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Podłogi ceramiczne • Wylewki betonowe

Jak zostać dekarzem • Dostawczak w małej firmie • Negocjacje • Zmiany w prawie

WYPRZEDAŻ
2017
Rabat do 7 000 zł

Rabat do 6 000 zł

Aygo z klimatyzacją od 33 900 zł

NOWY Yaris z klimatyzacją od 43 900 zł

Rabat do 12 000 zł

Rabat do 10 000 zł

Auris cena od 57 900 zł

Corolla cena od 59 900 zł

Rabat do 9 000 zł

Rabat do 19 200 zł

Toyota C-HR z dotykowym wyświetlaczem
cena od 82 900 zł

Rav4 cena od 95 900 zł

AUTO PARK, Rusiłowicz, Czarnik Sp. J.
Kalinówka 18, 21-040, Kalinówka k/Lublina, tel. (81) 534-14-00
www.toyota-lublin.pl
Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów, szczegóły w salonie.

2

Dwugłos 

Fachowiec Lubelski XII 2017– II 2018

Działać razem
czy osobno?
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Historia Lubelskiego Forum Pracodawców zaczęła się
7 września 1993 roku. Dwunastu przedstawicieli – szefów firm –
postanowiło powołać do życia związek o nazwie Lubelskie Forum
Gospodarcze z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnickiej 25.
Forum w pierwszych latach
istnienia nie
posługiwało się
jedną nazwą. Na
początku w dokumentach była
mowa o Forum
Gospodarczym,
o Forum Komunalnym lub Lubelskim Forum Pracodawców. W kwietniu 1995 roku do KRS
wpłynął wniosek Lubelskiego Forum
Komunalnego – Związku Pracodawców.
13 czerwca 1996 roku do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, do sekcji, która
zajmowała się dokumentacją związków
zawodowych, wpłynął wniosek Lubelskiego Forum Komunalnego o ujawnienie w rejestrze zmian. Dotychczasowa
nazwa Związku „Lubelskie Forum
Komunalne – Związek Pracodawców
w Lublinie” otrzymała brzmienie: „Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie”.
Zrzeszonych jest w nim ponad 60 firm
z Lubelszczyzny. O tym, jaką rolę jedna
w ważniejszych, o ile nie najważniejsza
organizacja na mapie biznesowej Lublina, spełnia dzisiaj, jakie ma cele i plany
zapytaliśmy wiceprezesa Lubelskiego
Forum Pracodawców i prezesa firmy
Wamaco Marka Wachowskiego.
Potrzeba istnienia organizacji, gdzie
mogliby się spotkać i wymieniać doświadczenia prowadzący działalność,
wydaje się nie podlegać dyskusji. Z założenia taka organizacja skazana powinna
być na sukces, ale czy jest?
To prawda, integracja i próba zorganizowania biznesu na Lubelszczyźnie była
misją przyświecającą ojcom-założycielom. Historia naszej organizacji jest
już stosunkowo długa i bogata w różne
wydarzenia. Wiele rzeczy nam się udało, część na pewno nie. Co więcej, wraz
ze zmianami otoczenia biznesowego
i naszego doświadczenia zmieniały się
pomysły na to, jaką funkcję ma pełnić
nasza organizacja. Nie zmieniała się
jedynie nasza otwartość na potrzeby

pracodawców. Niewątpliwym naszym
bogactwem jest także różnorodność.
Członkami Forum są firmy z wielu
branż, nie tylko te związane z budownictwem. Możemy śmiało powiedzieć,
że gromadzimy całe spektrum regionalnego biznesu, bez względu na jego
charakter czy wielkość firm. Należą
do nas firmy zarówno duże, jak i małe.
Jesteśmy otwarci na wszystkich i – co
chciałbym szczególnie podkreślić – dla
mnie była i nadal jest to wielka wartość.
Skąd pomysł na Forum?
To proste, chcieliśmy działać, bo leży
to w naszym charakterze, i szukaliśmy
sposobu na rozwój. Musieliśmy się
odnaleźć w nowej rzeczywistości, jaka
powstała po przemianach w chwili, gdy
kształtował się wolny rynek. Zawsze
zastanawiało mnie, co przyciągało ludzi
do nas, co sprawiło, że przez tyle lat
udało się stworzyć grupę ludzi chcących
wspólnie działać, zrobić coś razem dla
siebie, ale także dla regionu. Od początku za cel postawiliśmy sobie integrację
na różnych płaszczyznach, zarówno
prywatnych, jak i biznesowych. Na tych
fundamentach zamierzaliśmy realizować dalsze działania. Uważaliśmy, i nadal tak sądzimy, że tylko jako grupa możemy reprezentować regionalny biznes
w relacjach z instytucjami państwowymi bądź władzami, czy to politycznymi,
czy samorządowymi. Tylko jako zwarta
grupa, mogliśmy być słyszalni i mieć
realną siłę przebicia.
Czy wszystko z pierwotnych zamierzeń
udało się zrealizować?
Z dzisiejszej perspektywy muszę powiedzieć, że nie. Być może stawialiśmy
sobie za ambitne cele, a być może materia nam nie pozwoliła? Co nie znaczy,
że ponieśliśmy porażkę. Wprost przeciwnie, uważam, że pomysł stworzenia
platformy, wokół której może integrować się regionalny biznes, jest jak
najbardziej trafiony, a wręcz konieczny.
Już ma początku postawiliśmy naszym
członkom za cel, aby nasze biznesy stały

się bardziej przejrzyste, etyczne, zarówno pod kątem samej merytorycznej
działalności, jak i skierowania ich na
zewnątrz – by chcieli czynnie uczestniczyć w życiu miasta i regionu. Dlatego
uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy
w wielu projektach, akcjach charytatywnych i pomagamy wielu instytucjom
w regionie. Proszę zauważyć, zachowanie tego regionalnego charakteru jest
dla nas niezwykle istotne. Osobiście,
podobnie, jak wielu moich kolegów, uważam, że biznes powinien się integrować
na wielu płaszczyznach. Ma on sens,
jeżeli jest skierowany na zewnątrz, gdy
patrzymy na swoje firmy, pracowników,
jak i na ludzi, dla których świadczymy
nasze usługi. Wyjście poza, niewątpliwie
ważny, charakter branżowy, pozwala na
inną perspektywę, dostrzeganie z boku
o wiele więcej. Możemy wtedy załatwiać
coś ważnego dla rozwoju naszego regionu, w którym żyjemy, płacimy podatki
i gdzie prowadzimy interesy.
Czy wszystko się udało? Niestety, nie.
Nie wiem, z czego to wynika, ale trochę
za mało rozwinęła się współpraca pomiędzy członkami. Tu widzę największe
pole do działania w przyszłości i wyzwania, jakie przed Forum stoją. Przecież
działając wspólnie będziemy silniejsi
i lepiej będziemy mogli prowadzić biznes, często na zdecydowanie wyższym
poziomie. Warto pokreślić, że jako region i jako grupa mamy ogromny potencjał. Wprawdzie inwestorzy do tej pory
traktowali nas jako tę Polskę B, albo nawet C, ale to już się zmienia. Pojawiło się
otoczenie sprzyjające biznesowi, mamy
coraz lepsze drogi, lotnisko, modernizuje się kolej, tak więc szeroko rozumiana
infrastruktura powoli przestaje być dla
nas balastem. Mamy olbrzymi potencjał
intelektualny, tylko trzeba go najpierw
uwolnić, a potem tu zatrzymać, tak aby
nie emigrował. Jako region mamy wiele
do nadrobienia. To na plus. Nie jest jednak tak dobrze, np. nie mamy nadal odpowiedniego kapitału, aby konkurować
na rynku z tuzami. Tu mogłoby pomóc
nasze nastawienie oraz wspólne dzia-
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łanie i patriotyzm lokalny. Powinniśmy
solidarnie wspierać się nawzajem, począwszy od sfery tworzenia i realizacji
wspólnych projektów biznesowych,
aż po zakupy w lokalnych firmach,
oczywiście tak, aby wszyscy byli z tego
zadowoleni. Możemy razem rozwijać
szkolnictwo zawodowe i rzemiosło.
W dobie braku wykwalifikowanych kadr
i pracowników, taka współpraca wszystkim może przynieść wiele korzyści.
Ładnie to brzmi w teorii – platforma
integrująca biznes to super idea. A jak
wygląda współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami? Przecież one
też grupują firmy.
Tu dotknął Pan sfery, gdzie nie mamy
zbyt wielu sukcesów i należy to poprawić. Dziś albo nie ma dostatecznego
zrozumienia dla podejmowania wspólnych działań, albo jest go stanowczo
za mało. Wielu nie widzi korzyści we
wspólnym działaniu, oczekując realizacji tylko własnych korzyści i to najlepiej
od razu. Trzeba zbudować etos wspólnej
pracy. To dotyczy także, a może przede
wszystkim, organizacji. One działają we
własnych zakresie, czasem bardzo prężnie. Potrzebują tylko czegoś, co dam im
to „coś” więcej.
Czasem mam wrażenie, że może powinniśmy wrócić do modelu, jaki jest np.
w Niemczech, gdzie po prostu trzeba być
zrzeszonym. Są przecież Izby Rzemieślnicze, inne stowarzyszenia. To uczyłoby
odpowiedzialności i działań w grupie.
Gdyby to było obligatoryjne, o ile łatwiej
by się nam działało, o ile bylibyśmy silniejsi… I nie chodzi tu przecież o składki
czy posady. My działamy w większości
pro publico bono, poświęcając swój czas,
a nierzadko i pieniądze. Ale w dłuższej
perspektywie to się opłaca. Powtórzę
hasło, które przyświeca naszej rozmowie: „Razem możemy więcej”, i dodam
jeszcze: lepiej , sprawniej. Zawsze jest
ktoś, kto nas oceni, podpowie, gdzie
będziemy mogli zweryfikować swoją
wiedzę i plany. Koniecznie musimy odbudować tę sferę
Kto może być członkiem Lubelskiego
Forum Pracodawców?
Od samego początku jesteśmy otwarci
na wszystkich. Każda firma, bez wzglę-
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du na wielkość i branżę, może do nas
dołączyć. Wynikają z tego duże korzyści.
Można uczestniczyć w różnego rodzaju
warsztatach, spotkaniach, szkoleniach
– chętnych odsyłam na naszą stronę
internetową www.lfp.biz.pl. Można
również brać udział w misjach gospodarczych, a także poznać środowisko
i z nim się integrować. Organizujemy
zarówno wyjazdy weekendowe, jak
i okolicznościowe, wychodząc z założenia, że przecież praca to nie wszystko.
Działamy także charytatywnie, pomagając np. Domowi Małego Księcia,
oraz społecznie – sponsorujemy Orszak
Trzech Króli. Dużo rozmawiamy na różne tematy, począwszy od etyki w biznesie, a skończywszy na czekających nas
zmianach podatkowych. Są to spotkania
i szkolenia takiego kalibru, na które
nie wszyscy mogliby sobie normalnie
pozwolić. Zapraszamy zatem fachowców
i przedstawicieli instytucji.
Gdyby miał Pan opisać Lubelszczyznę
przyszłości, to jakby ona wyglądała?
Jaki będzie nasz region za parę lat, sam
chciałbym wiedzieć. Od wielu lat prowadzę tu biznes i chciałbym, aby dalej się
rozwijał. Chciałbym, aby lokalne firmy
się rozwijały, a nie „zwijały”, by tworzyły nowe miejsca pracy, powiększając tym
samym bogactwo regionu. Życzyłbym
sobie, aby w pełni wykorzystały poten-

cjał, jaki mają, i myślę tu też o potencjale
tkwiącym w ludziach, w ich kontaktach,
również na Wschodzie.
Zawsze stawiam sobie pytanie, czy
biznes lokalny przetrwa? To pewnie
zależy od branży, ale na pewno będzie
miał więcej szans, jeżeli dostrzeżemy
korzyści płynące ze wspólnego działania. Dbajmy o swoje firmy, budujmy lokalny patriotyzm, rozwijamy kontakty,
wspierajmy się. Tak dużo nie potrzeba.
Te cele przyświecały nam, gdy budowaliśmy podwaliny naszego Forum, ale są
one aktualne także i dziś. Zapraszam
i zachęcam do aktywności i otwartości,
szczególnie ludzi młodych. Budujmy razem świadomość klientów, inwestorów,
patrzmy szerzej na otaczającą rzeczywistość. Myśląc globalnie, działajmy lokalnie. Takie czasy.
Jakie czekają nas zagrożenia?
Jest ich dużo, i pewnie trudno wszystkie
wymienić. Nie będę oryginalny, mówiąc,
że jest to szara strefa, bo nie można prowadzić normalnego biznesu, do tego dochodzą kłopoty z kapitałem, niestabilność
przepisów podatkowych i prawnych, brak
ludzi do pracy. Myślę jednak, że uda się
nam przetrwać te problemy i zbudować solidne, stabilne interesy, a Lubelskie Forum
Pracodawców odegra w tym dużą rolę.
Dziękuję za rozmowę.
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informator@ihz.pl; DTP: Info Studio s.c., tel. 81 5350 970, dtp@isar.pl; Wydawca: Informator Handlowy
„Zaopatrzeniowiec” s.c., 20‑722 Lublin, ul. Roztocze 5/5, tel. 81 5350 940. Zdjęcie na okładce: Zespół
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Razem czy osobno?
Co daje uczestnictwo
w strukturach branżowych?
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

W dobie dzisiejszych zmian warto zadać sobie pytanie: czy mały i średni biznes poradzi sobie na
rynku samodzielnie? Czy w tak dynamicznym otoczeniu nie warto zainteresować się działaniami
organizacji wspierających funkcjonowanie i rozwój firm? Stowarzyszenia branżowe istnieją od wielu
lat, integrując środowisko, dbając o jego harmonijny rozwój. Tyle w teorii, a jak jest w praktyce?
O tym rozmawiamy ze Zbigniewem Krysztofiukiem, właścicielem firmy Komes oraz rzeczoznawcą
Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych.
Stowarzyszenie parkieciarzy istnieje od
ponad 20 lat. Czym się teraz zajmuje i jaki
ma wpływ na rozwój branży?
Do głównych celów naszej organizacji
należy reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami
w branży parkieciarskiej, doskonalenie
uregulowań prawnych, wdrażanie postępu
naukowo-technicznego oraz promocja
zawodu parkieciarza. Działamy jako
struktury rzemieślnicze. Najważniejsze
jest jednak doskonalenie zawodowe
i stworzenie systemu zdobywania i podnoszenia kwalifikacji. Dla mnie osobiście,
jako osobie zaangażowanej zarówno
w prowadzenie biznesu, jak i społeczną
działalność pozabiznesową, ważna jest
próba odbudowy etosu rzemieślnika
i ukształtowanie go tak, aby był atrakcyjny teraz, ale przede wszystkim dla ludzi
młodych, wchodzących dopiero do naszej
branży. Oczywiście, od 1989 roku mamy
wolność gospodarczą, każdy może samodzielnie handlować i wykonywać usługi,
ale naukę, praktykę powinien czerpać
z istniejących wzorców. Niedościgłym
wzorcem dla mnie jest model rzemiosła
niemieckiego. Bardzo żałuję, że nie poszliśmy w tym kierunku. Opiera on rozwój

zrzeszonych firm o dualne szkolnictwo
oraz współpracę z istniejącymi izbami
rzemieślniczymi i szkołami zawodowymi.
A to może skutkować powstaniem silnej
branży, która wpływa na stabilny rozwój
i poziom zadowolenia klientów. Taką wizję
można wdrożyć jedynie w grupie współpracujących ze sobą firm i rzemieślników
budujących stowarzyszenia. I nie myślę
tu tylko o branży parkieciarskiej. Patrząc
szerzej, jest to droga dla wszystkich
i wierzę, że powstanie takiej platformy
w każdej specjalności spowodowałoby jej
skuteczniejsze działanie. Nasze Stowarzyszenie grupuje ponad 500 firm w Polsce.
Szkoda, że w naszym regionie nie rozwija
się tak prężnie.
Nie chcemy działać wspólnie?
Trudno jednoznacznie wskazać na jeden
czynnik wyjaśniający, dlaczego tak się
dzieje. Dla nas parkieciarzy – ale jestem
przekonany, że także dla innych branż
– kierunek jest jeden. Możemy, a w zasadzie musimy działać wspólnie. Tylko
w ten sposób możemy konkurować na
dynamicznie rozwijającym się rynku.
Musimy zdać sobie sprawę, że zmiany
nas nie ominą. Prosty przykład: sytuacja

Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy” (SPP) zostało
zarejestrowane w połowie 2000 roku jako pierwsza
w Polsce organizacja zrzeszająca osoby związane
z branżą parkieciarską. Siedziba mieści się w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1. Wśród założycieli byli parkieciarze, handlujący materiałami parkieciarskimi i przedstawiciele
producentów zaopatrujących branżę. Za najpilniejsze
zadania uznano stworzenie ram prawnych do powstania
i zarejestrowania zawodu parkieciarza oraz zorganizowanie
w Polsce edycji Europejskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy. Jednocześnie przy firmach zakładających organizację powstawały oddziały regionalne, m.in. w Warszawie i Krakowie.
Sukces organizacyjny międzynarodowego konkursu umożliwił

z marketami budowlanymi. Przyszły
później, ale przyszły. I to w jakiej liczbie –
musimy się z nimi mierzyć. Ich silny rozwój jest problemem dla firm handlowych
i wykonawczych w całym kraju, także
dla lubelskich. Gdzie możemy szukać
naszych przewag nad marketami? Przede
wszystkim w dobrej organizacji i logistyce procesu budowlanego. Również w tym,
że znamy się na tym rynku i wprawdzie
konkurujemy, ale możemy lokalnie
zorganizować wspólne działania i siebie
popierać. Truizmem jest stwierdzenie, że
myślimy globalnie, ale działamy lokalnie.
Chociaż – jak czasem zauważam – nie do
końca wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
jak bardzo potrzebna jest współpraca na
linii: specjalistyczna firma handlowa –
wykonawca – klient. To na tak szeroko
rozumianej współpracy rozwija się szkolnictwo, wprowadzanie nowych technologii, przemyślany marketing. Na niej buduje się bogactwo firm, poszczególnych
osób i społeczeństwa w regionie.
A u nas?
A u nas to raczej sobie nie pomagamy.
Postrzegamy siebie jako konkurencję. Myślenie wspólnotowe się nie przebija, przy-

Stowarzyszeniu wejście i zajęcie należnego miejsca na
europejskim forum.
SPP wydało jedyną książkę do nauki zawodu
parkieciarza, zawierającą kompletną i usystematyzowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii drewna i materiałów stosowanych w parkieciarstwie: klejów, lakierów itp. Pod auspicjami SPP
wydano Atlas Drewna Podłogowego, zawierający opisy
właściwości fizycznych i mechanicznych oraz charakterystykę drewna europejskiego i egzotycznego (kilkadziesiąt gatunków). Ponadto Stowarzyszenie wraz z Instytutem Techniki
Budowlanej brało czynny udział w opracowaniu Warunków
Wykonania i Odbioru Robót Parkieciarskich, które są wytycznymi
do odbioru prac posadzkarskich w Polsce.
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najmniej nie w takim stopniu, w jakim
powinno. Nie widzimy korzyści płynących
z bycia i działania razem. Myślę, że u nas
łatwiej znaleźć partnerów spoza branży.
Na Targach Budowlanych LUBDOM
w Lublinie organizowaliśmy mistrzostwa
parkieciarzy. Mogliśmy oprócz działań
szkoleniowych promować nasz zawód
i oferowane usługi dla klienta ostatecznego. Byli sponsorzy i możliwość reklamy,
zabrakło tylko działań pro publico bono.
Tego ciągle musimy się uczyć. Parę rzeczy
nam się jednak udało: promocja zawodu
parkieciarza, aktywizacja izb rzemieślniczych, cechów. Zorganizowaliśmy
egzaminy mistrzowskie, czeladnicze.
Wyszkoliliśmy rzeczoznawców, co jest dla
naszej branży coraz bardziej istotne, bo
rzeczoznawca nie jest osobą desygnowaną
do walki z rzemieślnikiem, ale ma prowadzić strony do rozwiązania sporów. Prowadzimy też tzw. kontrolę zawodową, tak
aby oferowany przez naszych członków
produkt i usługa, były najwyższej jakości.
Czy współpracujecie z innymi organizacjami branżowymi z Lubelszczyzny?
To ciekawy problem. Można powiedzieć,
że w zasadzie nie ma takiego działania.
Osobiście należę do różnych stowarzy-
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Pokazy na stoisku Komes podczas Targów Budowlanych LUBDOM

szeń, ale nasz Oddział Parkieciarzy już
nie. Powód jest pewnie taki, że jeden
człowiek nie da rady działać na wszystkich
frontach. Ale de facto brakuje platformy
organizującej lokalne stowarzyszenia
branżowe, szczególnie budowlane.
Dlaczego do tej pory nie powstała?
Nie wiem, może brakuje entuzjazmu,
chęci do podejmowania działań wspól-

nych, a może po prostu czasu. Niewątpliwie taka platforma działająca na rzecz
lokalnego biznesu przyniosłaby wiele
korzyści. Są przecież organizacje mające
w swojej misji integrację przedsiębiorców. Ja jestem chętny i apeluję do nich
o podjęcie skutecznych działań. Razem
możemy więcej.
Dziękuję z rozmowę.
REKLAMA
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Największa
długość
cięcia
Raimondi SMS 260 pozwala przycinać
płytki ceramiczne do długości 260 cm. Wyposażony jest standartowo w stół boczny
o szerokości 120 cm. Tarcza o średnicy od
300 do 360 mm. Regulowane opuszczenie
tarczy. Posuw napędzany mechanizmem
korbowym. Cena: 22 500 zł brutto.
SklepDlaGlazunika.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

Pianobeton
Insularis Piano
Insularis Piano to pianobeton o doskonałych parametrach
izolacyjności cieplej, który może zastąpić tradycyjny styropian.
Dzięki jego właściwościom możliwe jest wyrównanie podłoża oraz
dokładne otulenie. Możliwe zastosowania pianobetonu Insularis
Piano:
 wyrównawcza warstwa termoizolacyjna pod podkłady podłogowe;
 warstwa termoizolacyjna dachów płaskich;
 warstwa wypełniająco-izolacyjna do stosowania podczas rekonstrukcji i remontów (np. drewniane konstrukcje stropów);
 warstwa wypełniająco-izolacyjna do wypełniania wykopów wokół przewodów ciepłowniczych, wodociągów z ciepłą wodą, itp.
www.betonnadom.pl
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Ultraplan
Renovation
– masa
samopoziomująca
Wzmocniona włóknami, szybkowiążąca, cementowa masa samopoziomująca do stosowania w warstwie o grubości od 3 do 30 mm.
Może być stosowana do wyrównywania, wygładzania i usuwania różnic w poziomie w zakresie od 3 do 30 mm, nowych lub
już istniejących podłoży, np. posadzek betonowych, podkładów
(jastrychów) cementowych i anhydrytowych, posadzek z kamienia, lastryko i płytek ceramicznych, starych i nowych, stabilnych
podłóg drewnianych i drewnopochodnych. Ultraplan Renovation
nadaje się na podłoża, gdzie wymagana jest dobra wytrzymałość
na obciążenia, również na obciążenia meblami na kółkach. Może
być stosowany na systemach ogrzewania podłogowego.
www.mapei.com/pl

REKLAMA

OFERTA SPECJALNA
DLA WARSZTATÓW
I BAZ TRANSPORTOWYCH
Kompleksowe
zaopatrzenie
i profesjonalne
doradztwo:
• oleje;
• płyny eksploatacyjne;
• filtry;
• chemia warsztatowa;
• akcesoria.

Posiadamy w ofercie
produkty kilkudziesięciu
producentów

ZARABIAJ KUPUJĄC

Zwracamy do 2 zł za litr zakupionego u nas oleju
Minimum 300 zł co kwartał
Zapytaj o szczegóły
Napisz na: kontakt@dekal.pl
lub zadzwoń: 723 230 210

Dekal sp. z o.o.
21-100 Lubartów
ul. Przemysłowa 20

www.dekal.pl
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BUDMA zaprasza na salony!
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA
odbędą się w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2018 w Poznaniu.
Przyszłoroczna BUDMA zaprezentuje
m.in. Największy Salon Dachów w Polsce,
Największy Salon Stolarki w Polsce, Salon
Podłóg i Parkietów oraz Salon Rusztowań i Szalunków. Warto też wspomnieć
o specjalnej strefie pokazowej Design
4 Senses, gdzie oferta wystawców biorących udział w projekcie zostanie zaprezentowana w nietypowy sposób. Strefa
ma przenieść klientów w niecodzienny
świat, pełen zmysłowych doznań. Mają
za to odpowiadać aż 4 dedykowane
przestrzenie: Strefa VisualStudio, Strefa
TouchPoint, Strefa AudioZone oraz Strefa
AromaSpot.
BUDMIE towarzyszyć będą targi KOMINKI oraz targi INTERMASZ i INFRATEC prezentujące najnowsze propozycje
z zakresu maszyn i technologii dla budownictwa infrastrukturalnego.
Najmocniejsze strony
BUDMY 2018:
 Największy Salon Dachów w Polsce – największa w Polsce ekspozycja

producentów pokryć i akcesoriów
dachowych;
Zapraszamy do udziału w unikatowym
wydarzeniu dedykowanym branży dachowej. Aż dwa pawilony (6 oraz 6A) zostaną
przeznaczone na ekspozycję najnowszej
oferty pokryć dachowych, akcesoriów oraz
elewacji stalowych, tworząc wyjątkową
w Polsce platformę inspiracji, wiedzy i biznesu. Odbędą się także liczne wydarzenia
towarzyszące, m.in. Otwarte Zawody Dekarskie, Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy (eliminacje do Mistrzostw Świata).
 Największy Salon Stolarki w Polsce – okna, drzwi, bramy i ogrodzenia: prezentacja najnowszej oferty zarówno uznanych marek, jak i całkiem
nowych producentów;
 Salon Podłóg i Parkietów – najnowsze trendy i designerskie rozwiązania;
 Salon Rusztowań i Szalunków –
systemy montażu rusztowań i nowe
rozwiązania technologiczne.
BUDMA tradycyjnie zaprezentuje również szeroki wachlarz wydarzeń dedy-

kowanych czterem głównym grupom
targowych gości: handlowcom, wykonawcom, architektom i projektantom,
a także inwestorom. W ramach Dnia
Dystrybutora przygotowujemy specjalne
zaproszenia dla reprezentantów punktów handlowych oraz materiały promocyjne dotyczące wystawców targów
(m.in. nowości i premiery produktowe).
Wiemy również, że aż 95% inwestorów podejmuje decyzje zakupowe pod
wpływem rekomendacji wykonawcy.
Nasze działania skupimy na zaproszeniu
dekarzy, blacharzy oraz cieśli, tak abyście mogli Państwo poznać innowacyjne
produkty i rozwiązania ich najważniejsze zalety i przewagę technologiczną.
Pierwszego dnia planowany jest również
Wieczór Dachy na BUDMIE, ekskluzywne spotkanie Wystawców branży dachowej ze ściśle wyselekcjonowaną grupą
Państwa kluczowych klientów. Urozmaicone atrakcjami spotkanie będzie okazją
do rozmów i wymiany wrażeń w mniej
formalnej atmosferze.

Dni otwarte Budzap
8 września w firmie Budzap w Lublinie odbyły się dni otwarte. W godzinach 9:00−16:00 przy ulicy Chemicznej 11I na gości czekało mnóstwo
atrakcji, w tym liczne pokazy, promocje i nagrody do wygrania. Za
największe zakupy przyznano nagrodę w postaci roweru marki Merida.
Podczas imprezy swoje produkty prezentowały m.in. firmy: Hamar, Nozar, Niczuk, Blue Dolphin, Lahti Pro, Trutek, Soudal, Fisher, Wkręt Met,
Lange Łukaszuk. Dni otwarte firmy Budzap cieszyły się popularnością.
Odwiedziła je duża liczba gości, która miała okazję zapoznać się z bogatą ofertą produktową firmy.

Piknik budowlany
Dajk Studio House
1 września w firmie Dajk Studio House w Lublinie odbył się piknik budowlany. Pogoda
dopisała, a na gości czekał smaczny poczęstunek. Imprezie towarzyszyły ciekawe pokazy z zakresu profesjonalnej chemii budowlanej firmy WIM, narzędzi do obróbki, cięcia
i montażu płytek marki Siri Srl, środków do czyszczenia, ochrony oraz konserwacji płytek i gresu porcelanowego marki GEAL by Bel Chimica Srl i wiele innych ciekawych rozwiązań z zakresu wykańczania wnętrz. Piknik przyciągnął wielu gości, którzy mogli spędzić miło czas, a przy okazji zapoznać się z produktami i trendami branży budowlanej.

XII 2017 – II 2018

Fachowiec Lubelski



Aktualności

©Salonika

©Villafashion

Targi CERSAIE 2017
Magdalena Balicka, redakcja@swiatkominkow.pl

W dniach 25−29 września w Bolonii odbyły się Międzynarodowe Targi Płytek Ceramicznych
i Wyposażenia Łazienek. Tegoroczna impreza była jubileuszową, już 35 edycją wydarzenia.
Swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 firm. Odwiedzający mogli zapoznać się z niezwykle
ciekawą propozycją płytek ceramicznych oraz asortymentem wyposażenia sanitarnego,
z wannami i meblami łazienkowymi włącznie. Swoimi wrażeniami z targów CERSAIE
podzielili się z nami przedstawiciele lubelskich firm: Villa Fashion oraz Salonika.
Dorota Jędrych-Przerwa, Villa
Fashion: Targi CERSAIE są jednymi
z największych targów ceramicznych
w Europie, które pokazują przekrojowo wszystko, co ważne w ceramice:
zarówno najnowsze technologie, jak
i najmodniejszy dizajn. Obecnie daje
się zauważyć wpływ mody na ceramikę.
Kolorystyka i stylistyka pokazywana
na Targach Mody w Mediolanie często
przekłada się na trendy w ceramice. Inspiracje modowe powielane są również
w branży wnętrzarskiej. Na tegorocznej
edycji targów pokazywane były zarówno
uniwersalne, jak i rewolucyjne pomysły.
Dominowały tendencje stylistyczne
obejmujące spieki, duże formaty, a także
cienkie płyty. Dużo było również propozycji płyt z nadrukiem. Dominowały
kolory naturalne, beżowe i betonowe,
jednak pojawiło się również dużo intensywnych, żywych odcieni morskich,
turkusu, seledynu, a także modnych
czerwieni i granatów. Przeważały odcienie ciepłe, a do łask wrócił zapomniany
brąz. Licznie prezentowane były również płytki metaliczne, odzwierciedlające faktury różnych tekstur i materiałów.
W tym roku, obok płytek ceramicznych,
drugi segment wystawienniczy dotyczył
wyposażenia i asortymentu sanitarnego. Stoiska prezentowały całe wyposażenia techniczne łazienek, w tym wanny
i meble. Dla mnie miłym zaskoczeniem
podczas tegorocznej edycji była polska

firma Krzemień, która zaprezentowała
ciekawe rozwiązania stylistyczne wyposażenia łazienek. Tegoroczne targi
z pewnością były ciekawym doświadczeniem, dostarczającym mnóstwo
inspiracji.
Alicja Konarska, Salonika – Salony
Łazienek: Nasza firma cyklicznie odwiedza międzynarodowe targi w Bolonii
i Walencji. Śledzimy najnowsze trendy
zarówno w ceramice sanitarnej, jak i kolekcjach płyt ściennych i podłogowych.
Ostatnie kilka lat obfitowało zdecydowanie w gresy większego formatu imitujące betony aż do tegorocznych targów,
na których pokazano nowe oblicze kamieni. Doskonała technologia produkcji
połączona z możliwościami druku cyfrowego genialnie odzwierciedla nawet
najbardziej wyszukane kamienie występujące w naturze w różnych powłokach
wykończeniowych. Matowe lekko surowe lub wyślizgane jakby zębem czasu,
imitujące stare kamienne posadzki.
Dochodzą do tego kolory inspirowane
naturą oraz triki technologiczne, np.
metalizowane użylenie kamienia. Najładniejsze, według mnie, propozycje
w kategorii kamiennych pokazała włoska fabryka Cisa oraz Sant’Agostino.
Innym wyraźnie dominującym trendem były mało formatowe płytki, bardzo
barwne, o ciekawych wzorach i kolorach,
odwołujące się do różnych motywów.

Kolekcje takie doskonale ocieplają surowe
wnętrza i nadają innego wymiaru płytom
betonowym. Jest to ulubiona kategoria
dekoracyjnych akcentów projektantów
i architektów wnętrz. Alternatywą, która
świetnie dopełnia wnętrze, są gresy imitujące tkaniny, wykładziny sizalowe i podobnie miękkie w wyrazie desenie.
Jeśli chodzi o bardzo popularne gresy
betony, tu też jest zauważalna zmiana,
a prekursorem w tej dziedzinie jest fabryka Ragno z kolekcją Patina. Szczególne
wykończenie, które nie imituje, jak dotychczas, przecieranego betonu, tylko bardzo gładki, aksamitny wręcz, lakierowany,
ale satynowy w dotyku beton z efektem
porysowania jakby ostrym narzędziem.
Daje to super wrażenie wizualne, nic
dziwnego, że pokochali je współpracujący
z nami projektanci wnętrz.
Gresy imitujące drewno są dalej w modzie, zmieniają się tylko długości desek:
wiele kolekcji zostało pokazanych w formacie 20/180 i 30/180. Nowością w tym
zakresie są płyty 90/90, które dalej imitują drewno, ale inspirowane posadzkami
pałacowymi w nowoczesnym wydaniu.
Trend proponuje jedna z dwóch najlepszych hiszpańskich fabryk – Porcelanosa,
która jest absolutnym liderem zarówno
wzornictwa, jak i jakości produktu. Uważam, że serwuje prawdziwą ucztę dla
projektantów wnętrz, którzy mogą tu
balansować pomiędzy nowoczesnością
a tradycją, pokazując wnętrza z duszą.
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Dostawczak
Idealny samochód w małej firmie
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Nie trzeba dużo wiedzy i znajomości rynku, by szybko zorientować się, że pierwszym
samochodem w małej firmie, szczególnie budowlanej, nie powinien być wóz właściciela
– chociaż to często się zdarza – tylko mocne, ale niewielkie auto dostawcze. To ten
segment motoryzacji niepodzielnie dominuje na polskich drogach.
Auta nieduże, nowe, czasem leciwe,
ozdobione reklamami niewielkich i całkiem małych firm, których właściciele
należą do grona głównych odbiorców
tego typu pojazdów. Dlatego według
ostatnich danych opublikowanych przez
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej
3,5 tony cieszą się niezmiennym zainteresowaniem właśnie dzięki decyzjom
zakupowym małych i średnich przedsiębiorstw. Nic w tym jednak dziwnego.
Samochody dostawcze idealnie łączą
bowiem dużą przestrzeń załadunkową
z pełną praktycznością i użytecznością.
W polskich salonach można spotkać co
najmniej kilka modeli, które zasługują
na uwagę.
Czym się kierować
przy wyborze?
W odpowiedzi na to pytanie, można
usłyszeć wiele opinii, ale najczęściej
spotyka się głosy, że musi być oszczędny, nieprzesadnie drogi i pakowny. Nie
oznacza to jednak, że oferta ogranicza
się do dużych aut z silnikami diesla.
Wiele jest firm, których działalność
opiera się na przewozie niewielkich partii towarów czy dowozie pracowników,
a w takiej sytuacji wystarczy pojazd,
który występuje nie tylko w wersji dostawczej, ale ma też osobowy odpowiednik. W efekcie ich prowadzenie bardziej
przypomina jazdę osobówką niż modelem dostawczym. Jaki samochód zatem
wybrać?
Nie jest to decyzja łatwa, bo wybór
jest duży, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Może tu zadecydować dostępność udogodnień podnoszących komfort i bezpieczeństwo
jazdy. Może także warto skupić się na
walorach, które pomagają w transporcie, lub na ocenie, jak pojemne są małe
auta dostawcze, czy łatwo pakuje się do
nich towar, a także zwrócić uwagę na
oferowane przez producentów silniki
i nadwozia. Praktycznie każda marka
ma swojego przedstawiciela w tym seg-

mencie, więc warto odwiedzić parę salonów, aby wybrać auto dla nas najlepsze.
Aby wybór był jak najbardziej racjonalny, warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: jaką wersję nadwozia
wybrać: bus, van, pick-up, chłodnia czy
też z inną zabudową? Do tego trzeba zastanowić się, jaki silnik będzie najlepszy
i najbardziej ekonomiczny w samochodzie
dostawczym. Jeżeli więc jesteśmy pewni, że w naszej firmie ma być to właśnie
dostawczak, to już jesteśmy bliżej celu.
Jeżeli jednak nie wiemy do końca, o jaki
samochód nam chodzi, najlepiej kierować
się podobnymi zasadami, jak przy wyborze osobowego auta dla swojej rodziny.
Zasadzki na rynku wtórnym
W polskich salonach można spotkać co
najmniej kilka modeli, które zasługują
na uwagę w tym segmencie. W podjęciu
decyzji dużą rolę odegra z pewnością
również zasobność portfela. W tym
kontekście warto przypomnieć o coraz
łatwiejszym dostępie do kredytu czy
leasingu.
Nie należy zapominać, że zakup auta
dostawczego na rynku wtórnym jest
szczególnie ryzykowny ze względu na
zupełnie inny sposób użytkowania
samochodów dostawczych aniżeli
osobowych. Przede wszystkim te
pierwsze są bardzo rzadko kupowane
przez osoby prywatne. W ogromnej
większości trafiają do firm, w których
wykorzystuje się je do pokonywania
dużych odległości, niekiedy nawet
kilkaset kilometrów dziennie. Gdy
są odsprzedawane, z reguły mają już
mocno wyeksploatowane podzespoły
i zniszczone nadwozie. Wymagają więc
sporych inwestycji, aby przywrócić im
pełną sprawność. Ich zakup wymaga
zatem szczególnej staranności. Chodzi
o to, by wybrać dobry model nie tylko
od strony funkcjonalnej, ale także
formalnej i technicznej. Kłopoty i zasadzki, na jakie można natrafić przy
zakupie auta osobowego, tutaj często
są zwielokrotnione, dlatego najlepiej
korzystać z pomocy fachowców.

Który najmniej awaryjny?
Awaryjność to także ważny czynnik przy
wyborze dostawczaka. Właśnie opublikowano Raport Samochodów Używanych
DEKRA 2016, który obejmuje również
pojazdy dostawcze. Ranking powstaje
w oparciu o dane uzyskane w trakcie obowiązkowych badań technicznych, które
w Niemczech wykonywane są co dwa lata.
Instytut DEKRA grupuje poszczególne
modele w zależności od segmentu, do
jakiego należy auto oraz od przejechanych kilometrów. W kategorii małych
vanów i pick-upów o przebiegu do 50 tys.
kilometrów pierwsze miejsce zdobył Opel
Combo, przed Mercedesem Vito/Viano
i Volkswagenem Amarokiem.
W przedziale powyżej 50 tys., ale
mniej niż 100 tys. kilometrów, najbardziej niezawodnym modelem okazał się
już VW Amarok. Drugie miejsce zdobył
Mercedes-Benz Vito/Viano, a trzecią
pozycję zajął Fiat Dobló.
Z kolei wśród małych dostawczaków
i aut typu pick-up z przebiegiem między
100 tys. a 150 tys. km najbardziej niezawodnym modelem jest Peugeot Partner.
Warto w tym miejscu zauważyć, że
bliźniak Partnera, czyli Citroën Berlingo
znalazł się na drugim miejscu. Trzeci wynik przypadł Mercedesowi Vito/Viano.
Kolejna kategoria w Raporcie Samochodów Używanych DEKRA 2016
dotyczy już dużych vanów. W przypadku
pojazdów o przebiegu do 50 tys. kilometrów najmniej problemów eksploatacyjnych sprawiał Renault Master. Drugi pod
względem niezawodności dużym autem
dostawczym jest Mercedes-Benz Sprinter
oraz Opel Movano, który powstaje w tej
samej fabryce co „Masterka”.
Zwycięzcą w kolejnej kategorii dostawczaków – z przebiegiem powyżej
50 tys., ale mniej niż 100 tys. kilometrów – również zostało Renault Master,
które i w tym zestawieniu wyprzedziło
Mercedesa Sprintera i Opla Movano.
W przypadku dużych vanów o „nalocie” od 100 do 150 tys. kilometrów zwyciężył VW Crafter, przed Sprinterem
i Peugeotem Boxerem.
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Citroën

Nowy Citroën Jumpy
Auto, które możemy uszyć na miarę
Jeżeli szukasz auta, które możesz w najdrobniejszych szczegółach dostosować
do swojej działalności, nowy Citroën
Jumpy jest propozycją idealnie wpasowującą się w te oczekiwania.
Dostępny w trzech długościach: XS
(4,609 m), M (4,959 m), XL (5,309 m).
W zależności od potrzeb możemy
dobrać wielkość auta. Maksymalna
długość przestrzeni ładunkowej to
2,862 m, ale można ją zwiększyć do
4,026 m z kabiną moduwork. Szeroka paleta silników w połączeniu
z możliwością wyboru skrzyni biegów
(manualna lub automat) pozwolą na
dostosowanie samochodu do każdych
warunków użytkowania.
Atutem, na który powinno się
również zwrócić uwagę jest optymalna wysokość 1,9 m, pozwalająca na
swobodny dostęp do parkingów wielopoziomowych. Citroën przywiązuje

wyjątkową wagę do komfortu, jak i do
szeroko pojętej funkcjonalności, dlatego bezdotykowe otwieranie drzwi
to jeden z elementów ułatwiających
pracę.

Najnowsze technologie w Citroënie
Jumpy zadbają o Twój komfort i bezpieczeństwo. Zapraszamy do poznania tego
wyjątkowego produktu i odbycia jazdy
próbnej.

Fix Forum Lider sp. z o.o.
21−030 Motycz, Konopnica 164 E, tel. 81 723 94 47
www.citroen.lublin.pl, www.citroen.pl
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Ople dostawcze
Dopasowane do każdego zadania
W branży budowlanej transport odgrywa niezmiernie istotną rolę. Z uwagi na różnorodność
potrzeb, oferta środków transportu musi być bardzo elastyczna. Najczęściej wybierane wersje
nadwozia, które na co dzień mierzą się z mniejszymi lub większymi ładunkami, to wersje furgon.
Firma Opel oferuje w tym segmencie trzy popularne modele: Combo, Vivaro oraz Movano.
Opel Vivaro
Najchętniej kupowany model dostawczy
marki Opel to Vivaro. Samochód tak
wszechstronny, że można skonfigurować
go pod potrzeby niemal każdego użytkownika. Model występuje w dwóch długościach i wysokościach nadwozia, co daje
pojemność ładunkową do 8,6 m³. Obie
wersje są na tyle obszerne, by pomieścić

nawet trzy europalety. W ofercie Vivaro
są dostępne cztery silniki wysokoprężne
o różnych poziomach mocy.
Opel Combo
To najmniejszy z rodziny dostawczych
Opli. W wersji furgon Combo oferuje dwa
rozstawy osi, a także dwie wysokości
dachu. W obydwu klasach Opel Combo

jest liderem ładowności. W przypadku
dużego rozstawu osi oraz podwyższonego
dachu przestrzeń ładunkowa wzrasta aż
do 5400 l. Niska krawędź załadunku wraz
z parametrami ładowności stawiają Combo w czołówce pod względem funkcjonalności. Na uwagę zasługuje także szerokość
otwarcia drzwi przesuwnych, która stanowi dużą wartość w tym segmencie.
Opel Movano
Największy furgon Opla to Movano, oferujący na tle konkurencji bardzo szeroką
gamę nadwozi. Model charakteryzuje
się ogromną funkcjonalnością i bardzo
dobrymi parametrami ładowności i ekonomii.
Pełna oferta Opli dostawczych dostępna
u autoryzowanego przedstawiciela:
Opel Energozam.

Opel Energozam Autoryzowany przedstawiciel marki Opel
Lublin, Kalinówka 17a
Zamość, ul. Starowiejska 4
tel. 81 744 00 00
tel. 84 530 70 50
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Co warto wiedzieć o podłogach
ceramicznych?
Vademecum fachowca
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Fachowość usługi i doradztwo jest ważnym elementem budowania dobrych relacji z inwestorem,
szczególnie gdy chodzi o osobę fizyczną. Często dostarczone materiały, w tym przypadku tzw. terakota,
nie spełniają warunków do poprawnego użytkowania, co może skutkować brakiem zadowolenia
inwestora, a w konsekwencji reklamacjami. Co warto wiedzieć i jakie informacje przekazać inwestorowi?
Płytki ceramiczne używane na podłogi
muszą spełniać określone parametry
techniczne w zależności od zastosowania. Cechy, na które w pierwszej
kolejności warto zwrócić uwagę, to:
nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność, antypoślizgowość, twardość,
odporność chemiczna. Płytki ceramiczne na podłodze łazienki powinny
być przede wszystkim antypoślizgowe.
Będzie to miało decydujący wpływ na
bezpieczeństwo w trakcie ich użytkowania.

Nasiąkliwość płytek
ceramicznych (E)
Ten parametr określa stopień chłonności płytek. Płytki ceramiczne o zwartej
strukturze, z mniejszą ilością mikroporów, będą mniej chłonęły wodę. Od
stopnia nasiąkliwości płytek zależą także
inne walory użytkowe, jak choćby odporność na zginanie czy – przede wszystkim
– mrozoodporność. Płytki ceramiczne
zastosowane na zewnątrz, nasiąknięte
wodą opadową, w momencie spadku
temperatury poniżej 0°C ulegną znisz-

czeniu. Dlatego parametr nasiąkliwości
ważny jest przy płytkach stosowanych na
zewnątrz. Zależność jest więc taka – im
mniejsza nasiąkliwość, tym lepsza mrozoodporność:
 płytki ceramiczne o małej nasiąkliwości (E ≤ 3%);
 płytki ceramiczne o średniej nasiąkliwości (E > 3% i <10%);
 płytki o dużej nasiąkliwości (E >10%).
Płytki podłogowe stosowane wewnątrz
pomieszczeń mogą mieć nasiąkliwość
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E w granicach 3−6%, ale płytki ceramiczne zewnętrzne, narażone na warunki
atmosferyczne i niską temperaturę, poniżej 3% (takie płytki uważa się za mrozoodporne). Dla przykładu, płytki gresowe
mają często znacznie lepszy parametr
nasiąkliwości, nawet poniżej 0,5%.
Antypoślizgowość płytek
ceramicznych (R)
Decyduje o bezpieczeństwie użytkowania płytek podłogowych. Ważne jest,
aby płytki ceramiczne nie były śliskie,
zarówno w budynkach mieszkalnych, jak
i użyteczności publicznej, na zewnątrz
i wewnątrz. Parametr ten oznaczony jest
od R9 do R13. Im większa cyfra, tym
mniej śliskie płytki. Do użytku domowego wystarczają na ogół płytki ceramiczne
o współczynniku R9, ale już w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, w tzw. strefach mokrych,
wymagany jest większy współczynnik
antypoślizgowości.
Wytrzymałość na zginanie
Ten parametr określa, przy jakim
maksymalnym naprężeniu płytki ceramiczne się łamią. Jest istotny dla
płytek podłogowych, które podczas
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eksploatacji narażone są na duże obciążenia. Znaczenie ma w tym przypadku grubość płytki ceramicznej i jej
wielkość. Im grubsza płytka i mniejszy
format, tym większa będzie wytrzymałość mechaniczna. W pomieszczeniach
mieszkalnych i użyteczności publicznej
można stosować płytki podłogowe, których grubość wynosi mniej niż 12 mm.
Jednak w magazynach, warsztatach,
halach produkcyjnych zaleca się stosowanie płytek grubszych. Według normy
wartość parametru (wytrzymałości na
zginanie) dla płytek podłogowych nie
powinna być mniejsza niż 35 N/mm2.
Dla większości płytek gresowych wartość ta przekracza 45.
Odporność na ścieranie (PEI)
Parametr ten dotyczy głównie płytek
podłogowych, które narażone są na
czynniki mechaniczne (dla szkliwa
szczególnie groźny jest piasek przenoszony na butach). Warto wiedzieć, że
pierwsze objawy ścierania (zmatowienie
płytki) widać bardziej na powierzchniach ciemnych i błyszczących.
Klasy ścieralności:
I klasa – płytki ceramiczne w tej grupie
nadają się do stosowania w pomiesz-
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czeniach mieszkalnych mało eksploatowanych, jak np. sypialnie, ewentualnie
łazienki.
II klasa – płytki podłogowe zalecane do pomieszczeń mieszkalnych,
w których możliwość zarysowania powierzchni jest niewielka, użytkowanych
w miękkim obuwiu: sypialnie, łazienki,
pokoje dzienne.
III klasa – płytki ceramiczne do pomieszczeń mieszkalnych intensywniej
użytkowanych: kuchnie, przedpokoje,
korytarze. Nadają się również do pokoi
i łazienek hotelowych. Te w wersji mrozoodpornej można stosować na tarasy
i balkony.
IV klasa – płytki ceramiczne do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu,
w których chodzi się w obuwiu miękkim:
kuchnie, korytarze, przedpokoje. Nadają
się też do pomieszczeń użyteczności
publicznej, w których ruch nie jest zbyt
duży.
V klasa – płytki podłogowe w tej
klasie spełniają surowe wymagania
eksploatacyjne, dotyczące odporności
na zarysowania i ścieranie. Zalecane
do budynków użyteczności publicznej,
zwłaszcza do wykańczania podłóg przy
wejściach i w korytarzach.
REKLAMA

ZAPRASZAMY FACHOWCÓW
DO WSPÓŁPRACY
Oferujemy:
• różnego typu szkolenia i konkursy • wsparcie techniczne
• możliwość zareklamowania swoich usług w Salonie Salonika design • ciekawy program lojalnościowy

)

tel. 538 323

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
270 (w godzinach 9-17) • mail: lukasz.krawczyk@salonika.pl
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Błędy w układaniu płytek
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Fachowość jest niezbędna na każdym etapie pracy, niekiedy zdarzają się jednak błędy. Część
z nich wynika z niewiedzy, braku doświadczenia, a część z pośpiechu i nieprzestrzegania
zasad sztuki budowlanej. Oto najczęściej popełniane błędy w układaniu płytek.
Nieodpowiednie
i niestaranne
przygotowanie podłoża
Podłoże w pierwszej kolejności trzeba
dokładnie oczyścić ze wszystkiego, co
może zmniejszyć przyczepność nakładanej później zaprawy klejowej, czyli kurzu
(najlepiej użyć w tym celu odkurzacza),
wapna, tłuszczu, pozostałości starych
klejów (w przypadku remontu). Podłoże
musi być też stabilne, dlatego należy dokładnie usunąć warstwy o słabej przyczepności. Jeśli na podłożu występują ubytki,
trzeba je uzupełnić. Nowe tynki i betony
powinny być związane i wysezonowane
(beton powyżej 3 miesięcy, posadzki
i tynki przynajmniej 28 dni). Wilgotność
podłoża nie powinna przekraczać 4%.
Oczywiście odpowiednio już oczyszczone
i przygotowane podłoże wymaga gruntowania – emulsje gruntujące zwiększają
przyczepność kleju, regulują chłonność
podłoża, a także je wzmacniają.
Niedokładne przygotowanie
zaprawy klejowej
Należy ściśle przestrzegać instrukcji
przygotowania mieszanki. Za duża ilość
wody w mieszance pogarsza jej właściwości – wydłuża czas wiązania zaprawy,
zmniejsza przyczepność. Zaprawę należy

starannie wymieszać, mechanicznie
lub ręcznie. Następnie trzeba jakiś czas
odczekać (zazwyczaj wystarczy 5 minut)
i wymieszać ją ponownie.
Niewłaściwe lub oszczędne
nakładanie zaprawy klejowej
Zaleca się klejenie płytek (również gresowych) tzw. metodą kombinowaną
– smaruje się klejem zarówno podłoże
(powierzchnię nie większą niż około
1 m2), jak i spód płytki. Nakłada się tyle
kleju, aby po dociśnięciu płytki wyszedł
on jej bokami – wyeliminuje to możliwość pozostawienia pustej przestrzeni
pod płytką (zanim zaprawa stwardnieje,
usuwa się jej nadmiar ze szczelin między
płytkami). Błędem jest nakładanie zbyt
cienkiej warstwy kleju lub tylko w miejsce docisku płytki (za gruba warstwa
kleju też nie jest wskazana) na podłodze,
zwłaszcza w łazienkach, na tarasach
i balkonach. Jeżeli w pustą przestrzeń
pod płytki dostanie się woda, będą pękać
i odpadać.
Zły wybór kleju
Warto stosować klej do płytek ściennych
i podłogowych, który będzie najlepiej
pasował do stawianego mu zadania. Na
rynku jest bardzo dużo różnorodnych

produktów dedykowanych do poszczególnych miejsc i funkcji.
Zbyt szybkie fugowanie
Aby rozpocząć fugowanie, klej musi
całkowicie wyschnąć. Na opakowaniach
kleju przeważnie jest napisane, jak szybko
schnie i kiedy można rozpocząć fugowanie. Na rynku są kleje szybkowiążące, których czas schnięcia wynosi 3 godziny, ale
większość klejów schnie nawet 12 godzin
i więcej. Zależy to również od grubości
warstwy kleju, temperatury otoczenia
i wilgotności. Jeśli klej całkowicie nie
wyschnie, na fugach – zwłaszcza tych jasnych – mogą pojawić się przebarwienia.
Zapominanie
o prawidłowej dylatacji
Szczeliny dylatacyjne kompensują pracę
posadzki ceramicznej związaną z rozszerzalnością termiczną. Wymagane
są w miejscach połączeń płaszczyzn
ścian i podłóg, na stykach podłoży lub
posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy dużych powierzchniach
i ogrzewaniu podłogowym. Brak dylatacji w tych miejscach lub ich niewłaściwe
wykonanie może skutkować pękaniem
konstrukcji i samych płytek oraz ich odspajaniem.
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Raimondi

Narzędzia Raimondi
do zadań specjalnych
Podczas obróbki płyt wielkoformatowych 100 × 300 cm czy też 175 × 400 cm dokładność i precyzja
muszą być na najwyższym poziomie, a narzędzia, które wykorzystujemy, doskonałej jakości.
Firma Raimondi oferuje kompletny
zestaw narzędzi i urządzeń do cięcia
i transportu płyt wielkoformatowych.
Znajdują się wśród nich listwy do cięcia
Freecut w dwóch wersjach długości –
326 cm i 426 cm. Są one dwuczęściowe, co
ułatwia transport. Mają także wbudowane
przyssawki stabilizujące, dzięki czemu
zapewniona jest największa precyzja podczas pracy.
Proces cięcia płytek wielkich formatów
grubości do 6 mm niewiele różni się od
cięcia maszynką ręczną płytek mniejszych. Kółkiem wolframowym, założonym na specjalny wózek, należy zrobić
najpierw rysę na płytce, a potem złamać
ją, zaczynając od początku rysy. Następnie, nadłamując płytkę wzdłuż nacięcia,
przechodzimy do miejsca, w którym rysa
się kończy, aż do całkowitego jej złamania.
Odkształcenia przy tej długości płytki
mogą spowodować złamanie odciętego
kawałka, dlatego też zaleca się, aby cięcie
wykonywały co najmniej dwie osoby.
Listwy Freecut mogą być także wykorzystane do cięcia dużych płytek grubości
6−25 mm. W takim przypadku na listwę
zakłada się wózek ze szlifierką kątową,
a do łamania należy używać łamacza śrubowego.
Płytki można też fazować pod kątem
45° za pomocą wózka – jolly, zakładanego
na listwy. Podczas montażu często zachodzi potrzeba zbliżenia lub oddalenia od
siebie sąsiadujących płyt. Służy do tego
specjalne urządzenie Closer.
Do przenoszenia i montażu płyt można
stosować system Easymove, tj. listwy
z zamontowanymi przyssawkami, które
można łączyć tak, aby uzyskać żądany
kształt. Do wygodnego obrabiania płyty
stosuje się specjalnie zaprojektowany stół
BM180 o minimalnej wadze, zapewniający dużą powierzchnię roboczą.
Ponadto firma Raimondi zaprojektowała packę do pobijania, służącą do
usunięcia powietrza spod płyt oraz diamentowe ściernice i gąbki do wykończania
krawędzi.

1

5
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1. Listwy do cięcia Freecut z przyssawkami; 2. Wykonywanie rysy na płytce kółkiem wolframowym; 3. Cięcie cienkich płyt wielkich formatów powinny wykonywać dwie osoby; 4. Cięcie płytek grubości 6−25 mm za pomocą listwy Freecut oraz
wózka ze szlifierką kątową; 5. Łamacz śrubowy; 6. Wózek jolly do fazowania płyt
pod kątem 45°; 7. Urządzenie Closer umożliwiające zbliżanie lub oddalanie płyt
podczas montażu; 8. System Easymove; 9. Stół BM180 do obróbki płyt

Dystrybutor: SklepDlaGlazurnika.pl
20−147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 82 B
tel. 817 400 806, 817 400 901, sklep@sklepdlaglazurnika.pl
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Odkształcenia skurczowe
i termiczne wylewek betonowych
Tadeusz Woźniak

Odkształcenia powierzchniowe są właściwością betonowych wylewek pływających. Mniejsze lub
większe deformacje płaszczyzny w postaci podniesionych naroży, gdzie istnieje możliwość pękania
i wykruszenia, czy też podniesionych brzegów przy ścianach lub w miejscach dylatacji powodujących
brak stabilności podkładu tzw. klawiszowanie, stawiają parkieciarza przed trudnymi zadaniami.
Po pierwsze – parkieciarz powinien ocenić jakość wylewki, w tym jej płaskości.
Po drugie – jeżeli istnieją odkształcenia,
powinien ocenić ich przyczynę i charakter. Po trzecie – musi określić sposób
naprawy i zdecydować, czy dalej naprawiać wylewkę, czy czekać aż naprawi się
sama. Bez znajomości podstawowych
zjawisk chemicznych, fizycznych i termicznych zachodzących w wylewce
trudno będzie podjąć właściwą decyzję,
a błędna może przynieść odwrotne
skutki.
Zacznijmy od podstaw… Odkształcenia kształtu wylewki są wynikiem
zmian zachodzących w wyniku reakcji
cementu z wodą, utraty wody przez beton oraz zmian temperatury.
Składowe odkształceń betonu:
 skurcz chemiczny – zmniejszenie objętości wylewki spowodowane utratą
wody zaabsorbowanej do reakcji chemicznej cementu. Zmiana kształtu
(objętości) jest trwała;
 skurcz fizyczny (plastyczny) – rozpoczyna się po kilku godzinach od wykonania
wylewki, gdy beton jest jeszcze w stanie
plastycznym, a skurcz powodowany jest
parowaniem wody z powierzchni wylewki. Skurcz fizyczny jest w znacznej
mierze nieodwracalny;
 skurcz fizyczny z odkształceniami
w większości odwracalnymi – ma
miejsce wtedy, gdy beton stracił
właściwości plastyczne, nabrał twardości, sztywności, czyli po jego związaniu. Odkształcenia fizyczne generowane są przez zmiany wilgotności
i temperatury.
Etapy, przyczyny
i zapobieganie
powstawaniu odkształceń
podkładów wylewanych
na bazie cementu
I. Skurcz chemiczny
Pojawia się w początkowym okresie wiązania (twardnienia) betonu. Istotnym
jest, aby w jego trakcie, gdy beton jest
jeszcze w stanie plastycznym, do minimum ograniczyć skurcz powierzchnio-

wy wylewki powodowany warunkami
zewnętrznymi.
Brak zabezpieczenia przed działaniem
warunków zewnętrznych przyczynił się
do powstania przedwczesnego skurczu
warstwy przypowierzchniowej wylewki.
Odkształcenie w znacznym stopniu jest
nieodwracalne, ponieważ skurcz przypowierzchniowy wyprzedza twardnienie
betonu w całej masie wylewki i to on ją
kształtuje. Bardzo istotnymi przyczynami powstawania tego typu odkształceń,
szczególnie w narożach, są: malejąca
grubość wylewki oraz niejednorodne zagęszczenie. Odkształcenia wylewki, zależne głównie od jej grubości, powstają
w pasie do 1 m od ścian i dylatacji. W pozostałej, wewnętrznej części wylewki, ze
względu na trudność w odkształceniu,
mogą wystąpić pęknięcia powodowane
siłami rozciągającymi, generowanymi
przez skurcz przypowierzchniowy.
Siły rozciągające powstają podczas
wiązania i kurczenia się betonu. W warstwie przypowierzchniowej mają one
najwyższą wartość, ponieważ beton jest
tu najbardziej spójny, zwarty. W dolnej,
mniej zagęszczonej warstwie wylewki jest
odwrotnie. Taki układ sił rozciągających
przyczynia się do podniesienia naroży
lub brzegów wylewki. Ponadto zmniejszająca się grubość jastrychu przy ścianach
i narożach ułatwia odkształcenie.
Istotnym zabezpieczeniem jest jak
najdłuższa, około dwutygodniowa, ochrona powierzchni wylewki przed utratą wilgoci. Czas pielęgnacji betonów z czystym
cementem portlandzkim, ze względów
wytrzymałościowych, może być wprawdzie krótszy niż czas pielęgnacji betonów
zawierających cementy portlandzkie
mieszane, hutnicze, pucolanowe lub też
wieloskładnikowe, jednak ze względu na
możliwość pojawienia się odkształceń,
zalecany dwutygodniowy okres ochronny
jest czasem optymalnym. Wynika to również ze zmiennych i niekontrolowanych
warunków cieplno-wilgotnościowych panujących na budowie.
Zapobieganie odkształceniom powodowanym przez skurcz chemiczny polega na

ograniczeniu ubytku wody z powierzchni
wylewki. W tym celu na okres intensywnego wiązania betonu okrywa się ją folią.
Powinno się to zrobić jak najszybciej,
szczególnie gdy w otoczeniu wylewki
panują warunki sprzyjające szybkiemu
parowaniu wody: nasłonecznienie, przewiew, niska wilgotność. W celu ograniczenia skutków działania promieniowania
cieplnego podczas upałów powinno się
stosować folie przezroczyste, natomiast
podczas niskich temperatur folie czarne.
Wpływ na pojawienie się odkształceń
spowodowanych utratą wody może mieć
również niska temperatura otoczenia.
Wówczas to niższa temperatura w górnej części wylewki (gdy w dolnej panuje
wyższa temperatura – ciepło hydratacji
cementu) powoduje naturalną zmianę
kształtu powierzchni. Stosowanie, odpowiednio do temperatury otoczenia, płyt
styropianowych, mat z wełny mineralnej,
folii bąbelkowej, mat izolacyjnych do pielęgnacji (juta, geowłóknina) ma tu swoje
uzasadnienie.
Jednym ze skutecznych zabezpieczeń
przed odkształceniami skurczowymi
betonu we wczesnym stadium wiązania
jest dodatek zbrojenia rozproszonego
albo zainstalowanie zbrojenia z siatki
stalowej w dolnej części wylewki.
II. Skurcz fizyczny
Powodowany jest wysychaniem wody
z powierzchni wylewki, gdy beton jest
już stwardniały. Skurcz ten, a tym samym odkształcenie powodowane wysychaniem, postępuje powoli, stosownie
do możliwości migracji wody (wilgoci)
wewnątrz struktury betonu i warunków
otoczenia, w tym temperatury, wilgotności względnej i ruchu powietrza. Dla
zminimalizowania odkształceń wylewki, za optymalne parametry suszenia
można uznać stałą temperaturę 20°C
i wilgotność względną 65%.
Odkształcenie płaszczyzny nie jest
trwałe i zmienia się stosownie do
różnicy wilgotności w warstwach wylewki, która kurczy się przy tym także
w swoim obrysie. Wielkość tego skurczu
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postępuje w czasie i zależy od receptury mieszanki i jej zagęszczenia. Beton
z większą zawartością kruszywa, mniejszą ilością wody zarobowej (niższe W/C)
i mniejszą ilością cementu ma mniejszy
skurcz. Mniejszy skurcz będzie miała
także wylewka równomiernie zagęszczona i uzbrojona, a jej odkształcenia
będą równomierne.
Odkształceniom płaszczyzny i obrysu, uniesieniom wylewek, w miejscach
w których znaczny ruch powietrza powoduje intensywne osuszanie powierzchni i prowadzi do jej deformacji w istotnym stopniu zapobiega zainstalowanie
dybli w miejscach dylatacji. Dyblowanie
skutecznie przeciwdziała każdemu
rodzajowi odkształceń: chemicznemu,
fizycznemu, termicznemu i mechanicznemu, związanemu z obciążeniami
użytkowymi.
Każdy parkieciarz wie, że:
 po dziesięciu dniach od wylania wylewka betonowa skurczy się o około 30%;
 po pełnym związaniu (28 dni) skurcz
ma wartość 50%;
 odkształcenia skurczowe ustają po
2−3 latach;
 swobodnie beton skurczy się w przedziale 0,2−0,5 mm/m;
 w praktyce do obliczeń, ze względu na
opór tarcia, przyjmuje się 0,3 mm/m
dla betonu i 0,2 mm/m dla betonu
zbrojonego. Dla porównania skurcz
wylewek anhydrytowych (Agilla Lafarge) wynosi 0,19 mm/m.
III. Skurcz termiczny
Powodowany jest zmianami temperatury zarówno wewnątrz samej wylewki,
jak i w jej otoczeniu. Skurcz ten ma
miejsce podczas wiązania betonu i po
jego związaniu, szczególnie przy podkładach grzewczych.
Na skutek zmian temperatury pojawia
się skurcz liniowy oraz odkształcenia powierzchniowe, szczególnie w przypadku
intensywnego wygrzewania wylewki.
Poza różnicą temperatur, swój udział
w ich powstawaniu ma ubytek wilgoci
z powierzchni, dlatego zaleca się, aby
wzrost temperatury następował powoli.
Odkształcenia powierzchniowe są wtedy
znacznie mniejsze. Podobnie jak w przypadku pokrycia podkładu grzewczego
grubszą okładziną z drewna, co zmniejsza ubytek ciepła z jego powierzchni,
a tym samym daje bardziej równomierny
rozkład temperatury we wnętrzu tegoż
podkładu.
Wielkość zmiany liniowych powodowanych zmianą temperatury dla wylewek betonowych i anhydrytowych jest podobna
i średnio wynosi około 0,012 mm/m/K.
Wylewka betonowa z niskim W/C, zagęszczona, ze znacznym udziałem kru-
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Wylewka po wysuszeniu, wyrównaniu wilgotności z układem temperatury typowym dla funkcjonowania podkładu grzewczego posadzką drewnianą

szywa jest najmniej podatna na zmiany
temperatury.
W jaki sposób ocenić odkształcenia
wylewek i w jaki sposób przystąpić do
naprawy? Poza zwymiarowaniem odkształceń należy ustalić przyczynę, co
pozwoli na podjęcie odpowiednich czynności. Pomiar wilgotności i temperatury w warstwie przy powierzchniowej i w warstwie dolnej wylewki
umożliwi ocenę w zakresie trwałości
odkształceń.
Różna temperatura lub (i) różna
wilgotność w różnych warstwach to
przesłanki do powrotu wylewki do
pierwotnej płaszczyzny, po uzyskaniu
jednorodnej wilgotności i temperatury.
Podobna temperatura lub (i) podobna
wilgotność daje podstawę do bieżącej
naprawy wylewki, ponieważ odkształcenie należy uznać za trwałe. W tym
przypadku pustą przestrzeń pod wylewką, ewentualnie pod styropianem,
należy wypełnić pianką niskoprężną,
a powierzchnię podkładu wyrównać
szlifierką. W przypadku uniesionych
narożników należy sprawdzić ich grubość i wytrzymałość. Jeżeli wylewka
w narożniku posiada dobre właściwości
mechaniczne, można ją naprawić jak
powyżej, natomiast jeżeli jest słaba,
krucha i cienka, należy wyciąć uniesiony
fragment naroża, po czym dostosować
izolację termiczną do uzyskania odpo-

wiedniej grubości wylewki i wypełnić
odpowiednią masą naprawczą na bazie
cementu.
Odkształcenia fizyczne wylewek mogą
nas zaskoczyć również po pewnym czasie. Na odkształconą wylewkę będącą
w trakcie wysychania nałożono barierę
paroszczelną, po czym zainstalowano
posadzkę. Po pewnym czasie (rok, dwa
lata) wylewka oddała nadmiar wilgoci
i wyrównała swoją wilgotność, wracając
do kształtu tuż po jej ułożeniu. W efekcie powrotu do pierwotnej płaszczyzny
między posadzką a listwowaniem powstają szczeliny adekwatne do wielkości
uprzednich odkształceń fizycznych.
Uwaga
Posiadanie posadzek i powstające szczeliny między nimi a listwą mogą mieć
również inne przyczyny:
1. Naturalne osiadanie całej konstrukcji
podłogi z powodu osiadaniu gruntu.
2. Osiadanie posadzki wraz z wylewką
w przypadku zastosowania grubych
izolacji termicznych o niskich parametrach wytrzymałościowych.
3. Brak starannego przygotowania (wyrównania) podkładu pod izolację termiczną. Wszelkie nierówności i zanieczyszczenia sprzyjają zawieszeniu na
przykład płyt styropianowych, które
z biegiem czasu osiadają z przeniesieniem na płaszczyznę podłogi.

Rys. Maciej Wasilewski
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Posadzka anhydrytowa
ANHYLEVEL
CEMEX Polska posiada w swojej ofercie kompleksowe rozwiązanie do wykonania posadzek
w domach, mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach i innych
obiektach użyteczności publicznej. W skład rozwiązania wchodzi INSULARIS PIANO,
czyli izolacja cieplna pod posadzki, oraz podkład podłogowy ANHYLEVEL.
INSULARIS PIANO to pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności
cieplnej, który może zastąpić tradycyjny
styropian. Dzięki jego właściwościom
możliwe jest wyrównanie podłoża oraz
dokładne otulenie wszelkich instalacji
umieszczonych pod posadzką.
ANHYLEVEL jest to wylewka anhydrytowa, szczególnie zalecana w przypadku
ogrzewania podłogowego. ANHYLEVEL,
podobnie jak INSULARIS PIANO, dostarczany jest na budowę betonowozami
w postaci płynnej i aplikowany poprzez
specjalistyczne firmy wykonawcze zrzeszone w programie CemExperts.
ANHYLEVEL przeznaczony jest do
wykonywania podkładów podłogowych:
 z ogrzewaniem podłogowym;
 na warstwie rozdzielającej z folii, papy
itp. na podłożu sztywnym;
 na izolacjach z INSULARIS PIANO,
styropianu itp.

Oszczędność w trakcie
eksploatacji budynku
ANHYLEVEL charakteryzuje się doskonałym przewodnictwem cieplnym, co
pozwala na znaczne oszczędności, oraz
zwiększa komfort użytkowania systemów z ogrzewaniem podłogowym.
Wysoka wytrzymałość
Jastrych ANHYLEVEL produkowany
jest w klasach wytrzymałości na ściskanie od 20 MPa oraz zginanie od 4 MPa.
Estetyka jastrychu
Ze względu na rodzaj zastosowanego
spoiwa, w ANHYLEVEL wyeliminowany
jest problem z pękaniem podkładu podłogowego spowodowanego skurczem mieszanki, co umożliwia wykonanie dużych
pól bez dylatacji do 300 m2 z ogrzewaniem
oraz do 600 m2 bez ogrzewania podłogowego.

Oszczędność materiału
ANHYLEVEL można wylewać na grubość
min. 30 mm na warstwie oddzielającej
bez ogrzewania podłogowego oraz min.
50 mm przy ogrzewaniu podłogowym.
Wygodne układanie jastrychu
Produkt charakteryzuje się dużą płynnością, jest łatwy w użyciu. Jastrych wylewa i wykańcza się w pozycji stojącej, co
jest mniej uciążliwe dla pracowników.
Gotowy do użycia
Wyrób jest przygotowywany bezpośrednio przed wbudowaniem, co gwarantuje,
że nigdy nie będzie ryzyka zastosowania
wyrobu przeterminowanego.
Porządek na budowie
Po zakończeniu pracy nie ma na budowie pustych worków, które zaśmiecają
środowisko.

CEMEX Polska
Kierownik Techniczno-Handlowy Maciej Chowicki
tel. 693 031 543, e-mail: maciej.chowicki@cemex.com, www.betonnadom.pl
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Czynniki niszczące drewno
Zbigniew Krysztofiuk, rzeczoznawca SPP z zakresu parkieciarstwa
i technologii drewna, specjalista mykolog budowlany,
biuro@rzeczoznawcaparkiet.pl, foto: wikipedia.org

Korozja biologiczna w budynkach mieszkalnych jest poważnym problemem i większość
z nas wcześniej czy później będzie miała z nią styczność. W przypadku gdy pojawi się
ten kłopot, należy sprawdzić co się dzieje i gdzie leży przyczyna zaistniałego problemu. Jeżeli
chodzi o główne czynniki niszczące drewno, to możemy w skrócie przyjąć podział na grzyby i owady.
Grzyby domowe są to organizmy charakteryzujące się brakiem ciałek zieleni
– czyli chlorofilu – które dzielimy na
pasożyty i saprofity. Saprofity rozwijają
się na martwych organizmach lub ich
szczątkach oraz materiałach pochodzenia organicznego, a więc na drewnie
lub innych materiałach celulozowych,
i to na nich w tym tekście się skupimy.
Grzybom domowym oraz pleśniowym
do rozwoju potrzebne są odpowiednie
warunki klimatyczne.
Dla większości gatunków optymalne
warunki dla rozwoju to:
 wilgotność drewna 25−40% oraz
wysoka wilgotność powietrza około
90−98%;
 temperatura otoczenia różna dla
poszczególnych gatunków (optymalna 22−30°C);
 dostęp powietrza;
 brak światła;
 odpowiedni odczyn środowiska (optymalne pH dla większości gatunków mieści się w granicach 4−6,
tak samo jak odczyn drewna).
Jednym z najczęściej występujących i najbardziej szkodliwych jest Grzyb domowy
właściwy (Serpula lacrymans),
rozwijający się również na drewnie suchym, powodując silny i szybki
rozkład drewna.
Grzyby domowe rozwijające się
w drewnie powodują zmiany struktury drewna oraz właściwości mechanicznych i fizycznych. Zmiany te mają duże
znaczenie szczególnie w budownictwie,
ponieważ osłabiają konstrukcję budowli, a od niej zależy trwałość budynków
oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Niekorzystnie wpływają również na
wygląd drewna np. w przypadku podłóg. Grzyby domowe, a w szczególności
pleśniowe, mają niekorzystny wpływ
na samopoczucie i zdrowie człowieka.
Przy rozkładzie drewna, oprócz wody,
wydzielany jest w dużych ilościach dwutlenek węgla, kwasy organiczne oraz
przykre zapachy, które u wrażliwych
osób mogą wywoływać bóle głowy, nud-

ności, zawroty głowy i ogólne złe samopoczucie. Dobrze rozwinięty grzyb domowy wysyła w powietrze bardzo dużą
ilość zarodników, które są małe i bardzo
lekkie i poprzez wdychanie dostają się
do dróg oddechowych. W związku z tym
u mieszkańców zagrzybionych pomieszczeń często występują alergie, astma
oskrzelowa i inne choroby płuc.
Często źródło złego stanu zdrowia
jest trudne do zlokalizowania, ponieważ
może się mieścić np. pod podłogą wykonaną na legarach, także podłogą sportową lub za drewnianą boazerią ścienną.
Gatunek grzyba możemy rozpoznać na
podstawie oględzin owocników, grzybni,
sznurów, zniszczonego drewna, zapachu
lub w hodowli laboratoryjnej. Drewno
zakażone grzybem najkorzystniej jest
zdemontować i spalić, natomiast zdrowe
elementy drewniane należy zabezpieczyć
właściwym środkiem grzybobójczym.
Drugim istotnym czynnikiem niszczącym drewno są owady. Czynnikami, które decydują o rozwoju
i o opanowaniu drewna przez
poszczególne gatunki owadów są przede wszystkim
warunki termiczne i wilgotnościowe. Ponieważ owady
są zmiennocieplne,
wymienione warunki wpływają
na długość życia
i aktywność postaci
dorosłych, tempo rozwoju zarodków w jajach, aktywność postaci
dorosłych oraz na porę rójki. Zróżnicowane wymagania cieplno-wilgotnościowe
poszczególnych gatunków powodują, że
owady opanowują różne części budowli.
Skupimy się na owadach rozwijających
się w drewnie powietrzno-suchym, występujące powszechnie w Polsce i powodujące bardzo duże szkody.
Spuszczel pospolity (Hylotrupes
bajulus) jest owadem ciepłolubnym,
rozwijającym się w drewnie iglastych
gatunków drzew. Jest dominującym
szkodnikiem w więźbach dachowych
i drewnie nagrzewających się latem poddaszy. Spuszczel jest czarnym lub ciem-

nobrunatnym chrząszczem z długimi
czułkami o spłaszczonym ciele długości
około 12−25 mm, pokrytym krótkimi
włoskami. Spuszczel zasiedla tylko martwe drewno. Drewno opanowane przez
larwy spuszczela może w krótkim czasie
stracić swoje właściwości mechaniczne,
co w przypadku drewna konstrukcyjnego stanowi poważne zagrożenie dla
budowli.
Drugim groźnym szkodnikiem jest
kołatek domowy (Anobium punctatum
– na zdj. postać dorosła) zasiedlający
zarówno drewno iglaste i chętniej liściaste. Żeruje głównie w części bielastej
drewna i jest ściśle związany z budynkami ze względu na wrażliwość na
mrozy. Chrząszcze (postacie dorosłe)
osiągają długość 3−4 mm, a chodniki, które drążą są okrągłe i osiągają
średnicę około 2 mm. Kołatek wybiera
miejsca wilgotniejsze, jak piwnice,
wnętrza starych kościołów, skanseny,
obiekty muzealne oraz różnego rodzaju
meble.
Elementy drewniane z dębu lub jesionu stanowiące wystrój wnętrz naszego
domu, takie jak meble, parkiety lub
boazerie, zasiedla również miazgowiec
parkietowiec (Lyctus linearis). Gatunek
owada żerującego w drewnie możemy
rozpoznać na podstawie:
 wyglądu postaci dorosłych poczwarek
lub larw;
 cech żerowisk larw i otworów wylotowych postaci dorosłych;
 kształtu grudek odchodów larw
w mączce drzewnej.
Zidentyfikowanie gatunku owada jest
pomocne przy doborze odpowiedniego środka owadobójczego. Owady,
które zasiedliły elementy drewniane,
można skutecznie zwalczyć poprzez
dobór właściwych środków owadobójczych płynnych lub gazów trujących.
Do takich czynności ze względu na
zagrożenie zdrowia, należy podchodzić z ostrożnością i przestrzeganiem
instrukcji stosowania zalecanej przez
producenta lub zlecić wyspecjalizowanej
firmie.

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)

24

Technologie 

Fachowiec Lubelski XII 2017– II 2018

©Blachotrapez

Jak zostać dekarzem
Magdalena Zabłocka, specjalista ds. oświatowo-prawnych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Rzemiosło to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 22 marca 1989 roku o rzemiośle – zawodowe
wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane
kwalifikacje do wykonywania danej działalności i we własnym imieniu. Samo określenie jest
oczywiście o wiele starsze, ponieważ korzenie sięgają czasów wczesnopiastowskich. Pierwsze
cechy, zrzeszające osoby wykonujące dany zawód, zaczęły powstawać już w XIII wieku, powoli
opanowując większe i mniejsze ośrodki miejskie, których rozwój opierał się właśnie na rzemiośle.
Rzemiosło wyróżnia się zróżnicowaniem branż i zawodów, wśród których
na szczególną uwagę zasługuje sektor
budowlany, ponieważ w jego skład wchodzi nie tylko murarz-tynkarz, ale także
zdun, glazurnik, cieśla, czy dekarz.
Dekarz jako odrębny zawód pojawił
się dopiero w latach osiemdziesiątych
XIX wieku, kiedy to cieśla, po wywieszeniu wiechy (ozdobnego drzewka lub
wianka z okazji zakończenia budowy
domu) i po obowiązkowym poczęstunku u gospodarza budowy, pozostawiał
pokrycie dachu osobie, której praca
wieńczyła dzieło. Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od słowa „deka”, które
oznaczało formę pokrycia dachowego
ze słomy, dociskanej przez gałęzie lub
też ścięte młode drzewa (z niem. Decker – osoba pokrywająca). Niewiele

osób wie, że nasz genialny skoczek
Adam Małysz z zawodu jest właśnie…
dekarzem!
Obecnie, kiedy stawia się na rozwój
budownictwa jednorodzinnego, zawód
ten zyskuje na zainteresowaniu. Można wyuczyć się go w ramach trzyletniej
nauki zawodu u mistrza rzemieślnika,
w ramach kształcenia w szkole branżowej lub poprzez kilkumiesięczny
kurs, podczas którego można nabyć te
same umiejętności praktyczne. Tego
typu kursy oferuje Centrum Szkolenia
Młodzieży i Dorosłych prowadzone
przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie przy ul. Chopina
28. Po ukończeniu praktycznej nauki
zawodu i po ukończeniu kursu podchodzi się do egzaminu czeladniczego,
który sprawdza nabyte wcześniej

umiejętności. Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych jest świadectwo
czeladnicze, które jest honorowane we
wszystkich krajach Unii Europejskiej,
a także w strefie Schengen. Obligatoryjnie Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie wydaje suplement
EUROPASS. Dzięki niemu osoby, które
uzyskały tytuł czeladnika, nie muszą
nostryfikować swoich dyplomów i potwierdzać swoich kwalifikacji, bowiem
jest on zgodny z Europejską Ramą
Kwalifikacji oraz Polską Ramą Kwalifikacji. Jeżeli czeladnik przepracował
już trzy lata w swoim zawodzie lub też
pojawiają się inne możliwości prawne,
wówczas można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Mistrz w zawodzie
dekarz jest już poniekąd uprawniony
do szkolenia uczniów – młodocianych
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pracowników, jak również posiada
najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.
Czeladnik (posiadacz świadectwa czeladniczego) w zawodzie dekarz potrafi:
 posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie
wykonywanych zadań zawodowych;
 dobierać materiały, narzędzia i sprzęt
do robót dekarskich;
 użytkować narzędzia, urządzenia
i sprzęt do robót dekarskich;
 przygotowywać materiały i podkłady
do wykonywania robót dekarskich;
 wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów;
 wykonywać i montować elementy
systemów do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych;
 wykonywać obróbkę materiałów blacharskich do wykończenia elementów
budowlanych;
 wykonywać montaż i demontaż okien
dachowych i innych elementów wyposażenia dachu;
 wykonywać izolację dachów i stropodachów;
 wykonywać konserwację, naprawy i renowację pokryć dachowych, systemów
odprowadzania wód opadowych;
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 oceniać jakość wykonywanych robót
dekarskich;
 wykonywać obmiary robót dekarskich
oraz kalkulować koszty wykonania;
 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
podczas wykonywania zadań zawodowych;
 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Czeladnik w zawodzie dekarz jest
przygotowany do następujących zadań
zawodowych:
 wykonywanie pokryć dachowych;
 wykonywanie lub remontowanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci
dachowych;
 wykonywanie remontów i rozbiórek
pokryć dachowych.
Osoba posiadająca tytuł czeladnika
w zawodzie dekarz, rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych,
rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania,
a także rodzaje i elementy instalacji budowlanych. Potrafi ponadto rozpoznać
materiały budowlane i określić ich
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Zostań dekarzem,
zdobądź zawód
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
Stare Miasto, ul. Rynek 2, tel. 81 532 80 11.
zastosowanie oraz zna reguły przestrzegania zasad sporządzania rysunków
budowlanych. Samodzielnie wykonuje
szkice robocze, rozróżniając rodzaje
i elementy dokumentacji stosowanej
w budownictwie i przyrządy pomiarowe
stosowane w robotach budowlanych.
Potrafi też przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi. Czeladnika cechuje
umiejętność rozpoznawania elementów
zagospodarowania terenu budowy
i rozróżniania środków transportu stosowanych w budownictwie, jak również
przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych. Uzyskując świadectwo czeladnicze dekarz
umie rozróżnić rodzaje rusztowań oraz
przestrzegać zasad ich montażu, użytkowania i demontażu, a także stosuje
programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań.
REKLAMA
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Parkieciarz i glazurnik
Szkolimy prawdziwych fachowców
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie powstała w 1929 roku, kontynuując tradycje
rzemieślnicze cechów z całego regionu lubelskiego. Na mocy rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej, Izba zaczęła tworzyć komisje i przeprowadzać egzaminy państwowe czeladnicze
i mistrzowskie w tak zwanych zawodach rzemieślniczych. Egzaminujemy zatem już od prawie
90 lat, obecnie na podstawie przepisów ustawy z 22 marca 1989 roku o rzemiośle.
Przeprowadzamy egzaminy w branżach:
 budowlanej;
 motoryzacyjnej/mechanicznej;
 spożywczej;
 fryzjersko-kosmetycznej;
 i innych.
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszą się egzaminy z sektora budowlanego, gdyż szeroki wachlarz
zawodów pozwala nam na szkolenie
oraz egzaminowanie w następujących
zawodach:
 glazurnik;
 parkieciarz;
 malarz-tapeciarz;
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 hydraulik – monter sieci instalacji
sanitarnych;
 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych;
 monter sieci gazowych;
 zdun;
 stolarz;
 elektryk;
 betoniarz-zbrojarz;
 brukarz;
 kamieniarz;
 kołodziej;
 dekarz;
 cieśla;
 kominiarz.
Ekologiczne i funkcjonalne
wyzwania dla parkieciarza
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
jako jedyna izba rzemieślnicza z regionu lubelskiego, zrzeszona jest w Związku Rzemiosła Polskiego – instytucji
hierarchicznie nadrzędnej, która
przeprowadza badania rynku. Na tej
podstawie można śmiało powiedzieć,
że obecnie zawód parkieciarza i glazurnika przeżywa prawdziwy renesans.
Coraz więcej osób stawia nie tylko na

wygodę, ale również na bezpieczeństwo
i zdrowie, dlatego klienci poszukują
wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy umieją położyć w domach
podłogi drewniane, odpowiednio je
zabezpieczyć przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych i jeszcze udzielić rad w sposobie ich konserwacji. Powrót do natury jest związany
z odchodzeniem od standaryzacji życia,
poszukiwaniem indywidualnych i ekologicznych, zgodnych z otaczającym
nas światem rozwiązań, które byłyby
zarazem funkcjonalne.
Fachowiec na całą Europę
Zawód parkieciarza można zdobyć
podczas czteromiesięcznego kursu, jaki
oferuje Centrum Szkolenia Młodzieży
i Dorosłych w Lublinie przy ul. Chopina 28, a następnie przystąpić do egzaminów czeladniczych przed komisjami
naszej Izby. Osoby, które posiadają już
doświadczenie oraz spełniają inne wymogi formalne, zapraszamy do przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego.
Egzaminy, zarówno czeladnicze,
jak i mistrzowskie, dzięki posiadaniu
odpowiedniego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji, zgodnego z Europejską
Ramą Kwalifikacji, uznawane są na
terenie całej Unii Europejskiej oraz
takich państw, jak Szwajcaria czy Norwegia. Obligatoryjnie wydajemy suplement EUROPASS, na podstawie którego
przyszły pracodawca, zarówno polski,
jak i zagraniczny, zapoznaje się z kwalifikacjami ewentualnego pracownika.
Nieprzypadkowy glazurnik
Oczywiście powyższe tyczy się wszystkich zawodów, w jakich egzaminuje
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Lublinie. Dużym zainteresowaniem
cieszy się także zawód glazurnika.
Coraz więcej klientów chce, aby gla-

zurę czy terakotę, kosztujące zwykle
niemałe pieniądze, układał w ich domu
prawdziwy fachowiec, a nie osoba
z przypadku. Dzięki naszym kursom
można w kilka miesięcy zapoznać się
z zakresem prac glazurnika, jak również nauczyć się go nie w pracowniach
przyszkolnych, lecz w prawdziwych
zakładach rzemieślniczych, co dotyczy
zresztą wszystkich naszych kursów.
Zdobywanie praktycznych umiejętności u przedsiębiorcy pozwala przyszłemu
fachowcowi na dokładne zapoznanie
się z realnymi wymogami, problemami
i przypadkami, o jakich trudno jest
mówić w sytuacji, gdy ktoś uczy się
zawodu bez kontaktu z prawdziwym
klientem. Z nami glazurnik nauczy się
między innymi:
 odczytywać projekt budowlany oraz
rysunki robocze, w zakresie informacji dotyczących okładzin ściennych;
 dobierać i przygotowywać materiały
budowlane do robót okładzinowych;
 dobierać, użytkować i konserwować
narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót okładzinowych;
 przygotowywać zaprawy, mieszanki
betonowe oraz materiały pomocnicze
do wykonywania robót okładzinowych;
 wykonywać podkłady pod różne rodzaje okładzin;
 wykonywać podłoża oraz wykonywać,
konserwować, naprawiać i remontować okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z uwzględnieniem różnych
rozwiązań konstrukcyjnych;
 wykonywać izolacje akustyczne, termiczne, przeciwwilgociowe w okładzinach ścian.
Jak widać, umiejętności te stanowią solidną bazę do zakładania własnych firm,
a przede wszystkim poszczycenia się
mianem prawdziwego fachowca.

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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Jak bezpiecznie prowadzić firmę?
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Każda zmiana w prawie czy innych funkcjonujących na rynku regułach
powoduje zamieszanie i może prowadziź do niezamierzonych błędów. Jak to
się może odbić na prowadzących działalność gospodarczą oraz jaką rolę we
współczesnym biznesie pełnią doradcy podatkowi, wyjaśnia Bożena Zybura,
Przewodnicząca Lubelskiego Ooddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Czy doradca podatkowy jest potrzebny,
szczególnie tym mniejszym firmom?
Powiem przewrotnie: obecnie, w dobie
wolności prowadzenia działalności
gospodarczej, każdy może być każdym,
ale nie gwarantuje to fachowości oferowanych usług. Niby wszyscy to wiemy,
tylko nie zawsze stosujemy się do tej
prostej zasady. Dziś bezpieczeństwo
w biznesie, a trzeba wiedzieć, że to także bezpieczeństwo finansowe naszych
rodzin, rozstrzyga się nie tylko na polu
realizowanych zleceń czy usług. O ile
dobrze radzimy sobie na znanym nam
obszarze biznesu, to już inne sfery,
szczególne te podatkowo-księgowe,
pozostawiają wiele do życzenia. Ta
świadomość jest ważna, szczególnie
w dobie zmieniających się przepisów
i obowiązków.
Oczywiście, dziś każdy może być księgowym, tylko warto zadać sobie pytanie,
czy zagwarantuje to, że nie zostaniemy
sami przed fiskusem czy innymi organami państwa. Wiem, że świadomość
bezpieczeństwa zawsze była istotna dla
każdego starającego się uczciwie prowadzić działalność. To pytanie o bezpieczeństwo oraz reguły gry i to w sferze,
o której niewiele wiemy, a która podlega
ciągłym zmianom. Tutaj dobrze dobrany
partner to gwarancja sukcesu. Zanim
odpowiem, kim jest współczesny doradca podatkowy i czy warto sięgnąć po
taką opiekę, warto spojrzeć na doradców
podatkowych jako grupę zawodową.To
pozwoli zrozumieć, dlaczego współpraca
z nami jest dobrym wyborem.
Należy tu wspomnieć, że Krajowa
Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest
samorządem zawodowym, do którego
przynależność jest obowiązkowa i powstaje z chwilą złożenia ślubowania (po
zdaniu egzaminu i złożeniu ślubowania)
Zadania statutowe w tym prowadzenie listy doradców podatkowych,
realizuje Krajowa Rada przy wsparciu
16 Regionalnych Oddziałów KIDP,
gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać
na bieżąco informacje o kolegach
z korporacji świadczących usługi lub
skorzystać z informacji na stronie
www.lubelski.kidp.pl.

Kim jest dzisiaj doradca podatkowy?
Jest to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, cechujący się wysokimi
kompetencjami zawodowymi. Obowiązek
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
wpisany w ustawie daje gwarancję bieżącego uzupełniania specjalistycznej wiedzy
w zakresie podatków i przepisów prawa
procesowego. Jest to tym bardziej istotne,
że nasze kompetencje są zdecydowanie
szersze od uprawnień księgowych.
Można powiedzieć, że aktualnie staliśmy się najbliższymi partnerami biznesowymi przedsiębiorców posiadającymi
wiedzę zarówno prawniczą, jak i ekonomiczną, niezbędną dla prawidłowej obsługi podmiotów gospodarczych. Wystarczy
tu wspomnieć, że czynności doradztwa
podatkowego obejmują udzielanie porad,
sporządzanie opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych i celnych
oraz w sprawach egzekucji administracyjnej. Reprezentujemy podatników,
płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II
instancji (księgowi mogą to czynić do
wydania decyzji w I instancji), organami
celno-skarbowymi oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych
(jako profesjonalni pełnomocnicy).
Niestety, uwolnienie części świadczonych przez nas usług (w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych,
ewidencji czy sporządzania zeznań), które
od ponad 3 lat mogą wykonywać wszyscy, zwiększyło ryzyko odpowiedzialności
przedsiębiorców za rzetelne prowadzenie
dokumentacji podatkowej. Obsługę prowadzą osoby niekompetentne, bez wiedzy
merytorycznej po 2-, 3-miesięcznych
kursach, wywiad gospodarczy, struktury
mafijne, czego wyrazem jest zwiększenie
przestępczości zorganizowanej, wplątywanie uczciwych przedsiębiorców w tzw.
karuzele podatkowe, itd. Dlatego warto
jest zainwestować w wiedzę, kompetencje, a przede wszystkim w bezpieczeństwo
oferowanych przez nas usług. Zabezpieczeniem interesów podatników jest
wysokie ubezpieczenie OC doradców
podatkowych na różnych polach m.in.
prowadzenia ksiąg, wydawania opinii,
reprezentowania przed WSA, NSA czy

w postępowaniach karno-skarbowych
– przy braku regresu daje możliwość
szybkiego odzyskania przez przedsiębiorców dodatkowych zobowiązań, tj.
odsetek od nieuiszczonych podatków czy
kar powstałych w wyniku błędu doradcy
podatkowego.
Gwarancję poufności zapewnia też
tajemnica zawodowa przewidziana
w art. 180 par. 2 k.p.k. Na równi z innymi zawodami zaufania publicznego
zobowiązani jesteśmy do przestrzegania
tajemnicy zawodowej, z której zwolnić
może nas tylko sąd. Dotyczy to również
zatrudnianych przez nas pracowników. Zabezpiecza to bezpieczeństwo
przedsiębiorców w ten sposób, że żadna
z przekazanych nam poufnych informacji biznesowych nie zostanie ujawniona
osobom trzecim. Nie dotyczy to księgowych ze świadectwem kwalifikacyjnym
oraz osób aktualnie świadczących usługi
księgowe bez uprawnień. Osoby te na
żądania organów lub prokuratury obowiązani są do bliskiej z nimi współpracy
z ujawnieniem wszystkich tajemnic
przedsiębiorcy. Oznacza to często działanie na szkodę podatnika.
Kto powinien korzystać z usług doradcy?
Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie
przy prowadzeniu biznesu. Wystarczy
nam dziś przecież i tak duży stres
w związku z rewolucyjnymi zmianami
przepisów podatkowych. Twierdzę, że
doradca jest dla wszystkich, niezależnie,
czy jest to mała, jednoosobowa firma
rodzinna, spółka, czy firma w skali
makro. W dzisiejszych czasach nie stać
jest prowadzących działalność na luksus braku osoby/doradcy podatkowego,
który odpowiada za majątek ich całego
życia. Czasem wydaje mi się, że nie do
końca prowadzący działalność chcą to
wiedzieć – musi być ktoś, kto gwarantuje swoją fachowością, że można będzie
bezpiecznie cieszyć się z owoców pracy.
To może truizm, ale organy państwa potrafią sięgnąć wiele lat wstecz i domagać
się zaległych danin. Podkreślam, powinien to być ktoś, kto swoim profesjonalizmem zabezpiecza tę sferę prowadzenia
biznesu.
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Jak znaleźć taką osobę i czy
będzie nas na nią stać?
Uważam, że nie stać współczesnej firmy
na brak zapewnienia sobie takiego bezpieczeństwa, chyba, że ktoś jest ryzykantem. Widziałam wiele razy, jak organy
podatkowe czy skarbowe działają, jak są
„przekonywujące” i wiem, że sam nikt
się przed nimi nie obroni, a przynajmniej
będzie bardzo trudno. Rekomenduję
w związku z tym współpracę z osobami
dającymi gwarancję tego bezpieczeństwa,
o ile w ogóle można dziś mówić o pełnym bezpieczeństwie.Trzeba sprawdzić
fachowość, a w szczególności uprawnienia świadczących na naszą rzecz
usług. Zalecam sprawdzić, czy osoby te
mają ubezpieczenia OC i na jaką kwotę,
a w przypadku doradców podatkowych –
czy nadal są wpisani na listę prowadzoną
przez KRDP. Opinia innych przedsiębiorców, co do fachowości i osiągnięć obsługującego naszą firmę, może być również
pomocna.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że każda
osoba chcąca wykonywać nasz zawód
musi zdać trudny dwuetapowy egzamin
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy
Ministerstwie Finansów oraz odbyć



Doradztwo
półroczną praktykę zawodową w firmie
doradczej w celu nabrania niezbędnego
doświadczenia zawodowego. Obligatoryjne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
(szkolenia, seminaria itd.) przemawia na
korzyść doradców podatkowych, z którymi współpraca po prostu się opłaca.
Jakie zmiany przewidywane są
w podatkach dochodowych w 2018 roku?
Duża nowelizacja PIT i CIT została uchwalona i podpisana przez Prezydenta. Celem
ustawodawcy jest odbudowa dochodów
podatkowych państwa, a to oznacza, że
niektóre z przyjętych rozwiązań będą niekorzystnie wpływać na duże i małe podmioty funkcjonujące na polskim rynku.
Na początek kilka przykładów niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców.
I.
Jedną z najbardziej krytykowanych
regulacji jest wprowadzenie przepisów
limitujących możliwość zaliczania do
kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Stosownie
do dyspozycji art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.,
od 1 stycznia 2018 roku, podatnicy będą
obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania
przychodów koszty:

1. usług doradczych, badania rynku,
usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do
korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4−7
u.p.d.o.p.,
3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności
dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż
udzielonych przez banki i spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe,
w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów
finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze – poniesione
bezpośrednio lub pośrednio na rzecz
podmiotów powiązanych, o których
mowa w art. 11 u.p.d.o.p., lub podmiotów mających miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej
koszty te łącznie w roku podatkowym
przekraczają 5% kwoty odpowiadającej
nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad
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sumą kosztów uzyskania przychodów
pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów
uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.
Wskazany przepis stosuje się do nadwyżki
wartości kosztów przekraczającej w roku
podatkowym łącznie kwotę 3 mln zł.
Oznacza to, że przekroczenie tego limitu
nie będzie uprawniało podatnika do zaliczenia poniesionych wydatków w koszta.
II.
Innym dotkliwym rozwiązaniem dla
przedsiębiorców będzie obowiązywanie
tzw. min. podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne – środki trwałe,
których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Wynika to z dyspozycji art.
24b ust. 1 u.p.o.d.o.p. (analogicznie art.
30g ust. 1 u.p.o.d.o.f.). Dotyczyć to będzie
następujących środków trwałych:
1. budynków handlowo-usługowych sklasyfikowanych jako: centra handlowe,
domy towarowe, samodzielne sklepy
i butiki, pozostałe handlowo-usługowe,
2. budynków biurowych sklasyfikowanych jako budynki biurowe.
Właściciele wyżej wymienionych obiektów zostaną zobowiązani do zapłaty
dodatkowego podatku w wysokości
0,035% podstawy opodatkowania za
każdy miesiąc.
Nie dotyczy to:
1. środków trwałych, od których zaprzestano amortyzacji (na podstawie art.
16c pkt 5 u.p.d.o.p.),
2. środków trwałych w postaci budynku
biurowego sklasyfikowanego jako
budynek biurowy, wykorzystywanego
wyłącznie lub w głównym stopniu na
potrzeby własne podatnika.
Zgodnie z art. 24b ust. 3 u.p.d.o.p., podstawę opodatkowania stanowić będzie
przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej
z prowadzenia ewidencji, pomniejszonej
o kwotę 10 mln zł.
III.
Niekorzystną zmianą będzie również wyodrębnienie nowego źródła przychodów
w postaci zysków kapitałowych (art. 7
u.p.d.o.p.). Regulacja dotyczy rozdzielenia
dochodów finansowych od dochodów operacyjnych, co oznacza osobne wyliczanie
podstawy opodatkowania m.in. dochodów
z udziału w zyskach osób prawnych, zbycie akcji i udziałów, zbycie wierzytelności,
papierów wartościowych oraz przychodów
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z niektórych praw majątkowych (praw
autorskich, licencji, know-how). Przychody i koszty z zysków kapitałowych nie
będą mogły być łączone z przychodami
i kosztami z pozostałej działalności podatnika. Oznacza to, że podlegać one będą
odrębnemu opodatkowaniu na podstawie
art. 22 ust 1 u.p.d.o.p. (znowelizowane
przepisy art. 7 ust 1 zd. 2 i art. 18 ust 1
u.p.d.o.p.). W konsekwencji zwiększą się
obciążenia podatkowe, gdyż dochodów
z innych działalności nie można będzie
pomniejszyć o straty lub na odwrót na
zyskach kapitałowych. Należy pamiętać,
że podatnik będzie mógł pomniejszyć swój
dochód z tego źródła w kolejnych po sobie
następujących pięciu latach podatkowych.
Przy czym wysokość jednorazowego
obniżenia nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Należy przykładowo zrównoważyć
negatywne zmiany, wskazaniem zapisów korzystnych dla podatników.
Dotyczy to m.in. poniższych zapisów.
I.
1. podniesienie limitu wartości początkowej ŚT oraz WNiP niewymagających
amortyzacji z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł
(znowelizowane art. 16d ust. 1, art. 16e
ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, oraz art. 16k
ust. 9 u.p.d.o.p.);
2. analogicznie podniesienie z 3,5 tys. zł
do 10 tys. zł dolnego progu wydatków
uznawanych za ulepszenie ŚT (znowelizowany art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p.);
3. brak zmian pozostałych dotychczasowych zasad dotyczących ŚT oraz WNiP
o niskiej wartości.
Należy przy tym pamiętać o istnieniu
przepisu przejściowego w znowelizowanej
ustawie mówiącego, że do składników
majątku przyjętego do użytkowania po
31 grudnia 2017 roku ma zastosowanie
art. 11 ustawy nowelizującej, który mówi:
„Przepisy art. 22d ust. 1, art. 22e ust.
1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 i art.
22k ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
oraz art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art.
16f ust. 3, art. 16g ust. 13 i art. 16k ust. 9
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do
składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 roku”.
II.
Stosownie do dyspozycji art. 16k ust.
14 u.p.d.o.p. (art. 22k ust. 14 u.p.d.o.f.),
podatnicy mogą dokonywać jednorazowo
odpisów amortyzacyjnych od wartości
początkowej nabytych fabrycznie nowych
środków trwałych zaliczonych do grupy
3−6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym,

w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł.
Podatnicy mogą dokonywać odpisów
amortyzacyjnych, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały
wprowadzone do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych lub w równych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał, albo
jednorazowo na koniec roku podatkowego. Od następnego roku podatkowego
podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych, stosując metodę liniową lub
degresywną. Suma dokonanych odpisów
amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów
uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków
trwałych.
Dodatkowo, zgodnie z przepisem
art. 15 ust. 1zd u.p.d.o.p. (art. 22
ust. 1s u.p.d.o.f.), w przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie
nowego środka trwałego, o którym mowa
wyżej, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów dokonaną
wpłatę do wysokości 100 tys. zł. Tak więc
nawet zaliczka zapłacona z tytułu nabycia
przedmiotowego środka trwałego może
być kosztem uzyskania przychodów.
Z tym, że kwotę jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania
przychodów wpłaty na poczet nabycia
tego środka trwałego.
Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów
uzyskania przychodów wpłaconą zaliczkę
przed nabyciem środka trwałego, a następnie zlikwidował działalność gospodarczą albo zmienił formę opodatkowania lub
po jego nabyciu nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub sprzedał
środek trwały, wówczas jest obowiązany
do zwiększenia przychodów o wyżej wymienioną kwotę.
III.
Zwolnienie na podstawie przepisu art. 25
ust. 18 u.p.d.o.p. z obowiązku uiszczania
zaliczek na podatek dochodowy o małych
wartościach w przypadku, gdy podatek
należny od dochodu pomniejszony o sumę
zaliczek wpłaconych nie przekracza kwoty
1 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej
wartości wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek
wpłaconych od początku roku. Należy
przy tym pamiętać, że jest to uprawnienie
podatnika, a nie obowiązek.
Dziękuję za rozmowę.
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Co z Lewandowskim? Robertem
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

To, że europoseł Janusz Lewandowski zachowuje się zdaniem wielu żenująco, to wiemy.
Ale za to piłkarz Robert Lewandowski jest w wyśmienitej formie i zachwyca.
To też oczywiście wiemy. Ostatnio ujawniono w mediach, że jest on najlepiej opłacanym piłkarzem Bayernu Monachium.
Pewnie słusznie. To gwiazda. I to w dodatku skuteczna na boisku. Wykorzystują go
w stolicy Bawarii, ciułają ligowe punkty,
ale żeby przesadnie chwalić, promować…
To przecież Polak, mimo wszystko. Nie
znam się na piłce nożnej, w przeciwieństwie do większości, ale wiem, że jest bardzo, bardzo dobry. Najlepszy w Bayernie,
co oczywiście potwierdzają zarobki.
Jako poseł do Parlamentu Europejskiego latam co tydzień do Brukseli i raz
w miesiącu do Strasburga. Niemal za
każdym razem przez Monachium. Stolicę
Bawarii. Przesiadając się na drugi samolot,
każdorazowo na lotnisku mijam firmowy
sklep Bayernu. Tam wszelakie gadżety
klubowe. Koszulki, dresy, buty, kubki, etc.
W witrynie ogromne kolorowe zdjęcia
dwóch klubowych piłkarzy. Jest niemiecki
napastnik Thomas Müller (podobnie opłacany jak Robert) i holenderski pomocnik
Arjen Robben (bodajże dopiero dwunasty
na liście płac Bayernu). Nie widzę Roberta
Lewandowskiego. Czyżby się go wstydzili?
Pewnie oficjalnie nie zdefiniują tego aż
tak, no ale… Ale podchodzę bliżej, jednak
jest i Lewandowski, mniejszy, czarno-biały w nogach Thomasa Müllera. Z oczami uniesionymi w górę, wpatrującymi
się w wielkiego gracza. Czy nie powinno
być odwrotnie? Po co jednak afiszować
się Polakiem? Skoro tylu jest piłkarzy.

Dobrych zresztą. Ale nie aż tak dobrych,
jak kapitan naszej narodowej reprezentacji. Grając na co dzień w Bayernie chciałby, aby klub ten szybował jeszcze wyżej
w europejskiej Lidze Mistrzów. Do tego
potrzebuje wsparcia, ale władze klubu nie
zdecydowały się na mocne transfery. Gdy
wyraził swoje rozczarowanie, skrytykował
go prezes Karl-Heinz Rummenigge. Czy
zatem brak reklamowania i eksponowania
w Bawarii najlepszego napastnika, wicekróla strzelców Bundesligi, z tego wynika?
Nie sądzę. Bez względu na „pijarowskie”
zamieszanie pozycja „Lewego” w Bayernie, na boisku, jest kluczowa. Co rusz

dementowane są plotki o jego rzekomym
transferze do Realu Madryt, bądź innych
znanych klubów.
A ja zerkając na europarlamentarne kluby w Brukseli, widzę także w ich szeregach
trenerów i sportowców. Znaleźli się tu na
zasadach nieco innych, często wyłącznie
wizerunkowych transferów. Z europosłów
zagranicznych dostrzec można byłego
kapitana reprezentacji Grecji w piłce
nożnej Theodorosa Zagorakisa, a z Polski
z ramienia PO znalazł się tu trener Bogusław Wenta, a wcześniej rajdowy kierowca
Krzysztof Hołowczyc. Jest też Lewandowski…, ale niestety nie Robert.

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 73 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. Współprzewodniczącymi grupy są:
Syed Kamall (Wielka Brytania) i Ryszard
Legutko (Polska).

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.

■ Znaczenie 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.
■ Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.

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

■ Położenie 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.

■ Poszanowanie 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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Zmiany w prawie
Nowe obowiązki dla czynnych
podatników podatku VAT
Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 roku będą mieli
obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą
przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)
Od 1 stycznia 2018 roku około 1,6 mln
mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą
elektroniczną ewidencję VAT (czyli
rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz
przesyłają ją jako JPK_VAT. Dotychczas
JPK_VAT składają duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsi od 1 lipca 2016 roku,
a drudzy od 1 stycznia 2017 roku. Celem
tych rozwiązań jest polepszenie sytuacji
przedsiębiorców i wzmocnienie uczciwej
konkurencji. JPK_VAT pomaga przedsiębiorcom w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu
ewidencji i ograniczeniu liczbę kontroli
ze strony służb skarbowych.
Mimo że obowiązek ten dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku, to już od tego miesiąca
można testować wysyłkę JPK_VAT.
Celem jest edukacja, ale i wymierna
korzyść dla mikroprzedsiębiorcy, ponieważ dzięki temu otrzyma szybszy
zwrot podatku – zamiast 60 będzie

to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń
za październik, listopad i grudzień
2017 roku.
Na stronie www.jpk.mf.gov.pl, która
znajduje się na Portalu Podatkowym
Ministerstwa Finansów, podatnicy
znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne
narzędzia do utworzenia i wysłania
JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku
– jak przygotować, podpisać (w tym jak
założyć bezpłatny profil zaufany eGo)
i przesłać gotowe pliki do administracji
skarbowej.
Czym jest JPK_VAT?
Jednolity plik kontrolny VAT to zestaw
informacji o operacjach gospodarczych
przedsiębiorcy (zakupach i sprzedaży), który wynika z ewidencji VAT za
dany okres. Obowiązek dostarczania
takich plików będzie obowiązywał od
1 stycznia 2018 roku. JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej
w określonym układzie i formacie (schemat XML) do 25 dnia miesiąca za mie-

siąc poprzedni, nawet jeśli pracownik
rozlicza się kwartalnie. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. W chwili
obecnej do wysłania JPK potrzebny jest
certyfikowany podpis elektroniczny
(płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).
Korzyści z JPK:
 eliminacja nieuczciwych kontrahentów;
 zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom lepszych i równych warunków na
rynku;
 przedsiębiorąca uporządkuje dane na
temat transakcji, co pozwala na lepszą
kontrolę wewnętrzną w swojej firmie;
 ograniczenie kontroli wyrywkowych
ze strony urzędu skarbowego;
 uwiarygodnienie w postrzeganiu
przez kontrahentów;
 szybszy zwrot VAT-u (z 60 do 25 dni,
a w przypadku budowlańców do
15 dni).
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Zmiany w prawie
eSkładka, czyli
proste płatności do ZUS
Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Od stycznia 2018 roku opłacanie składek będzie wygodniejsze i prostsze. Każdy przedsiębiorca
otrzyma indywidualny numer rachunku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Obecnie każdy płatnik musi co miesiąc
wykonać trzy albo nawet cztery przelewy,
żeby uregulować składki na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i inne fundusze.
Musi przy tym poprawnie wskazać w formularzu przelewu wiele danych, m.in. NIP
i okres rozliczeniowy. Drobny błąd może
spowodować, że wpłata nie zaksięguje się
prawidłowo. Trzeba prowadzić wtedy postępowanie wyjaśniające.
Jeden przelew i mniej
formalności
Od 1 stycznia 2018 roku będzie prościej. Każdy przedsiębiorca będzie mieć
własny numer rachunku składkowego.
Na ten rachunek będzie płacić jednym
przelewem sumę wszystkich składek za
dany miesiąc. – Będzie więc regulować
składki tak, jak dziś płaci się rachunek
za prąd czy telefon komórkowy. Wystarczy, że poprawnie wpisze numer swojego
rachunku w ZUS i łączną kwotę składek
– wyjaśnia Dariusz Mańko, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie.
Dostaniesz numer
rachunku listem
31 grudnia dotychczasowe rachunki
ZUS zostaną zamknięte. Od 1 stycznia
składki będzie można opłacić wyłącznie na indywidualny rachunek składkowy. Dlatego Zakład już w październiku
rozpoczął wysyłkę listów poleconych do
przedsiębiorców z informacją o nowym
numerze rachunku. W województwie
lubelskim listy otrzyma 132 tys. płatników składek, w tym także ci, którzy już
nie działają, ale mają zadłużenie w ZUS.
Indywidualny numer rachunku
składkowego zawiera sekwencję cyfr
identyfikującą ZUS (60000002026) i numer NIP danego przedsiębiorcy (ostatnie 10 cyfr). Jeśli do końca grudnia
przedsiębiorca nie otrzyma informacji
o swoim nowym rachunku albo ją zgubi,
powinien skontaktować się z ZUS. Numer rachunku można otrzymać w każdej
placówce ubezpieczyciela i w Centrum
Obsługi Telefonicznej (pod numerem
22 560 16 00).

Jak ZUS podzieli składki?
Od stycznia zmieniają się też przepisy
dotyczące zasad rozliczania składek.
ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na ubezpieczenia i fundusze.
Zrobi to na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy. Co
ważne, zgodnie ze zmienionymi przepisami, wpłaty będą najpierw pokrywały
najstarsze zadłużenie na koncie płatnika, a dopiero potem bieżące składki.
Dzięki temu przestaną rosnąć odsetki
od najstarszych zaległości.
Konsekwencje zadłużenia
od 2018 roku
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które daje prawo
do zasiłku chorobowego, opiekuńczego
i macierzyńskiego. Muszą jednak uważać,
żeby na ich koncie w ZUS nie powstało
zadłużenie. Dług – nawet niewielki – spowoduje, że w styczniu 2018 roku przedsiębiorca z automatu „skasuje” swoje ubezpieczenie chorobowe. W województwie
lubelskim kłopot z zadłużeniem miało
prawie 2,7 tys. przedsiębiorców korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego. Dostali z ZUS informację
na ten temat. – Część z nich ma naprawdę
niewielkie zaległości, np. kilkanaście albo

kilkadziesiąt złotych, więc ich spłata na
bieżąco nie jest problemem. Tych, którzy
do zwrotu mają znacznie więcej, zapraszamy do wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie długu na raty – dodaje Mańko. Każdy,
kto podpisze umowę ratalną jeszcze
w 2017 roku i będzie regulował należności
w terminie, może być pewny, że ZUS rozliczy wpłaty na składki bieżące i na raty,
a to uchroni przedsiębiorcę przed „wypadnięciem” z ubezpieczenia chorobowego.
Więcej informacji o eSkładce i nowych
zasadach rozliczeń z ZUS na stronie internetowej: www.zus.pl/eskladka.

Niższy wiek
emerytalny
1 października 2017 roku weszły
w życie nowe przepisy odnośnie
wieku, w którym można przejść
na emeryturę. Zgodnie z nowymi
przepisami uprawnienia te nabędą
kobiety, które ukończą 60 rok
życia, oraz mężczyźni, którzy
ukończą 65 rok życia. Rząd nie
ukrywa, że emerytury w przyszłości
będą niższe niż obecnie – według
różnych szacunków od 20 do 60%.
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Zastaw jako forma
zabezpieczania wierzytelności
adw. dr Rafał Choroszyński, rafal@choroszynski.pl, www.choroszynski.pl

Jak powszechnie wiadomo, w praktyce obrotu gospodarczego funkcjonuje wiele sposobów zabezpieczania
wierzytelności. Część z nich ma charakter ściśle prawny (np. omawiane już w poprzednim numerze
poręczenie), część zaś spełnia tę funkcję z uwagi na aspekt ekonomiczny (np. w praktyce bankowej –
minimalny wkład własny wymagany przez bank przy kredytowaniu danej inwestycji). Kontynuując
przegląd sposobów zabezpieczania wierzytelności, przedstawię poniżej instytucję zastawu.
O ile omawiane poprzednio poręczenie było przykładem zabezpieczenia
o charakterze osobistym, to zastaw
jest zabezpieczeniem tzw. rzeczowym,
związanym nie z osobą, która udziela
zabezpieczenia, tylko z rzeczą lub prawem – przedmiotem zastawu, z którymi
wiążą się określone prawa i obowiązki.
Prawnicy uzupełniają tę specyfikę sformułowaniem, że jest to prawo skuteczne
wobec osób trzecich, a zatem nie tylko
pomiędzy stronami umowy.
W odniesieniu do zabezpieczeń osobistych, dłużnik (osoba ustanawiająca zabezpieczenie) odpowiada za dług całym
swoim majątkiem do wysokości zabezpieczenia, natomiast w zakresie zabezpieczeń rzeczowych – tylko określonym
składnikiem majątkowym (rzeczą lub
prawem) i to do wysokości ich wartości.
Do zabezpieczeń osobistych zalicza
się np. poręczenie, gwarancję, przelew wierzytelności, przejęcie długu,
łączne przystąpienie do długu, weksel
i poręczenie wekslowe, ubezpieczenie
kredytu, pełnomocnictwo i klauzulę
potrącenia. Do zabezpieczeń o charakterze rzeczowym należą m.in. zastaw,
hipoteka, blokada rachunku bankowego,
kaucja, zastrzeżenie własności rzeczy
sprzedanej, prawo zatrzymania, przewłaszczenie na zabezpieczenie.
Zastaw jest ograniczonym prawem
rzeczowym, uregulowanym w art. 306
i następnych kodeksu cywilnego, a jego
istotą nie jest korzystanie z rzeczy (jak
przy innych ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach), a właśnie
zabezpieczenie wierzytelności.
Zastaw ma charakter podobny do hipoteki, z tą jednak różnicą, że ustanawia
się go na ruchomościach lub na prawach.
Ma on dawać wierzycielowi gwarancję
spełnienia świadczenia w ten sposób, że
będzie miał możliwość uzyskania spłaty
z przedmiotu zabezpieczenia – określonej rzeczy lub prawa. Dłużnik musi
spełnić świadczenie zgodnie z umową, a jeżeli tego nie uczyni, to może
w ostateczności utracić rzecz lub prawo

będące przedmiotem obciążenia zastawem i wówczas – w trybie egzekucyjnym
– wierzycielowi będzie przysługiwało
prawo do zbycia przedmiotu zastawu
i zaspokojenie swojej wierzytelności
z uzyskanej ceny.
W zależności od wyboru kryterium,
można przeprowadzić kilka podziałów
zastawu:
 z uwagi na źródło powstania: zastaw
umowny, zastaw ustawowy, prawo
zastawu wynikające z orzeczenia sądowego;
 z uwagi na miejsce regulacji: zastaw
kodeksowy oraz pozakodeksowy (zastaw rejestrowy z ustawy z 6 grudnia
1996 roku o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, hipoteka morska, zastaw skarbowy z ustawy ordynacja podatkowa, zastaw finansowy
z ustawy z 2 kwietnia 2004 roku
o niektórych zabezpieczeniach finansowych);
 z uwagi na przedmiot, który podlega
obciążeniu: zastaw na rzeczach ruchomych i zastaw na prawach oraz
specyficzny rodzaj zastawu – hipoteka
morska.
Specyfika zastawu
Stronami stosunku prawnego zastawu
są podmioty: wierzyciel nazywany
zastawnikiem oraz dłużnik rzeczowy
– zastawca, przy czym może być on
jednocześnie dłużnikiem osobistym
wierzyciela albo osobą trzecią, która
udziela swojej rzeczy lub prawa dłużnikowi osobistemu celem ustanowienia
zabezpieczenia.
Specyfika zastawu – i przy tym jednocześnie jego siła – wyraża się w tym, że
niezależnie od losów prawnych rzeczy
lub prawa (np. ich zbycia na rzecz innych
osób) dłużnikiem z tytułu zastawu będzie każda osoba, która nabędzie przedmiot obciążony. Na treść prawa zastawu
składają się 2 uprawnienia: możliwość
dochodzenia przez wierzyciela wykonania prawa zabezpieczenia z zastawu
w stosunku do każdoczesnego właści-

ciela rzeczy oraz pierwszeństwo prawa
zastawnika prawa przed innymi wierzycielami właściciela rzeczy (wyjątek
wprowadza art. 1025 k.p.c., wskazując
w postępowaniu egzekucyjnym wierzytelności, które nie ustępują zastawowi
pierwszeństwa).
Zastawem można zabezpieczyć każdą konkretną wierzytelność pieniężną
(co do zasady) i należałoby ją oznaczyć
w umowie kreującej zastaw. Na gruncie
zastawu rejestrowego i finansowego
wprost wymagane jest dokładne określenie wierzytelności poprzez wskazanie
sumy pieniężnej lub najwyższej sumy
zabezpieczenia. W teorii prawa dopuszcza się zabezpieczenie zastawem wierzytelności niepieniężnej, pod warunkiem
możliwości zamiany tej wierzytelności
w pieniężną. Wśród naukowców istnieje
spór, czy zastaw może służyć do zabezpieczenia wierzytelności przyszłych
i warunkowych albo wynikających ze
zobowiązań naturalnych czy przedawnionych.
Zastaw ma charakter akcesoryjny,
co oznacza, że jego los prawny jest
ściśle związany z wierzytelnością, którą zabezpiecza, czyli nie powstaje on
też bez tej wierzytelności, a gdy ona
wygasa, to wygasa również zastaw,
jednocześnie zaś przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem powoduje skutek przeniesienia zastawu,
chyba że co innego wynika z umowy.
Istotnym jest więc, że co do zasady
zastaw nie może być przeniesiony bez
wierzytelności, którą zabezpiecza
(art. 323 k.c.).
Jak wyżej wskazano, przedmiotem zastawu są rzeczy ruchome i prawa, z wyjątkiem tych, na których można ustanowić hipotekę, a obciążenie zastawnicze
obejmuje zarówno części składowe
rzeczy, jak i jej przynależności. Ciekawostką przy tym jest, że część składowa
rzeczy (np. silnik samochodu) nie może
stanowić odrębnego przedmiotu zastawu, w przeciwieństwie do jej przynależności (np. kluczyki do samochodu).
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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.
Generalnie warunkiem przyjęcia danego przedmiotu na zabezpieczenie jest
to, aby był on zbywalny i miał wartość
majątkową, bowiem zastaw ma dawać
wierzycielowi prawo do zaspokojenia
ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotu zastawu. Przedmioty
o wartości niemajątkowej (pretium
affectionis), np. dokumenty rodzinne,
listy, fotografie, nie mogą być przedmiotem zastawu, ponieważ z braku
wartości majątkowej nie mogłyby służyć
do zaspokojenia wierzytelności w razie
realizacji zastawu.
Z uwagi na sytuacje istniejące w obrocie gospodarczym należy wskazać na
możliwości ustanawiania zastawu na
tzw. zbiorach rzeczy (np. dana partia
towaru) i wówczas zastawem obciążą się
nie tylko rzeczy oznaczone co do tożsamości, ale również rzeczy oznaczone co
do gatunku i wówczas zastawnik po zakończeniu stosunku zastawniczego nie
musi zwracać tych samych rzeczy, ale
może zwrócić takie same. Taką sytuację
określa się mianem zastawu nieprawidłowego (pignus irregulare). Oczywiście
jest to możliwe tylko przy złożeniu upoważnienia zastawnika przez zastawcę do
zbywania rzeczy obciążonych w trakcie
trwania stosunku zastawniczego i zas
tępowania ich nowymi przedmiotami
zastawu. Kwestia ta jest jednak mocno
dyskusyjna.
Zastaw jest co do zasady czynnością
prawną realną, co oznacza, że do jego
ustanowienia niezbędne jest wydanie
rzeczy wierzycielowi w taki sposób,
aby mógł przejąć nad nią faktyczne
władztwo i je wykonywać. Zawarcie
umowy zastawu bez realnego przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu
powoduje, że umowa taka jest bezskuteczna. Chodzi tu bowiem o sytuację,
w której posiadanie rzeczy przez wierzyciela ma zabezpieczyć jego prawa,
co byłoby iluzoryczne, wobec dalszej

możliwości korzystania z przedmiotu
zastawu i dysponowania nim przez
zastawcę.
Wyjątkiem jest tu zastaw rejestrowy,
gdzie zabezpieczenia daje wpis w rejestrze i adnotacja w dokumentach danej
rzeczy. Analogicznie ma się sytuacja
z hipoteką uregulowaną w kodeksie
morskim. Szczególnym wyjątkiem od
powyższej zasady jest wariant występujący przy instytucji domów składowych
i ustanawianiu zastawu na towarach
tam wniesionych.
Data pewna w zastawie
Bardzo istotną kwestią przy zawieraniu
umowy zastawu jest to, aby miała ona
tzw. datę pewną, bowiem w myśl art.
307 § 3 k.c. zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa
o ustanowienie zastawu została zawarta
na piśmie właśnie z datą pewną. Wymóg
ten generalnie należy rozumieć w ten
sposób, że umowa powinna posiadać
urzędowe poświadczenie daty, czyli najczęściej:
 w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie
urzędowym;
 w razie umieszczenia na obejmującym
czynność dokumencie jakiejkolwiek
wzmianki przez organ państwowy,
organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.
Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu
zastawu może nastąpić:
 w drodze egzekucji sądowej;
 przez przeniesienie własności przedmiotu zastawu na zastawnika;
 sprzedaż dokonaną poza egzekucją;
 zaspokojenie zastawnika z dochodów,
które przynosi przedmiot zastawu.
W praktyce najczęściej wierzyciel zastawniczy musi przed sądem uzyskać
w drodze procesu tytuł wykonawczy

zaopatrzony w klauzulę wykonalności
i na jego podstawie skierować wniosek
egzekucyjny do komornika sądowego. Oczywiście należy pamiętać, że
zastawnik będzie korzystał z pierwszeństwa, jeśli do rzeczy zostanie
skierowana egzekucja przez różnych
wierzycieli właściciela przedmiotu
zastawu.
Zastaw może również wygasnąć:
 przez konfuzję, tj. „zlanie się w jedno”
prawa własności zastawcy i zastawnika (art.247 kc);
 na skutek upływu 20 lat od chwili
wpisu do rejestru – przy zastawie rejestrowym;
 w skutek wygaśnięcia zabezpieczanej
wierzytelności;
 na skutek jej przeniesienia z wyłączeniem zastawu;
 wobec zniszczenia rzeczy lub jej zwrotu (art. 325 k.c.);
 wobec sprzedaży, w postępowaniu
egzekucyjnym, znoszącej prawa osób
trzecich.
Wobec powyższej charakterystyki,
zastaw wydaje się więc być atrakcyjnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Cechę tę należy powiązać
przede wszystkim z jego rzeczowym
charakterem, który już przy zawieraniu
umowy daje zastawnikowi w posiadanie
konkretny przedmiot lub prawo w celu
zabezpieczenia, a władanie nim stanowi
właśnie o pewności zabezpieczenia.
Element taki nie występuje przy opisywanym wcześniej poręczeniu, gdzie
wierzyciel musi „zaufać” dłużnikowi, iż
ten zrealizuje zabezpieczenie.
Zjawisko nabywania samochodów „na
kredyt” doprowadziło do tego, że obecnie najczęstszą formą występowania jest
wskazywany zastaw rejestrowy, który
zabezpiecza roszczenia banków i firm
finansujących nabywanie pojazdów
w formule ratalnej.
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Negocjacje biznesowe (cz. I)
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Artykułem tym zaczynamy cykl publikacji, poświęcony negocjacjom biznesowym. Prowadząc
firmę, z negocjacjami mamy do czynienia niemal na co dzień. Większość z nas podchodzi
do tego procesu intuicyjnie w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i z reguły przynosi
to przyzwoite rezultaty. Być może dzięki lekturze tego cyklu praktycznych artykułów,
przeanalizujecie i zweryfikujecie swój proces negocjacji, co poprawi jego efektywność, i przełoży
się na wymiar biznesowy, czyli pieniądze, czego Wam, Drodzy Czytelnicy, gorąco życzę.
Kiedy warto negocjować
Negocjacje nie mają sensu, gdy występuje zbieżność interesów i nie występuje konflikt, zatem negocjujemy
w sytuacji konfliktu. Żadna organizacja
nie jest w stanie uniknąć konfliktów.
Ludzie mają różne potrzeby, których
jednoczesna realizacja nie jest możliwa. Unikanie konfliktów jest błędem.
Niedostrzegane problemy narastają
i prędzej czy później objawią się ze
zdwojoną siłą. Konflikt może prowadzić
do „mądrego” rozwiązania, respektującego – przynajmniej częściowo – interesy wszystkich stron. Konflikt rzadko
kończy się zwycięstwem jednej strony
i całkowitą klęską drugiej; próby przeforsowania na siłę swojego rozwiązania
z reguły kończą się fiaskiem, powodują

natomiast eskalację konfliktu i olbrzymie skutki negatywne.
Style zachowań
w sytuacji konfliktu
Skoro negocjacje to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów, przyjrzyjmy się
zatem możliwym scenariuszom naszych
zachować w sytuacjach konfliktowych.
W przypadku wystąpienia konfliktu
możemy wyróżnić kilka typowych typów
reakcji . Biorąc pod uwagę dwa faktory
 asertywność – dbałość o zaspokojenie
własnych potrzeb i realizację własnych interesów
 kooperatywność – dbałość o relacje
interpersonalne
możemy wyróżnić pięć stylów naszych
zachowań w sytuacjach konfliktowych.

Poniżej krótka charakterystyka każdego
z nich: dominacji, wycofania, unikania,
kompromisu i współpracy.
Dominacja
Dominacja charakteryzuje się dążeniem
do zrealizowania własnych interesów
kosztem niezaspokojenia potrzeb drugiej strony.
 Strony konfliktu są przeciwnikami.
 Celem osoby ze stylem Dominacja jest
bezwzględne zwycięstwo.
 Żąda ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych.
 Jest twarda w stosunku do ludzi i do
problemu.
 Nie ufa innym.
 Okopuje się na swoim stanowisku.
 Stosuje groźby.

XII 2017 – II 2018

Fachowiec Lubelski

 Wprowadza w błąd co do dolnej granicy
porozumienia.
 Żąda jednostronnych korzyści jako warunku porozumienia.
 Poszukuje jedynego rozwiązania –
tego, które ona akceptuje.
 Upiera się przy swoim stanowisku.
 Stara się wygrać walkę woli.
 Wywiera presję, manipuluje.
Wycofanie
Istotą tego stylu jest świadoma rezygnacja z zaspokojenia własnych potrzeb po
to, aby zrealizować interesy drugiej strony i utrzymać z nią dobre stosunki.
 Strony konfliktu są przyjaciółmi.
 Celem dla osoby ze stylem Wycofanie
jest porozumienie za wszelką cenę.
 Ustępuje, aby pielęgnować wzajemne
stosunki.
 Jest miękka w stosunku do ludzi
i problemu.
 Ufa innym.
 Łatwo zmienia stanowisko.
 Składa różne oferty.
 Odkrywa dolną granicę porozumienia.
 Akceptuje jednostronne straty w imię
zawarcia porozumienia.
 Szuka jednego rozwiązania – tego, które oni zaakceptują.



Zarządzanie
 Upiera się przy porozumieniu.
 Stara się unikać walki woli.
 Poddaje się presji.
Unikanie
Przy tym stylu zakładamy, że koszty
konfliktu są większe niż korzyści, jakie
może dać porozumienie.
 Osoba ze stylem na Unikanie nie podejmuje żadnych aktywnych działań.
 Czeka na wygaśnięcie konfliktu po
zniknięciu jego powodu.
 Traktuje obojętnie realizację własnych
interesów.
 Wykazuje postawę ukierunkowaną na
skrzywdzenie bądź ukaranie drugiej
strony poprzez brak zainteresowania
realizacją jej celów.
 Traktuje ludzi i problem jako jedno.
Kompromis
Opiera się na założeniu, że każda ze stron
częściowo korzysta i częściowo traci, jeśli
chodzi o realizację swoich interesów.
 Strony konfliktu są partnerami.
 Celem jest wypracowanie wspólnego
kompromisu – tzw. złotego środka.
 Osoba ze stylem Kompromis spodziewa
się ustępstw i stosuje je jako podstawę
wzajemnych stosunków.
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 Traktuje konflikt jako grę o wartości
zerowej.
 W ograniczonym zakresie zmienia
swoje stanowisko.
 Stosuje zasadę częściowa wygrana
i częściowa przegrana.
Współpraca –
rozwiązywanie problemów
Charakteryzuje się wspólnym dążeniem
do wypracowania rozwiązań pozwalających na realizację interesów obu stron.
 Osoba ze stylem Współpraca oddziela ludzi od problemu.
 Koncentruje się na interesach stron,
a nie na stanowiskach.
 Wypracowuje możliwości korzystne
dla obu stron.
 Traktuje konflikt jako źródło rozwoju i grę o wartości niezerowej.
 Upiera się przy stosowaniu obiektywnych kryteriów.
 Pamięta, że współpraca może dać
większe korzyści, niż wynika to
z analizy interesów.
Strategie negocjacyjne
W zależności od sytuacji i przyjętych
założeń, możemy rozważyć kilka scenariuszy strategii negocjacyjnych.

>
REKLAMA
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WSPÓŁPRACA

KOMPROMIS

UNIKANIE

Słabo
kooperatywny

WYCOFANIE

Silnie
kooperatywny

Style zachowań w sytuacji konfliktu

Negocjacje twarde
Jest to strategia siłowa, czyli kto kogo
pokona w toku negocjacji. W tym przypadku zawsze występuje zarówno wygrany, jak i przegrany. Wygrany bierze
niemal wszystko, przegrany prawie nic.
Jedna ze stron będzie reprezentować
styl zachowań w konflikcie Dominacja,
a druga Wycofanie. Ten model może
okazać się efektywny tylko przy jedno-

razowych umowach, gdyż w perspektywie długoterminowej nie pozwala na
zbudowanie obustronnego zaufania i per
saldo obydwie strony okazują się być
przegranymi.
Negocjacje miękkie
Obydwie strony dążą do kompromisu,
czyli spotkania się pośrodku. Każda z nich
ustępuje ze swoich interesów na rzecz

REK LAMA

manual
systemu
wizualnej
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drugiej strony, osiągając tym samym połowiczny sukces (tyle samo zyskuje i traci).
W scenariuszu tym obydwu stronom
zależy na budowaniu bądź podtrzymaniu
długofalowej relacji. Strategia ta wydaje
się być najbardziej intuicyjna i najczęściej
stosowana w toku negocjacji biznesowych.
Negocjacje rzeczowe
Jest to strategia konstruktywna,
która wymaga wysiłku, otwartości
i kreatywności obydwu stron. W efekcie
stosowania tej strategii obydwie strony
zabezpieczają swoje interesy i kończą
negocjacje pełnym sukcesem. Inna nazwa
tej strategii to Wygrany/Wygrany. Jest
to optymalny scenariusz strategiczny,
jednakże i najbardziej wymagający od
obydwu stron, zwłaszcza na etapie dobrego przygotowywania się do procesu
negocjacji (a dobre przygotowanie się to
¾ negocjacyjnego sukcesu).
Klucz do negocjacji
Wygrany/Wygrany
Kluczem do negocjacji, w których obydwie strony realizują swoje interesy
(tzw. Wygrany / Wygrany) jest harwardzki model negocjacji. W modelu
tym jest kilka ważnych zasad.
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Oddzielaj ludzi od problemów
Wynik negocjacji zależy w dużej mierze od
stosunków miedzy negocjatorami. Jeśli
zaczną się oni kłócić i walczyć o udowodnienie swojej przewagi, trudno będzie
o osiągnięcie porozumienia, zwłaszcza gdy
emocje wezmą górę nad chęcią rozwiązania problemu i strony staną się wrogami.
Dlatego, jeśli to możliwe, trzeba pamiętać
o tym, że obie strony mają problem i chcą
go rozwiązać. To problem negocjacyjny jest
wspólnym wrogiem obu stron.
Koncentruj się na zadaniach,
a nie na poglądach
Poglądów jest wiele, każdy ma prawo do
swoich. Jeśli jednak negocjacje zamienią się w dyskusje o poglądach, trudno
będzie ustalić racjonalne rozwiązania.
Zadania do rozwiązania są natomiast
bardzo konkretne i ściśle określone. To
na nich powinniśmy się koncentrować.
Wymiana poglądów służy jedynie wydłużaniu czasu rozmów.
Szukaj korzyści dla
wszystkich
Dobrzy negocjatorzy, przygotowując
się do negocjacji, opracowują kilka
różnych wariantów rozwiązania. Jeśli
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Sławomir Wyspiański

Autor prowadzi wykłady i praktyczne
warsztaty z negocjacji biznesowych na
Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach
studiów podyplomowych „Negocjacje
i mediacje”. Prowadzi również firmę
doradczą, specjalizującą się w negocjacjach
oraz komunikacji marketingowej
(www.wyspianski.net). Jego pasje to fotografia,
filmowanie i żeglarstwo.
strony przedstawią tylko po jednym
rozwiązaniu, z pewnością rozwiązania
takie będą stronnicze – korzystne tylko
dla autora. W takiej sytuacji pojawia
się zagrożenie impasu negocjacyjnego.
Poszukiwanie wspólnych korzyści,
rozważanie różnych wariantów jest
stanowczo korzystniejsze niż trwanie
w bezruchu.
Stosuj obiektywne kryteria
Jeśli negocjacje zamieni się w ścieranie
się subiektywnych punktów widzenia,
staną sie jałowe. Każda ze stron będzie
próbowała przeforsować swoje korzyści.
Dlatego, oceniając proponowane rozwiązania, na ogół stosuje sie obiektywne

kryteria wynikające z zasad działania
rynku, branży, rachunku ekonomicznego, opracowań ekspertów, podstaw
prawnych czy wreszcie meritum sprawy.
Porozumienie przyjęte na podstawie
obiektywnych kryteriów jest dla obu
stron motywatorem do utrzymywania
dalszej współpracy.
Resumé
Negocjacje to gra psychologiczna, która
rządzi swoimi zasadami. Aby osiągnąć
negocjacyjny sukces należy poznać te zasady i je stosować. Jednym z kluczowych
elementów jest efektywna i skuteczna
komunikacja interpersonalna, którą zajmiemy się w kolejnym numerze.
REKLAMA
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Wypalenie zawodowe
czy zmęczenie
Jak je odróżnić? I co dalej?
Małgorzata Bogdanowicz

Są momenty w pracy każdego człowieka, gdy czujemy się zmęczeni i nic nam się nie chce, często mówimy
sobie: „Jestem wypalony”, „Muszę zmienić tę pracę”. Prowadząc szkolenia na temat stresu w pracy, często
słyszę „Ja już mam wypalenie zawodowe”. Gdy pokazuję, że niekoniecznie, często widzę zawód na twarzy
osoby, która już miała nadzieje na dostanie etykietki i dobry powód do długiego urlopu lub zmiany pracy.
Pójść na urlop należy nie tylko wtedy,
gdy już jesteśmy wypaleni. Pamiętajmy,
że jest to forma regeneracji, aby uniknąć przymusowego odpoczynku. A jeśli
chcemy zmienić pracę, to wcale nie musimy doprowadzać do wypalenia.
Głównym powodem zmęczenia i wypalenia pracą jest stres. Przychodzi tu
do głowy myśl, że gdybyśmy pracowali
w warunkach bezstresowych, nie pojawiałoby się zmęczenie. Nic bardziej mylnego. Stres jest potrzebny, gdyż on nas
między innymi motywuje do pracy. Gdyby nie napięcie związane z dostarczeniem
tego tekstu do redakcji, pewnie bym go
nie napisała. Mam określony termin, do
kiedy muszę oddać artykuł, a gdy czasu
pozostaje coraz mniej, każdy dzień staje
się ważny. Gdybym nie miała terminu,
cóż, pewnie odkładałabym tę czynność
w nieskończoność, zawsze znajdując co
innego do zrobienia. I tak jest w każdej
pracy – stres mobilizuje nas do jej wykonania. Czasem jednak stres potrafi wpłynąć negatywnie na naszą pracę. Przede
wszystkim, gdy jesteśmy nim przesyceni;
wtedy pojawia się pytanie: jak określić
jego poziom. Jest to dość trudne, ale
możliwe. Przysłowiowe „wszystko leci mi
z rąk” może być już pierwszym objawem
zbyt dużego stresu. A gdy pojawi się sytuacja, gdy przy czynności, którą zwykle
wykonuje się z łatwością, pojawiają się
liczne błędy, jest to wyraźny sygnał, że
przyda się chwila „oddechu”.
Fizyczne czy psychiczne
Odpowiadając na pytanie: czym jest zmęczenie, należy rozróżnić fizyczne i psychiczne, w zależności od formy pracy.
Zmęczenie fizyczne charakteryzują
następujące objawy: zmiany w układzie
biochemicznym mięśnia (ból lub uczucie
pieczenia), pocenie się (odwodnienie organizmu, utrata elektrolitów, co znacznie przyspiesza rozwój zmęczenia),
pogorszenie koordynacji ruchowo-wzrokowej (spowolnienie ruchów, spadek

sił mięśni i dokładności ruchu), spadek
wydajności (wzrost liczby błędów, czasu
reakcji), wzrost zagrożenia urazowego
czy wypadkowego. Należy pamiętać, że
przy zmęczeniu fizycznym może pojawić
się również psychiczne, szczególnie gdy
praca wykonywana jest pod wpływem
silnego stresu.
Zmęczenie psychiczne charakteryzują następujące objawy: zmniejszenie
stopnia koncentracji, utrudnione myślenie, spowolnienie i osłabienie postrzegania, spadek motywacji, zaburzenia
emocjonalne (apatia lub rozdrażnienie),
nastawienie systemu nerwowego na
odpoczynek (ziewanie, senność), spadek
wydajności pracy (wzrost liczby błędów),
wzrost zachorowań, urazów i wypadków.
Patrząc na powyższe objawy, każdy
z nas choć raz czuł je podczas swojej
pracy. Czy jednak to już wypalenie
zawodowe? Zdecydowanie nie. Aby to
określić potrzeba jeszcze kilku innych
czynników warunkujących wypalenie.
Poniżej zwrócę szczególną uwagę na
objawy psychiczne, gdyż one stanowią
główne wskazówki do rozpoznania wypalenia. Fizyczne to przede wszystkim
pojawienie się chorób układu krążenia,
bóle kręgosłupa czy przedłużające się
przeziębienie.
W odróżnieniu zmęczenia od wypalenia zawodowego pomoże postawienie
sobie na początek pytania: ile trwa już
Twoje poczucie zmęczenia, czy jest to kilka dni wytężonej pracy, np. pilne zlecenie
u wymagającego klienta, i wiesz, że jak to
skończysz będzie chwila na regenerację?
Czy jednak od kilku miesięcy czujesz permanentne zmęczenie i gdy przeczytasz
to, co poniżej, idealnie pasować będzie do
Twoich odczuć, na każdym etapie?
Trzy fazy wypalenia
Christina Maslach, wieloletni badacz
problematyki wypalenia zawodowego,
wskazuje na trzy fazy wypalenia zawodowego:

Stadium wyczerpania emocjonalnego. Subiektywne poczucie nadmiernego zmęczenia i wyczerpania zasobów,
poczucie wyeksploatowania zawodowego i braku możliwości regeneracji
sił. To znaczy, że pojawiają się w głowie
myśli typu: „Nic mi ostatnio nie wychodzi”, „Nie mogę się zebrać, żeby działać
sprawnie i skutecznie”, „To nie ma sensu, wszystko co robię jest do d…”.
Stadium depersonalizacji i cynizmu. Dystansowanie się w stosunku
do współpracowników, klientów, rozluźnienie więzi emocjonalnej ze współpracownikami. Tutaj pojawiają się takie
zdania: „Ja z takimi ludźmi nie mogę
pracować, nikt by nie mógł”, „Telefony
się psują, obsługa jest beznadziejna,
wszyscy rzucają mi kłody pod nogi”,
„Dlaczego ci klienci są tacy beznadziejni,
głupi, wszyscy się na mnie uwzięli”.
Stadium braku poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji
w związku z wykonywaniem pracy.
Negatywna ocena kompetencji zawodowych, obniżone poczucie dokonań osobistych, negatywne ocenianie własnej
pracy, brak kontroli nad sprawami zawodowymi. „Ja naprawdę robię więcej niż
mogę, tłumaczę, ostrzegam, żyły sobie
wypruwam, a tu jak było źle, jest jeszcze
gorzej”, „Wszystko już zrobiłem, a nadal
mi nie wychodzi”.
Co zrobić, kiedy poczujesz
zmęczenie w pracy?
Zabrzmi banalnie – PRZERWA jest
najprostszym sposobem w procesie regeneracji. Najczęściej pierwsze, co usłyszysz w głowie, to: „jesteś zmęczony,
zrób sobie przerwę”, a zaraz potem: „ale
przecież nikt za mnie tego nie zrobi”.
W obu przypadkach jest racja. Potrzebna
jest przerwa, jak i wykonanie pracy. Jeśli
naprawdę nie możesz zrobić przerwy,
gdy poczujesz zmęczenie, zaplanuj ją po
zakończonej pracy, zanim zaczniesz wysiłek. A jeśli nadal to niemożliwe, to na
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pewno musisz mieć chwilę odpoczynku
po pracy.
Pamiętaj o tym, że Twój dom to
nie praca. Stwórz w nim możliwość
zapomnienia o pracy. Często słyszę, że
w domu jest tyle roboty, że też jesteśmy
zmęczeni, i tak jest, tylko to inny rodzaj
zmęczenia. Ważne, aby dawał nam oderwanie od stresu związanego z pracą.
Stwórz nawyk bycia offline. W dzisiejszej dobie wiele osób w zasadzie jest
w sieci non stop, w każdym momencie
odbierają maile, smsy, nie mówiąc o telefonach. Słyszę: „nie mogę wyłączyć
telefonu, bo przecież może się coś wydarzyć i ja poniosę tego konsekwencje”.
Przecież wiele razy zdarzyło się, że
ponosiliśmy konsekwencje i bycie online nas przed tym nie uratowało. A ile
można zyskać, gdy przez godzinę wyłączymy się z obserwowania telefonu
i nerwowego sprawdzania maili, wykorzystując ten czas choćby na zjedzenie
w spokoju obiadu, czy wyciszenie się
podczas krótkiego spaceru albo dokończenie ważnych spraw, aby potem móc
odpocząć.
Miej hobby, które pozwoli oderwać
się od pracy. Nawet jeśli nie masz dużo
czasu, aby rozwijać swoje pasje, pamiętaj
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Małgorzata
Bogdanowicz
– psycholog, trener biznesu, terapeuta. Od 10 lat tworzy i rozwija zespoły
sprzedażowe z pasją przekazując
swoje doświadczenia z branży reklamowej, wydawniczej, radiowej,
motoryzacyjnej, budowlanej i meblarskiej. Pracuje również przy projektach
związanych z rozwojem pracowników
w zakresie Work Life Balance, zarządzania wiekiem. Praktyk w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji
i obsługi klienta w handlu, komunikacji interpersonalnej, umiejętności menadżerskich. Zawodowo specjalizuje
się w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
tworzeniu programów szkoleniowych.
kiedy tylko będzie okazja, będzie coś, co
pozwoli na „złapanie oddechu”.
Współpraca z ludźmi. Tutaj istotny
jest zespół, z jakim pracujesz. Czy możesz liczyć na współpracowników? Masz
kogoś, kogo możesz poprosić o pomoc?
Jeśli jeszcze nie, warto zadbać, aby tacy
ludzie wokół ciebie się znaleźli.

Podsumowując powyższe rozważania
– jeśli pojawia się zmęczenie w pracy
warto zadbać o regenerację, ponieważ
przemęczenie może prowadzić do wypalenia zawodowego. A to już znacznie
trudniej zbalansować. Często konieczna
jest wówczas zmiana pracy lub długotrwały urlop.
REKLAMA

Lublin, ul. Młyńska 11
tel. kom. 601 295 550, 881 737 838
e-mail: zakpollublin@wp.pl
www.zakpol-lublin.pl

Materiały budowlane

• cement • styropian • tynki elewacyjne • cegła • beton towarowy
• bloczki fundamentowe • belit • beton komórkowy • stropy teriva
• stal • systemy kominowe

TRANSPORT

HDS

Brykiet

Węgiel

Węgiel workowany | polski i syberyjski
na paletach oraz big bag 1 tona
• kostka • orzech • ekogroszek • miał
Drewno rozpałkowe

transport + rozładunek
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Tylko we Lwowie!!!
Katarzyna Dziewulska, biuro turystyczne Kama Tours, kamatours@gmail.com

Lwów… Z czym się kojarzy? Pewnie od razu zanucicie piosenkę słynnych lwowskich baciarów
„Tylko we Lwowie”. I nic w tym dziwnego. Lwów jest stale obecny w naszej kulturze, jego legenda,
filmy Szczepcia i Tońcia, charakterystyczny lwowski akcent i piosenki Łyczakowskiego folkloru.
Ale zamiast żyć przeszłością, należy tu przyjechać i samemu odkryć tę galicyjską perełkę.
Dzisiejszy Lwów to prężne i nowoczesne miasto, zmieniające się na naszych
oczach. Tętni życiem przez cały rok
– niezależnie od pory roku kalendarz
Lwowa obfituje w rozmaite wydarzenia.
Lwów to nie tylko zabytki świadczące
o wspaniałej przeszłości, ale to również
niepowtarzalna atmosfera – to ona
moim zdaniem uzależnia i każe nam
wracać do tego niezwykłego miasta.
Lwów to również wspaniała kuchnia.
Restauracje, browary, kawiarnie dają
świadectwo jego wielokulturowości,
pomysłowości i otwartości na nowe idee.
Poniżej przedstawiam mały poradnik
dla odwiedzających Lwów. Podpowiem,
jak dojechać, co zwiedzić, gdzie spać
i w których restauracjach koniecznie
zjeść.
Wjazd na terytorium Ukrainy:
Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę
na podstawie ważnego paszportu, bez
konieczności posiadania wizy wjazdowej
i mogą przebywać na jej terytorium do
90 dni w ciągu 6 miesięcy. Obcokrajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich
środków finansowych na pokrycie kosz-

tów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany
pobyt) wymagana jest kwota ponad
400 euro. Ukraińskie władze graniczne
uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot. (Źródło: http://
msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/
profile_krajow/ukraina)
Jak dojechać do Lwowa
Wycieczka autokarowa
Moim zdaniem najlepszy sposób na
poznanie Lwowa to wykupienie wycieczki w biurze podróży. Oferty obejmują
przejazd, zwiedzanie, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie oraz opiekę
pilota. Grupy wycieczkowe sprawnie
przekraczają granicę – oczywiście trzeba
uzbroić się w cierpliwość, gdyż kontrole
paszportowe są czasochłonne, jednakże
w porównaniu z podróżą własnym autem czy autokarem liniowym formalności te są załatwiane niezwykle sprawnie.
Przed wyborem oferty radzimy sprawdzić, jaki obiekt noclegowy proponuje
biuro – Lwów to miasto kontrastów, dotyczy to również standardów hoteli.

Autokar rejsowy
Lwów ma bardzo dobre połączenia autokarowe z wieloma miastami w Polsce.
Najwięcej kursów jest z Warszawy, Lublina i Rzeszowa. Minusem tego środka
lokomocji są długotrwałe i szczegółowe
kontrole pasażerów na granicy.
Samolot
Połączenia ze Lwowem oferują linie
lotnicze LOT oraz WizzAir. Jest to zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy
sposób na dostanie się do Lwowa. LOT
obsługuje loty z Warszawy, Poznania,
Bydgoszczy, natomiast Wizzair – połączenia z Wrocławia. Lwowskie lotnisko
jest położone blisko centrum miasta, do
którego dojechać można autobusikami
(marszrutki) oraz taksówkami.
Pociąg
Do Lwowa można dotrzeć bezpośrednio
m.in. z Warszawy, Wrocławia, Opola,
Krakowa i Rzeszowa codziennym wygodnym pociągiem sypialnym, dzięki
któremu można rozpocząć zwiedzanie
już od samego rana. Można również
wybrać szybkie i wygodne popołudniowe
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połączenie Przemyśl–Lwów i uniknąć
kolejek na granicy. (Źródło: https://
www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/
oferty/zagraniczne/ukraina/lwow.html)
Samochód
Zdecydowanie odradzam ten sposób
podróżowania. Kolejki na granicy, trudności z zaparkowaniem samochodu – to
główne minusy przyjazdu do Lwowa
własnym autem. Samochód nie będzie
nam potrzebny do zwiedzania, gdyż
większość atrakcji oraz miejsc noclegowych znajduje się w Śródmieściu.
Gdzie spać
Lwów posiada bardzo bogatą ofertę
bazy noclegowej – począwszy od pokoi
w mieszkaniach prywatnych, a skończywszy na ekskluzywnych resortach
położonych na obrzeżach miasta. Biorąc
pod uwagę fakt, że Lwów dla Polaków
jest miastem tanim, można sobie
pozwolić na dobry hotel w dogodnej
lokalizacji – za jedynkę ze śniadaniem
nie powinniście zapłacić więcej niż 70
zł. Najsłynniejszym hotelem jest położony przy głównej promenadzie miasta
Hotel George. O tym, że jest to miejsce
niezwykłe świadczą goście, którzy się tu

43

kiedyś zatrzymali: Piłsudski, Paderewski, Balzac, Kiepura. Lokalny touroperator Kumpel proponuje nawet wycieczkę
po hotelu i odkrywanie jego tajemnic.
Hotel dysponuje pokojami o różnym
standardzie – nie polecam pokoi ekonomicznych. Jak już pisałam wcześniej,
Lwów to miasto kontrastów, dlatego
warto sprawdzić opinie o wybranym
obiekcie noclegowym. Polecam nowe
hotele, takie jak Eco Hotel, Ibis, LH Hotel i Spa, Kopa, Pańska Góra, Warszawa,
Sputnyk, Drevnyi Grad.
Lwowskie restauracje
To one przyczyniają się do tworzenia
niepowtarzalnej, wielokulturowej, otwartej atmosfery Lwowa. Dzięki niskiej
cenie hrywny ceny w restauracjach są
dla Polaków bardzo przystępne, warto
więc próbować specjałów oferowanych
przez dany lokal.
 Kumpel – popularna sieć restauracji,
gdzie zjecie kiełbasę na metry, dania
prosto z kociołków, czy też napijecie się darmowego piwa z nalewaka
w kształcie kobiecej piersi;
 Arsenał – wspaniała kuchnia w średniowiecznej oprawie – zamiast sztućców obrus z narysowanym widelcem

>
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i nożem – doskonałości z grilla są
jedzone rękami, jak to bywało w dawnych czasach;
 Cafe Masoch – dla miłośników
BDSM i fetyszystów – kelnerka nie
będzie miała skrupułów, żeby was wysmagać pejczem;
 Żydowska – bardzo dobrze przygotowane dania kuchni żydowskiej. W menu
nie ma cen – należy się targować;
 Kryjówka – mamy problem z tym
lokalem, ponieważ ta legendarna już
knajpa nawiązuje do UPA. Jeśli jednak
kryjówkę jednej z grup UPA potraktujemy jako chwyt marketingowy
wystarczy powiedzieć hasło: „Sława
Ukrainie” i zostaniemy wpuszczeni do
lokalu, a z ręki banderowca uzbrojonego w karabin otrzymamy powitalny
kieliszek wódki. Lokal urządzony jest
w stylu kryjówki partyzanckiej. Znajdziemy tu nadajniki radiowe, proste
drewniane stoły i podobne wyposażenie. Do tego smaczna kuchnia i szeroki wybór napojów. Jeśli nie przeszkadza Wam tematyka lokalu, to jest on
niewątpliwie wart odwiedzenia.
To tylko kilka ze lwowskich restauracji.
Należałoby im poświęcić oddzielny
artykuł. Wspomnę jeszcze o jadłodajniach na miejskim targowisku
Dobrobyt, gdzie można zjeść najlepsze
w mieście, świeżutkie czibureki (duże
pierogi z rozmaitym nadzieniem smażone w głębokim tłuszczu) – o ile nie
odstraszy was spartański wystrój tego
miejsca.
Miłośnikom dobrych trunków i smacznego jadła polecam przyjazd do Lwowa
w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Jest to prawdziwa uczta dla oczu – w centrum miasta ustawione są stragany świąteczne, całość pięknie ozdobiona iluminacjami. A dla ciała – glintwajn, czyli grzane
wino, miodówka na gorąco oraz dania pro-
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sto z rusztu. Jarmark we Lwowie, tak jak
okres świąteczny, trwa cały miesiąc – od
połowy grudnia do połowy stycznia.
Co zobaczyć
Większość zabytkowych obiektów
znajduje się w Śródmieściu – możemy je
zwiedzić w czasie 3-godzinnego spaceru.
Poniżej prezentujemy miejsca najciekawsze, bez zobaczenia których nie
można wyjechać ze Lwowa.
Rynek – 44 kamienice pochodzące
głównie z XVIII i XIX okalają centralny
plac. W centrum rynku stoi monumentalny nowy ratusz – polecam wspiąć się
na jego wieżę i zobaczyć miasto z góry.
Opera – to chyba najbardziej znany
budynek Lwowa. Zaprojektowany przez
Zygmunta Gorgolewskiego i zbudowany
zaledwie w trzy lata, był zwieńczeniem
ówczesnych możliwości technicznych.
Wnętrze opery również zachwyca: w sali
lustrzanej znajdziemy namalowane
na suficie sceny z czołowych polskich
oper. A jeśli udamy się na widownię
i będziemy mieli szczęście, to obejrzymy
opuszczoną pięknie zdobioną kurtynę
Siemiradzkiego. Opera jest celem wycieczek samym w sobie – spektakle grane
tutaj to prawdziwy raj dla miłośników
opery, operetki i baletu. Pełna scenografia, pełny chór, pełna orkiestra – na
przedstawieniu w Operze Lwowskiej
zrozumiemy, czym była barokowa opera.
Panorama Lwowa z Góry Zamkowej – jeszcze w XIX wieku na wzgórzu
górującym nad miastem stał zamek.
Został on jednak przez Austriaków rozebrany. Dziś wdrapują się na szczyt wzgórza zakochani oraz turyści, którzy chcą
mieć kopuły i wieże świątyń widoczne jak
na dłoni. Szczególnie pięknie miasto prezentuje się z tej perspektywy o zachodzie
słońca.
Świątynie – to świadkowie wielokulturowości Lwowa – był on miastem

pomiędzy kulturami i sąsiadują tu ze
sobą świątynie różnych obrządków. Koniecznie należy zobaczyć Katedrę Łacińską, Ormiańską oraz Sobór św. Jura. I nie
omińcie kaplicy Boimów – trudno uwierzyć, że kiedyś stała na cmentarzu! Kiedy
ją zobaczycie, zrozumiecie dlaczego,
pomimo tego, że cmentarz przeniesiono
i zniszczono, akurat ta kaplica pozostała.
Takich perełek się nie niszczy, jeśli ma się
głowę na karku. A Lwowianie mają.
Cmentarz Łyczakowski – to prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Nagrobki
to arcydzieła stojące nad grobami słynnych lwowian: Marii Konopnickiej, Ordona, Gorgolewskiego (architekta lwowskiej
Opery), licznych duchownych wielu obrządków. Przy Cmentarzu Łyczakowskim
znajduje się odnowiony Cmentarz Orląt
Lwowskich – obrońców Lwowa przed
Ukraińcami, którzy wykorzystując zawieruchę wojenną, chcieli przejąć Lwów.
Aleja Wolności (Prospekt Swobody) – w polskim Lwowie ta ulica nosiła
miano Wałów Hetmańskich. Zaczynała
się przy pomniku Mickiewicza, a kończyła przy Operze. Powstała po rozebraniu
przez Austriaków murów miejskich. Była
to najbardziej reprezentacyjna aleja dawnego Lwowa, gdzie prowadzono życie towarzyskie i przy której zbudowano reprezentacyjne budynki – czego najbardziej
widocznym dowodem jest Opera. Dzisiaj
jest to również jedna z najruchliwszych
alei miasta.
Oczywiście nie jest to pełny katalog
zabytków i miejsc godnych odwiedzenia
we Lwowie – jest to absolutna podstawa,
którą każdy turysta powinien zobaczyć.
Do tego zarezerwujcie sobie czas na spacer uliczkami Starego Miasta – kamienice, dziedzińce, muzyka grana i śpiewana przez ulicznych grajków, zapachy
zapraszające nas do lokali – ta mozaika
tworzy specyficzny klimat miasta.
Zapraszamy do Lwowa

