jako czynność samą w sobie,
która jest jedynie oceną zero-jedynkową
złożonej oferty.
Należy uznać, że dokonując wykładni art.
180 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy
pzp, iż zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniach przed KIO podlegają wszystkie
zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego,
niezgodnego z przepisami prawa -ustawy
pzp wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym
również zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był
wykluczyć, a także zaniechania odrzucenia
oferty, która winna była zostać przez niego
odrzucona. Oznacza to dopuszczalność
odwołania i naruszenie art. 189 ust. 2 pkt
6 pzp prowadzące do niewłaściwego jego
zastosowania i bezpodstawnego odrzucenia
skargi, co implikuje konieczność zmiany
zaskarżonego postanowienia i otwiera
możliwość merytorycznego rozpoznania
odwołania w wyniku złożenia skargi Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych. Tak stanowi wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie IX
Wydział Gospodarczy z 21 grudnia 2016,
syg. akt IX Ga 502/16.
Odmienne stanowisko zaprezentował
Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział
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Gospodarczy Odwoławczy w wyroku
z 3 stycznia 2017 roku (Sygn. akt XII Ga
837/16). Sąd stwierdził, że pod pojęciem
„czynność wyboru najkorzystniejszej oferty”
nie może kryć się także zaniechanie czynności wykluczenia z postępowania i zaniechanie
czynności odrzucenia oferty, a jedynie niedokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w SWIZ. Przemawia za tym wiele okoliczności wskazanych przez Izbę. W szczególności
to, iż w wyniku nowelizacji większego znaczenia nabrały pozacenowe kryteria oceny
ofert Tym samym dodanie w art 180 ust. 2
ustawy możliwości zaskarżenia czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi
właśnie wyjście ustawodawcy naprzeciw
wykonawcom, którzy kwestionują ustalenie
oferty najkorzystniejszej zgodnie z nowymi
kryteriami oceny ofert.
Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ)
Nowością w pzp jest wstępne potwierdzenie spełniania warunków zamówienia
i braku podstaw do wykluczenia składane
w postaci oświadczenia wraz z ofertą.
W postępowaniach powyżej progów
unijnych ustawodawca nakazuje, by
oświadczenie to miało formę jednolitego
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europejskiego dokumentu zamówienia
(w dalszej części JEDZ) – art. 10a oraz 25a
ust. 2 pzp. JEDZ to dokument, który do
dziś sprawia sporo kłopotów. Jednakże
jest kilka najważniejszych kwestii z nim
związanych, o których każdy Wykonawca
winien pamiętać.
JEDZ opisuje sytuację tylko i wyłącznie
jednego podmiotu. Zatem, gdy składamy
ofertę w konsorcjum, korzystamy z zasobów podmiotów trzecich, korzystamy
z podwykonawców, należy pamiętać, by
JEDZ wypełnił każdy uczestnik postępowania, który jest powiązany z Wykonawcą
w złożonej ofercie. Wyjątkiem są zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, gdzie – zgodnie z art. 131e ust.
2a – JEDZ nie ma zastosowania.
Prawidłowe wypełnienie tego dokumentu może nie być takie proste, dlatego też
warto sięgnąć do instrukcji wypełniania
JEDZ, którą sporządził Urząd Zamówień
Publicznych i zamieścił na swojej stronie internetowej pod adresem: https://
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_
file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia instrukcja.pdf.
Na stronie Urzędu można również znaleźć
opis i przekierowanie umożliwiające skorzystanie z elektronicznego narzędzia do
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mgr Katarzyna Pyrka

magister administracji Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, praktyk z 10-letnim doświadczeniem
w zakresie zamówień publicznych, Dyrektor Działu
Zamówień Publicznych w dużej firmie o statusie
Wykonawcy, doradca, członek Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

wypełniania JEDZ (https://www.uzp.gov.
pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/
elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd).
Grupa kapitałowa
Istotne zmiany zaszły względem potwierdzania przynależności do grupy
kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp
Wykonawca w ciągu trzech dni od daty
zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do tej czynności, jest to

obowiązek ustawowy Wykonawcy. I nie
ma tu znaczenia, czy Wykonawca jest
jeden czy kilku. Nie ma też znaczenia
miejsce w rankingu.
Intencją ustawodawcy w przypadku tej
zmiany było wyeliminowanie zbędnych
informacji przekazywanych Zamawiającemu, który w poprzednim stanie
prawnym otrzymywał od Wykonawcy należącemu do grupy kapitałowej listę firm
wchodzących w skład tej grupy. Celem
zmiany w tym zakresie było uzyskanie
wiedzy czy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty w prowadzonym postępowaniu
są ze sobą powiązani w ramach jednej
grupy kapitałowej czy też nie. Czy należy
w konsekwencji rozpatrywać możliwość
zachwiania uczciwej konkurencji.
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EKR

Na kursie
kolizyjnym
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

Komunista jest postacią przewodnią europejskiej
integracji dla ponad setki wpływowych europosłów
©Dawid Nahajowski

Trwa sezon urlopowy. Nad morzem
wypoczywał prezydent Andrzej Duda.
Zanim udał się na urlop, podpisał Ustawę o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego, czym
bez wątpienia wprowadził Polskę na
kurs kolizyjny z Unią Europejską. W parafowanej ustawie zakazuje się bowiem
nadawania nazw, imion aktywistów
komunistycznych budowlom oraz innym
obiektom użyteczności publicznej. Zapis
taki widnieje w rozdziale 1, a w 2 mowa
jest o zakazie propagowania komunizmu
przez pomniki: „pomniki nie mogą
upamiętniać osób (...) symbolizujących
komunizm”. Cóż za antyeuropejska nieostrożność, chciałoby się rzec.
Przecież prezydent Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej przed objęciem tak
zaszczytnej funkcji przez rok był posłem do Parlamentu Europejskiego.
Wchodząc do głównego budynku PE
w Brukseli, nie mógł nie zauważyć
przy wejściu dużej postaci włoskiego
komunisty Altiero Spinellego, którego
imieniem nazwano ten budynek. „Prywatna własność ma być likwidowana,
ograniczana, korygowana albo rozszerzana w zależności od sytuacji, nie zaś
dogmatycznie, dla zasady” – pisał ko-

munista Spinelli w znanym „Manifeście
z Ventotene”, na który powołują się tzw.
europejskie elity. Ale, ale, w cytowanym
„Manifeście” dalej jest mowa o świadomości klasy robotniczej i wyzwalaniu
klasy pracującej. No, po prostu czysty
komunizm. Może jeszcze jedna myśl
patrona naszego brukselskiego budynku: „W przeszłości charakter własności
prywatnej i prawo spadkowe umożliwiały gromadzenie bogactwa w rękach nielicznych, uprzywilejowanych
członków społeczeństwa. W czasach
rewolucyjnego kryzysu jest okazja majątek ten rozdzielić w sposób egalitarny
i zlikwidować klasę pasożytniczą”.
I pomyśleć tylko, że ten komunista
jest postacią przewodnią europejskiej
integracji dla ponad setki wpływowych
europosłów z różnych frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, także
chrześcijańskich demokratów oraz
innych europejskich polityków i urzędników. Wielbili go m.in. szef liberałów
Guy Verhofstadt, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i kanclerz
Niemiec Angela Merkel, która współorganizowała przed niespełna rokiem
szczyt przywódców Niemiec, Francji
i Włoch w miejscu uwięzienia Spinelle-

go, tam, gdzie powstał „Manifest”, czyli
na wyspie Ventotene. Tam też znajduje
się grób tego komunistycznego ojca założyciela zjednoczonej Europy, na którym pani kanclerz złożyła kwiaty.
Symbolika przeplatała się i nadal
splata z praktyczną realizacją wizji
Spinellego, członka Włoskiej Partii
Komunistycznej, ale przede wszystkim
gorącego orędownika komunizmu –
może nie dokładnie stalinowskiego,
ale bardziej trockistowskiego. Jako
zwolennik federalizmu europejskiego
był członkiem Komisji Europejskiej,
a od 1979 roku – posłem do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, że
Spinelli domagał się likwidacji państw
narodowych, snując wizję europejskiej
rewolucji socjalistycznej. A tu nagle
w Polsce, w kraju członkowskim UE,
uprawomocniono urzędowy zakaz
propagowania komunizmu oraz innych
totalitaryzmów. „Toż to szok!” – jak
wyraził się Kazimierz Pawlak w filmie
„Kochaj albo rzuć”. Jakże więc Unia
Europejska ma nas lubić? Doprawdy nie
dajemy jej szansy.
Ale czy musi odwracać kota ogonem,
twierdząc, że to właśnie nasz kraj obrał
kurs totalitarny?

Podstawowe zasady Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
(EKR) – grupa polityczna w Parlamencie
Europejskim, utworzona po wyborach
do PE w 2009 roku przez partie konserwatywne. Liczy obecnie 74 eurodeputowanych z 18 państw członkowskich Unii
Europejskiej, w tym 19 posłów z Polski
wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości.
Jest trzecią co do wielkości frakcją w PE.
Przewodniczącym jest Syed Kamall,
przedstawiciel Partii Konserwatywnej
(CP) z Wielkiej Brytanii.

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform
w Unii Europejskiej w oparciu o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji,
jednocześnie szanując suwerenność narodową
naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu
gospodarki, wzroście i konkurencyjności, członkowie
Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
podzielają następujące zasady:
■ Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel
i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki
i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej
zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.

■Z
 naczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
■ Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu
i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej
subsydiarności.
■N
 adrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO
i poparcie dla młodych demokracji w Europie.
■ S kuteczna kontrola imigracji i położenie kresu
nadużywaniu procedur azylowych.
■W
 ydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.

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

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

■ Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na
bezpieczeństwo energetyczne.

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

Publikacja sponsorowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim
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Jak grać z klientem B2B
Justyna Skorupska, Mateusz Falkowski, www.marketing.org.pl

Biznes na poziomie
tworzenia i wprowadzania
w życie strategii
przypomina grę w szachy
– planujmy badania relacji
i sprzedaży B2B zawsze
kilka ruchów do przodu!
Potrzeby klientów są zawsze tym, co
powinno motywować firmy do zmiany.
Już dawno skończyła się era producentów i dystrybutorów, którzy w relacjach
biznesowych występowali z pozycji siły.
Dziś odgadnięcie i zaspokojenie potrzeb
klienta spędza sen z powiek wszystkim menedżerom odpowiedzialnym za
Customer Relationship Management
(CRM). Rozwój technologii i dostęp do
zaawansowanych systemów wspierających sprzedaż wydają się być więc odpowiedzią na pytanie o przyszłość firm.
Bez wątpienia internet jest tym, od czego uciec już się nie da. Wśród wielu możliwości ten kanał komunikacji i sprzedaży oferuje dopasowanie wybranych ofert
do odpowiednich klientów, a to pomaga
realnie wpłynąć na wyniki biznesowe.

Co istotne, coraz częściej zdarza się,
że rozpoczęcie projektu e-commerce
w firmie to działanie retencyjne, mające
na celu utrzymanie i wzrost wartości
aktualnej bazy klientów, a pozyskanie
nowych traktowane jest raczej jako wartość dodana.
Strategia wyboru kanału B2B
Zacznijmy jednak od początku – od
strategii, czyli poziomu, z którego
powinny być podejmowane decyzje
o uruchamianiu sprzedaży B2B kanałami elektronicznymi. Użycie liczby
mnogiej wskazuje, że mówimy tutaj
o podejściu obejmującym różnorodność
kanałów, którymi odbywa się sprzedaż
– podejściu multichannel, czyli wielokanałowości. Klientów dzieli się na grupy
zależnie od preferowanego przez nich
kanału sprzedaży. Ostatnio jeszcze popularniejsze jest podejście omnichannel,
które stawia klienta w centrum uwagi,
niezależnie od punktu styku z firmą.
W tym podejściu klienci wymagają spójnej oferty, niezależnie od kanału, który

wykorzystują. Każdy z touchpointów
powinien więc oferować zintegrowaną,
wysoką jakość obsługi klienta. Wymaga
to jednak nie tyle uruchomienia nowych
kanałów sprzedaży, ile przemodelowania całego biznesu, tak, aby mógł być
konkurencyjny na coraz silniej zglobalizowanym rynku. Takie działania w firmie powinny rozpocząć się od postawienia celu strategicznego, na przykład:
„W ciągu następnych 2 lat nasi klienci
będą mogli zamawiać online”. Kolejny
krok to taktyczne podejście do analizy aktualnych procesów biznesowych
i projektowania docelowych, doboru
narzędzi oraz rozwiązań operacyjnych,
a potem technologii realizującej założenia – a nie odwrotnie. W rzeczywistości
bywa różnie, często zaczyna się i kończy
na wyborze platformy umożliwiającej
sprzedaż przez internet. Tymczasem
sukces zależy od przemyślanej strategii,
a nie kolejnego wdrożenia.
Handel na poziomie firma – firma już
zaczyna się zmieniać. Widać to nie tylko
w sprzedaży stacjonarnej czy katalogo-
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wej, ale też w bardziej zintegrowanych
systemach sprzedaży, uwzględniających
zmianę ról dotychczasowych punktów
styku klienta z firmą.
W dobrze przygotowanej strategii
omnichannel dotychczasowych kanałów sprzedaży wcale nie trzeba likwidować, bo mogłoby to spowodować
kryzysowe sytuacje w organizacjach.
Kanały offline i online mogą się wzajemnie uzupełniać. Podążając tą ścieżką
i projektując zmiany na przyszłość,
dotychczasowe salony sprzedaży należałoby więc przemodelować w showroomy, centra dystrybucyjne czy po prostu
miejsca, gdzie klient będzie mógł udać
się w przypadku problemów z towarem.
Również rola call center powinna się
zmienić – od rozmówcy klient oczekuje
szczegółowej, czasem wręcz eksperckiej znajomości oferty i wszystkich
produktów, których konstrukcja często
jest przecież skomplikowana. Nie do
zaakceptowania jest taka sytuacja, gdy
potencjalny klient dzwoniący do call
center (które jest przecież jedną z najdroższych form sprzedaży) wie więcej
niż osoba, z którą rozmawia. Oczywiście, dzięki informacjom dostępnym
w internecie…
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Firmy na całym świecie zaczynają rozumieć zmieniające się otoczenie i to, jak
konsumenci chcą wchodzić z nimi w interakcje – według badań Forester Consulting w ciągu najbliższych pięciu lat
dwie trzecie firm sprzedających w B2B
planuje, że zaprzestanie drukować katalogi produktowe.
Klient B2B w e-sklepie
i co dalej?
Oczekiwania klienta względem składania zamówienia w imieniu firmy,
w której pracuje, nie różnią się zbytnio
od tych, które towarzyszą zwykłym
zakupom internetowym. Najważniejszą
różnicą jest to, że zamiast jednego produktu zamawia sto.
Wiele firm działających w sprzedaży
internetowej chce i już potrafi w bardzo profesjonalny sposób zainteresować internautów ofertą. Potrzebują
do tego narzędzi e-marketingowych
i często ponoszą niemałe wydatki
z tym związane, jednak wciąż zbyt
często zapominają o innych etapach
procesu zakupowego i nie monitorują
tego, co dzieje się na stronie ich e-sklepu. Aby zwiększyć współczynnik
konwersji, czyli zwiększyć liczbę za-

©IHZ

wieranych transakcji, trzeba podejmować więcej działań.
Według badań Nielsen Group ogromna większość użytkowników rezygnuje
z dalszych poszukiwań konkretnego
produktu w sklepie internetowym, jeśli
nie znajdzie go po pierwszym wyszukaniu, jeśli trwa ono zbyt długo lub jeśli
zakup musi zostać poprzedzony rejestra-
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cją w serwisie. W przypadku sprzedaży
B2B ostatni z punktów nie ma zastosowania, ponieważ rejestracja często jest
wymagana już wcześniej. Po wstępnej
weryfikacji klient może zapoznać się
z ofertą, a podanie danych umożliwia
mu zakupy z rabatem czy prowadzenie
negocjacji ze sprzedawcą.
Pojawienie się potencjalnego klienta
w sklepie online to dopiero początek
długiej ścieżki zakupowej. Odpowiedni
silnik wyszukiwania i nawigacji ułatwia
klientom zakupy, a dzięki optymalizacji pomaga zwiększyć sprzedaż. Sklep
powinien pozwalać na intuicyjne poruszanie się w gąszczu produktów, działać
podobnie jak sprzedawca w sklepie
tradycyjnym. Dzięki takiej półautomatycznej obsłudze klienta można wiele
zaoszczędzić – jeśli klient łatwo odnajdzie to, po co przyszedł, nie będzie musiał wykorzystywać o wiele droższych
kanałów obsługi, takich jak choćby call
center, za którym zresztą na ogół nie
przepada.
Z perspektywy sprzedaży niezwykle
istotne wydają się rozwiązania umożliwiające łatwe zarządzanie ofertą
produktową, czyli e-commerce merchandising. Dzięki niemu można lepiej
pozycjonować produkty o wyższej marży
lub te zalegające w magazynach. Trze-
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ba tylko pamiętać, by takie potrzeby
uwzględniać już na etapie planowania
strategii i taktyki firmy.
Cały czas otwarta pozostaje kwestia
rozpoznawania potrzeb klienta i wychodzenia im naprzeciw. Do tego potrzebne
jest pozyskiwanie i analizowanie kluczowych danych. Od razu na myśl
przychodzi modne hasło Big Data – podejmowania takich projektów nie należy
się obawiać, ale najważniejsze jest to,
by dobrze przemyśleć cel gromadzenia
informacji. Są przecież elementy, które
można poprawiać bez kosztownych
inwestycji w zespoły analityków. Często
wymaga to zaledwie kilku prostych
czynności – wybrania już dostępnych
wskaźników i na podstawie ich obserwacji poprawienia customer experience
w firmowej platformie zakupowej. To
właśnie nazywa się Smart Data.
Podsumowując temat rozwiązań
– najważniejsze jest podjęcie współpracy
z kompetentnymi partnerami biznesowymi, których działania pozwolą
pozostać firmie otwartą na rozwój.
Dzięki takiej sieci biznesowej firma
będzie mogła rozwijać się razem z rynkiem i potrzebami klientów, a nie liczyć
się z ograniczeniami stawianymi przez
dostawców. Przy starcie warto wziąć
pod uwagę kilka kluczowych trendów:

MAĆKOWI WASILEWSKIEMU,
naszemu Koledze z pracy, z powodu śmierci

BABCI
składamy szczere kondolencje

mobile, dynamiczne dostosowywanie
cen, indywidualizacja sklepu pod kątem
grup czy nawet pojedynczych użytkowników etc.
B2B w e-commerce się opłaca
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację
i prognozowane trendy, niewiele ryzykujemy twierdząc, że e-commerce
będzie zmieniał reguły gry pomiędzy
dotychczas funkcjonującymi tradycyjnymi przedsiębiorstwami. Firmy działające w B2B, które będą zwlekać zbyt
długo z dostosowaniem się do sytuacji
rynkowej, stawiają na szali nie tylko
wyniki sprzedaży, ale także samo przetrwanie organizacji. Z drugiej strony
przedsiębiorstwa, które już zastosowały
podejście omnichannel, notują wyższe
wskaźniki sprzedażowe – klienci wykorzystujący wiele kanałów są bardziej
aktywni, lojalni i wydają więcej.
Najważniejsze, to uwzględnienie
potrzeb klienta i zapewnienie takich
samych lub lepszych doświadczeń, jakie
występują przy zakupach w B2C. To
powinno stanowić podstawę do strategicznych decyzji, które będą remodelować biznes. Kolejny krok to wybór
odpowiednich rozwiązań, które zagwarantują rozwój, ale nie uzależnią firmy
od jednego dostawcy, oraz pozyskanie
odpowiednich ludzi – pracowników
i partnerów biznesowych znających
zagadnienia e-commerce od podstaw
i z wielu perspektyw, mających doświadczenia w Polsce i za granicą. Zwłaszcza
że na e-commerce składa się o wiele więcej czynników, dla omówienia których
w tym tekście nie znaleźliśmy miejsca.
Technologią zajmijmy się dopiero w kolejnym ruchu. Tym bardziej że biznes
na poziomie tworzenia i wprowadzania
w życie strategii przypomina grę w szachy – planujmy zawsze kilka ruchów do
przodu!

