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Reguły Odpowiedzialnego Biznesu 
– szansą na rozwój firmy

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Nie trzeba być dużą firmą, by wdrożyć i przestrzegać zasady biznesu odpowiedzialnego 
społecznie. Efekty mogą przyjść zaskakująco szybko. I to te wymierne finansowo.

Warto, a nawet trzeba się angażować 
w lokalne inicjatywy, zarówno bizne‑
sowe – co było tematem poprzedniego 
numeru Fachowca Lubelskiego – ale i te 
społeczne. Wizerunek człowieka za‑
angażowanego w działania społeczne 
z pewnością przyczyni się do poprawy 
postrzegania firmy. Biznes nie powinien 
skupiać się tylko na zarabianiu pieniędzy, 
ale również być odpowiedzialnym. Gdzie 
działać? Może być to miasto, miasteczko, 
dzielnica, najbliższa okolica. Trzeba tej 
przestrzeni poszukać. To nie wymaga du‑
żego wysiłku, a działania te z pewnością 
nie przejdą bez echa. Podobnie jak współ‑
praca z lokalnymi władzami czy organi‑
zacjami społecznymi bądź sportowymi. 
Potencjalni klienci z pewnością docenią 
te wysiłki podczas zakupów.

Ważna jest dbałość o wizerunek na 
zewnątrz. O uczciwości w biznesie moż‑
na pisać dużo. Ale warto zwrócić uwagę 
na parę innych czynników.

Odpowiednia komunikacja to dobra 
droga do odniesienia sukcesu w biznesie. 
Wszystkie relacje biznesowe, czy to z lo‑
kalnymi hurtowniami, producentami, 
dostawcami, czy firmami, mogą pomóc 
w tych działaniach. Trzeba być dostęp‑
nym, odpowiadać na maile i prowadzić 
odpowiednie kanały dystrybucji informa‑
cji o działaniach swoich i firmy: spotka‑
nia, reklamy, newslettery, Facebook itp.

Dobra kadra to następny klucz do 
sukcesu. Szczególnie wrażliwą kwestią 
są jasne zasady pracy. Jeśli są zrozumiałe 
i akceptowane przez wszystkich, poma‑
gają w codziennej pracy, wprowadzają 

w firmie porządek, stanowią podstawę 
podejmowania odpowiednich decyzji w re‑
lacjach zarówno między pracownikami, 
jak i z klientami. Okazują się też przydat‑
ne w przypadku rozwiązywania sporów. 
Pracownicy także potrafią docenić kom‑
fort pracy w przyjaznym miejscu. Warto 
im zagwarantować atrakcyjne warunki, 
umowy o pracę, ale także podjąć wszelkie 
działania, aby była ona bezpieczna. Zyska‑
cie na tym także wizerunkowo. 

Dbaj także o bezpieczeństwo da-
nych. To ważne w czasach zmieniają‑
cych się regulacji w zakresie właściwego 
przetwarzania i gromadzenia danych.

Pamiętajmy, że nasz wizerunek, za‑
równo jako przedsiębiorcy, jak i firmy, 
może być kluczem do sukcesów, ale tak‑
że przyczyną porażek. 

R E K L A M A
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Biznes i co dalej…, czyli 
o społecznej odpowiedzialności

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Wszystko w naszym biznesie powinno być poukładane książkowo: mieć cel, misję i sens. 
Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że głównym celem biznesu jest osiąganie zysku, potem 

dbałość o firmę i jej rozwój, a także o pracowników i rodzinę. To wszystko jest bardzo ważne, 
ale wydaje się, że w dzisiejszych czasach to za mało dla prawidłowego rozwoju biznesu. Trzeba 

również zadbać o wizerunek firmy, by była postrzegana jako zaangażowana społecznie.

To nowoczesne podejście z pewnością 
przyczyni się do wzrostu wartości firmy 
w środowisku, w którym na co dzień 
działa. Do kanonu weszło już twierdze‑
nie, że nowoczesny biznes nie powinien 
skupiać się tylko na zarabianiu, ale być 
przede wszystkim odpowiedzialnym 
w szeroko rozumianym znaczeniu 
tego słowa. Gdzie działać? Może być to 
miasto, miasteczko, dzielnica, najbliższa 
okolica. Trzeba tej przestrzeni poszu‑
kać samemu. Można w niej prowadzić 
działalność społeczną, sportową, itp. 
Potrzeb jest wiele, dlatego wachlarz 
możliwości jest w zasadzie nieograni‑
czony. Potencjalni klienci z pewnością 
docenią te wysiłki podczas swoich wybo‑
rów, także tych zakupowych.

O odpowiedzialność społeczną bi‑
znesu – czym jest i czy faktycznie ma 
znaczenie w prowadzeniu firmy – zapy‑
taliśmy Grzegorza Dębca, właściciela 
TRANSHURTU i Galerii Olimp, Człowie‑
ka Roku 2016 w kategorii Biznes, wie‑

loletniego Prezesa Lubelskiego Forum 
Pracodawców.

Jak przekłada pan to pojęcie na swo-
ją pracę i czy rzeczywiście ma ono 
dla Pana znaczenie?
Biznes odpowiedzialny społecznie to nie 
jest tylko pusty slogan. W obecnej dobie 
to obowiązek, ale i przywilej dla tych, 
którzy realizują się na polu biznesowym. 
Inna sprawa, czy z tego przywileju ko‑
rzystamy i w jaki sposób. Moim zdaniem 
wszyscy, którzy już osiągnęli sukces na 
niwie zawodowej, stają przed kolejnym 
pytaniem: co dalej. Czy w życiu osiągnę‑
liśmy już wszystko, czy to, co robimy ma 
jakiś głębszy sens? Ja również stawiam 
sobie takie pytania i codziennie staram 
się na nie odpowiadać.

Jakie biznes, także ten lokalny, ma 
obowiązki?
Zdecydowanie uważam, że biznes ma 
swoje prawa i obowiązki i wszyscy, któ‑

rzy osiągnęli sukces finansowy, zarówno 
ten większy, jak i mniejszy, powinni na‑
uczyć się dzielić nim z potrzebującymi. 
To po prostu czyni nas lepszymi. Nie ma 
oczywiście jednej drogi, jak to zrobić, 
kogo wspierać… Każdy z nas spotyka się 
codziennie z dużą grupą potrzebujących 
i ma problem, jakie działania wybrać 
i komu pomóc. Ale nieważne jest, co zro‑
bimy. Istotne, byśmy choćby podjęli ten 
trud. Mam głęboki szacunek dla ludzi, 
którzy w tym dzisiejszym „zwariowa‑
nym świecie” potrafią zatrzymać się na 
chwilę i znaleźć czas dla innych.

Skoro zgadzamy się w tym, że dzie-
lenie się sukcesem daje satysfakcję, 
to pozostaje pytanie: jaką drogę 
wybrać?
Każdy musi sam znaleźć swoją odpo‑
wiedź. Prowadząc firmę, angażuję się 
wraz z pracownikami w liczne działal‑
ności. Ale ponieważ jesteśmy dużą firmą, 
więc i odpowiedzialność ciąży na nas 
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większa. Moja droga to zaangażowanie 
w różne akcje charytatywne, sponsor‑
skie, ale postępując w zgodzie z zasadami 
etyki dobrego biznesu, nie zapominamy 
o mecenacie kulturalnym i sponsoringu 
sportowym. Wiem, że te dziedziny na 
gruncie lokalnym nie rozwiną się same, 
wszak państwo nie ogarnie wszystkich 
inicjatyw, i bez zaangażowania społecz‑
ności lokalnych, szczególnie tych bizne‑
sowych, się nie obędzie. Obserwuję, co 
zresztą bardzo mnie cieszy, liczne grono 
lubelskich przedsiębiorców podejmują‑
cych przeróżne akcje. Przyznaję, że dla 
mnie to jest budujące.

Czy za biznesem odpowiedzialnym 
społecznie kryją się tylko koszty?
Taka działalność niesie też liczne korzyści 
biznesowe: poprawia wizerunek firmy, 
powodując, że klienci chętniej korzysta‑
ją z naszych usług, daje też satysfakcję 
i poczucie sensu działań. Opiera się to na 
sprzężeniu, które jest zgodne z wyznawa‑
ną przeze mnie zasadą, że dobro zawsze 
do nas powraca. Galeria Olimp, ale i jej 
pracownicy, są tego najlepszym przykła‑
dem. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem 
życia lokalnej lubelskiej społeczności. Sta‑
ramy się żyć jej problemami, sponsoruje‑
my działalność kulturalną i sportową. Jak 
już wspomniałem, ma to bardzo korzyst‑
ny wymiar marketingowy, choć pamiętać 
należy, że jest on trudny do zmierzenia 
wynikami finansowymi. To nie jest to 
samo, co wykupienie reklamy w mediach 
czy internecie. Z satysfakcją obserwo‑
wałem zaangażowanie moich współpra‑
cowników w przeróżne aktywności, m.in. 
w coroczne finały Wielkiej Orkiestry Świą‑
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To buduje 
nasz zespół także od wewnątrz.

Czym przedsiębiorca może się 
w praktyce dzielić?
W zasadzie wszystkim: płacimy uczciwie 
podatki, więc dzielimy się z państwem 
i lokalnymi społecznościami, dzielimy się 
1% naszych dochodów z organizacjami 
pożytku społecznego (przy okazji apel: 
zbliża się termin rozliczeń, więc skorzy‑
stajmy z tego przywileju), dzielimy się też 
doświadczeniem biznesowym, bo prze‑
cież można pomagać także w ten sposób 
– okazuje się, że nasze doświadczenie 
i praktyka są bezcenne. Musimy sobie 

zdawać sprawę, że często organizacje, 
z którymi współpracujemy, nie mają tak 
doświadczonej i sprawnej kadry. Dzia‑
łają w nich pasjonaci i ludzie z misją, ale 
często brakuje im tego przełożenia na 
sprawność organizacji. Osobiście angażu‑
ję się w pracę w Lubelskim Hospicjum im. 
Małego Księcia i to daje mi poczucie speł‑
nienia. Pracuję tam społecznie, dzielę 
się doświadczeniem, jakie posiadam, ale 
też oczywiście wspomagam finansowo, 
logistycznie – daję to, na co jest aktualne 
zapotrzebowanie. 

To chyba zajmuje dużo czasu?
Trudno to się mierzy czasem. Są to chwile, 
godziny, ale niekiedy jeden pomysł wart 
jest dużych pieniędzy. Wszyscy powin‑
niśmy się dzielić z otoczeniem tym, co 
mamy i czym możemy. Ważne jest wspo‑
maganie inicjatyw sportowych na pozio‑
mie lokalnym. Nie musi być to od razu 
ekstraklasa, wystarczą rozgrywki szkolne 
czy akademickie. Jako Galeria Olimp 
wspomagamy m.in. piłkarzy Lublinianki. 
Tu aktywniej angażuję swoje umiejętności 
menedżerskie. Działam poza tym w róż‑
nych stowarzyszeniach, m.in. Razem dla 
Lubelszczyzny, gdzie wspieramy młode lo‑
kalne talenty artystyczne i dbamy o dobre 
imię naszego regionu w Europie.

Firma odpowiedzialna społecznie to 
nie tylko firma aktywna na zewnątrz, 
ale także patrząca w głąb siebie…
Ma Pan rację. Modelowa firma zaanga‑
żowana społecznie to firma działająca 
do wewnątrz, dbająca również o swoich 
pracowników. Mam tu na myśli umowy 
o pracę, stabilność zatrudnienia, dbanie 
o rozwój pracowników. Poprawne stosun‑
ki pracy to nie są slogany, to konieczność. 
Nie chcę wspominać o szarej strefie, bo to 
temat na zupełnie inną rozmowę. 

Czy mamy się na kim wzorować?
Oczywiście można wymienić wiele na‑
zwisk, często trochę kontrowersyjnych, 
ale odnoszących sukcesy w tym wielkim 
biznesie, także w Polsce. Ale nie musimy 
szukać wzorców daleko, ludzi, którzy 
pomagają, znajdziemy również całkiem 
blisko nas, w lokalnym otoczeniu. Wy‑
starczy rozejrzeć się wokół siebie.
Zapytam jednak o korzyści wynika-
jące z takiego podejścia…

Mam dużą satysfakcję, ale oprócz tego 
Galeria Olimp wykorzystuje wspomnia‑
ne aktywności w swojej świadomej po‑
lityce marketingowej. Tworzymy biznes 
przyjazny i tak chyba jesteśmy postrze‑
gani przez mieszkańców. Dotykamy 
tu sedna sprawy – biznes lokalny musi 
dbać o swój teren. Powiedzmy sobie 
jasno: wielkie zagraniczne korporacje 
niekoniecznie będą chętnie angażować 
się w lokalną społeczność czy zauważać 
jej potrzeby. My natomiast, właściciele 
lokalnych firm, mamy tu nasze interesy 
i tu wypełniamy nasze obowiązki.

A koszty takiej działalności?
Oczywiście, nie da się ukryć, że pono‑
simy koszty i powiedzmy sobie prawdę: 
dzieląc się sukcesem, nie damy rady 
pomóc wszystkim. Za każdym razem to 
jest trudny wybór. Pomagamy różnym 
osobom, instytucjom, organizacjom, 
a wybór ograniczamy do inicjatyw 
transparentnych. Stąd właśnie moje za‑
angażowanie w pomoc Lubelskiemu Ho‑
spicjum im. Małego Księcia. Ufam ojcu 
Filipowi Buczyńskiemu i wiem, że zaan‑
gażowane tam środki i moja aktywność, 
przyniosą owoce. Dlatego też wspieramy 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Widzę , że moja aktywność i środki fi‑
nansowe nie idą na marne, chociaż też 
nie zawsze przynoszą efekty, jakich bym 
sobie życzył. Nie zawsze też jest to pełny 
sukces, ale akurat w tym aspekcie przy‑
pominają się normalne reguły rządzące 
biznesem. Nie do końca udało nam się 
np. stworzyć stabilną podbudowę finan‑
sową pod działalność klubu sportowego 
Lublinianka.

Podsumowując, sponsoring czy dzia‑
łalność charytatywna jest inwestycją 
w dobro, które do nas powraca w tej czy 
innej formie. Oczywiście, uważam, że 
większością działań można się cieszyć 
i powinno się je eksponować. Połączenie 
biznesu z odpowiedzialnością społeczną 
jest sensowne, jeżeli przynosi korzyści 
obu stronom. Trochę inaczej jest z dzia‑
łalnością charytatywną – ta często 
lubi ciszę i spokój. Na koniec zachęcam 
prowadzących biznesy – te większe i te 
małe – do nieustawania w swoich dzia‑
łaniach.

Dziękuję za rozmowę.
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Czy lubelscy przedsiębiorcy angażują się 
w inicjatywy służące pomocy innym?
Rzeczywiście, z perspektywy prowadzą‑
cego dziecięce hospicjum, obserwuję od 
pewnego czasu zainteresowanie wspar‑
ciem naszej organizacji. Może to zabrzmi 
zabawnie, ale zaczęło się to od… balów 
karnawałowych. Zaproszono nas tam 
w roli beneficjenta aukcji charytatyw‑
nych. To był dla mnie sygnał, że w świa‑
domości społecznej dokonał się głęboki 
przełom: z własnej, nieprzymuszonej 
woli chcemy wspierać potrzebujących. 
Symptomatyczne, że taka właśnie ini‑
cjatywa wyszła od organizatorów wszel‑
kiej maści balów. Przecież świętowanie 
to nic złego – jest czas ciężkiej pracy, 
i czas bawienia się. Jeśli przy tej okazji 
można jednocześnie komuś pomoc, to 
trzeba przyklasnąć takiemu pomysłowi. 
Wiadomo, że na takich balach bawi się 
śmietanka towarzyska, przedsiębiorcy, 
biznesmeni, jednym słowem ludzie, 
którym się powiodło, i moja tam obec‑
ność jest dobrym pretekstem do tego, by 
między jednym tańcem a drugim sięgnąć 
do portfela, wziąć udział w aukcji czy 
wrzucić parę groszy do puszki. To się ide‑
alnie sprzęga. Na działalność Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
potrzebujemy rocznie 6 mln zł. Taka 
suma pozwala nam wyjść „na zero”. Do‑
finansowanie z NFZ to połowa tej kwoty, 
o resztę musimy zawalczyć sami, choćby 
w taki właśnie, wspomniany przeze 
mnie, sposób.

To są jednorazowe sytuacje czy element 
długoterminowej współpracy?
Cieszy mnie, że nie są to tzw. wysko‑
ki, polegające na tym, że w ramach 
kształtowania wizerunku należy się raz 
zaprezentować i mieć to już za sobą. Tym‑
czasem na żywym przykładzie naszego 
Hospicjum obserwuję, że to wsparcie 
może przerodzić się w dłuższą współpra‑
cę, w integrację środowiska, ba, może być 
nawet zaczątkiem przyjaźni. Od Lubel‑
skiego Forum Pracodawców regularnie 

otrzymujemy zaproszenia, a wraz z nimi 
listę podmiotów, do których zawsze mogę 
zwrócić się o pomoc. Jeśli któryś z moich 
podopiecznych potrzebuje jakiegoś kon‑
kretnego produktu, artykułu, czy sko‑
rzystania z jakiejś usługi, a któraś z firm 
zrzeszonych w LPP akurat to oferuje, to 
dzwonię do niej, bo wiem, że mogę na 
nich liczyć. Niedawno mieliśmy sytuację, 
że dla jednej z rodzin potrzebowaliśmy 
stołu, kilku krzeseł… Od jednej z hur‑
towni meblowych dostaliśmy zielone 
światło, żeby przyjechać, wybrać to, co 
jest potrzebne. Wszystko odbyło się bez‑
problemowo.

Czyli nie tylko środki finansowe otrzymu‑
jecie od firm w ramach pomocy?
Oczywiście, że nie. Chcę zaznaczyć, że 
te darowizny materialne mają niekiedy 
i kilkutysięczną wartość, ale są i takie, 
które trudno wycenić. Jednym z człon‑
ków zarządu naszego stowarzyszenia jest 
Grzegorz Dębiec, właściciel Olimpu, któ‑
ry w razie potrzeby uruchamia swoje za‑
soby, czy to osobowe, czy organizacyjne, 
i jeśli potrzebujemy samochodu do prze‑
wiezienia jakichś towarów, to dostajemy 
auto wraz z kierowcą. Specjaliści przez 
niego zatrudnieni nieraz wykonywali dla 
nas usługi w ramach swoich kompeten‑
cji. O takim łańcuchu ludzi dobrej woli 
mogłem kiedyś tylko pomarzyć, a teraz 
to się ziszcza. Jesteśmy w pierwszym rzę‑
dzie przy pacjencie, przy dziecku, nato‑
miast cały czas mamy za swoimi plecami 
osoby, gotowe nas wspierać. Czujemy ich 
gotowość do tego, żeby pomagać naszym 
podopiecznym. Czasem jest to coś banal‑
nego, jak choćby wtedy, gdy przychodzi 
stolarz i mówi, że pieniędzy nie ma, ale 
może zrobić parę szafek. Inny z kolei 
posiada balon i oferuje darmowe nim 
przeloty. Dla dzieci to prawdziwa atrak‑
cja. Bracia Golcowie sami wyszli z inicja‑
tywą, żeby oprócz darmowych koncertów 
spotykać się jeszcze z podopiecznymi 
Hospicjum, pobyć z nimi. Podobnie Mag‑
da Różczka, Staszek Soyka…

Taka długofalowa współpraca nie może się 
chyba obejść bez zaufania?
Jasne, i tu też mam tę satysfakcję, że 
z jednej strony mamy współpracę między 
biznesem a organizacją pożytku publicz‑
nego czy każdym innym podmiotem, któ‑
ry świadczy opiekę, w naszym przypadku 
nad dziećmi umierającymi, ale z drugiej 
tworzą się też więzi przyjaźni, koleżeń‑
stwa, trochę taki rodzinny klimat, gdzie 
możemy sobie w pełni zaufać i porozma‑
wiać niekiedy nawet na tematy, które mają 
bardziej osobisty charakter. Od jednego 
z biznesmenów usłyszałem: „Proszę Ojca, 
ja dziennie mam parędziesiąt próśb o to, 
żeby wesprzeć jakąś inicjatywę, żeby po‑
móc. Natomiast was znam i wiem, że ro‑
bicie to dobrze. Z tej więzi niech się zrodzi 
coś fajnego”. Wiadomo, biznes angażuje się 
w wiele akcji po to, żeby mieć zysk, częścią 
tych wypracowanych profitów dzieli się 
z naszym Hospicjum, ale to, co jest praw‑
dziwą wartością w takich kontaktach, 
to… człowiek. Nie prezes, nie dyrektor czy 
menadżer, tylko właśnie człowiek, który 
w pewnym momencie swojego życia spo‑
tyka się z innym, potrzebującym wsparcia. 
Okazuje się, że niezależnie czy to lekarz, 
ksiądz, prawnik czy biznesmen z tej czy 
innej branży, wspólnie możemy się – prze‑
praszam za kolokwializm – zakolegować 
i jako ludzie, którzy dobrze się ze sobą czu‑
ją, lubią się, przyjaźnią, możemy dołożyć 
cegiełkę do dzieła pod tytułem „opieka 
nad chorymi dziećmi”.

Można się stać przez to lepszym?
Bez wątpienia, a jednocześnie można wy‑
zbyć się tego, co często onieśmiela przed 
takim funkcjonowaniem w roli społecznej, 
czyli sztywności, paraliżu decyzyjnego. 
Na poziomie oficjalnych relacji, niekiedy 
pozbawionym się jest czegoś ludzkiego, 
ciepłego, serdecznego, jednym słowem 
bliskiego. To „dalsze” znamy z bankietów, 
gdzie hierarchię ustalają kryteria docho‑
dowe, ubiór itp., a u nas milioner może 
usiąść i porozmawiać z kimś, komu do 
tego miliona sporo brakuje, a mimo to są 

Pomaganie 
to stawanie się 

lepszym
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Ojciec dr Filip Leszek Buczyński, założyciel i prezes 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 

Księcia mówi o tym, jak lubelski biznes włącza się 
we wspieranie osób chorych i potrzebujących
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Kompleksowe
zaopatrzenie
i profesjonalne
doradztwo:
• oleje;
• płyny eksploatacyjne;
• �ltry;
• chemia warsztatowa;
• akcesoria.

Zapytaj o szczegóły
Napisz na: kontakt@dekal.pl
lub zadzwoń: 723 230 210

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

OFERTA SPECJALNA
DLA WARSZTATÓW

I BAZ TRANSPORTOWYCH

Posiadamy w ofercie
produkty kilkudziesięciu

producentów

ZARABIAJ KUPUJĄC
Zwracamy do 2 zł za litr zakupionego u nas oleju 

Minimum 300 zł co kwartał

www.dekal.pl

w stanie zakolegować się właśnie ze wzglę‑
du na dobro, które wspólnie generują.

To tylko pokazuje, że warto pomagać…
W jednym ze swoich listów św. Paweł na‑
pisał: „Więcej radości z dawania, aniżeli 
w braniu”. Tłumaczymy to ludziom biz‑
nesu, którzy chcą do nas przyjechać.Mam 
świadomość, że godzina pracy takich ludzi 
jest bardzo cenna. Tymczasem przychodzi 
przedsiębiorca, który jest naszym wolon‑
tariuszem, i przez trzy godziny przebywa 
na oddziale stacjonarnym, realizując w ten 
sposób swoją potrzebę pomocy. Pamię‑
tajmy, że dzieci też mają swoje potrzeby, 
a wśród najważniejszych jest ta związana 
z bliskością, poświęceniem czasu, uwagi. 
Te potrzeby – dziecka i biznesmena – spo‑
tykają się w naszym Hospicjum. Wsparcie 
nie musi więc polegać jedynie na dawaniu 
pieniędzy, ale też na wchodzeniu w pewną 
interakcję z samym pacjentem, spełnianiu 
jego marzeń. Tak też można uszczęśliwić.

Pamięta Ojciec taką sytuację?
Owszem, nie działo się to wprawdzie w Pol‑
sce, lecz w Londynie. Jeden ze znajomych 
biznesmenów zaskoczył mnie pewnego 
razu, mówiąc: „Skoro twój podopieczny 
chce pojeździć sobie czerwonym ferrari, 
a ja mam takich kilka, to mogę spełnić jego 

życzenie”. W pierwszej chwili nie wiedzia‑
łem jak zareagować, w końcu może to być 
utrudnienie w organizacji dnia, trzeba to 
odpowiednio logistycznie przeprowadzić… 
On na to: „Wiesz, to nieistotne szczegóły. 
Jeśli mogę zrealizować marzenie nastolat‑
ka, który cierpi na zanik mięśni, ale można 
go odpowiednio zabezpieczyć, żeby mógł 
w tym ferrari sobie pojeździć i poczuć się 
niczym kierowca Formuły 1, to ma to dla 
mnie wartość bezcenną”. A więc nie tylko 
środki finansowe, nie tylko bycie przy 
pacjencie, ale jeszcze spełnianie marzeń. 
To już nie jest anonimowy podopieczny, na 
którego leczenie daje się pieniądze, ale jest 
to po prostu Janek, który chce pojeździć 
sobie czerwonym ferrari.

Jednym słowem, biznes i pomnażanie pie‑
niędzy są w porządku, ale gdy stoi też za 
tym jakiś szczytny cel?
Tak, bo to nadaje pewien sens i wartość 
wszystkiemu, co robimy. Pamiętam, jak 
prezes jednej z dużych firm reklamowych, 
która kręciła dla nas 30‑sekundowy film na 
rzecz kampanii promującej 1%, powiedział 
mi: „Robię akcje promocyjne dla wielu 
dużych koncernów i mam z tego całkiem 
dobre pieniądze, ale pomyślałem sobie, że 
pieniądze to jedno, ale o wiele cenniejsze 
jest to, że reklamówkę wartą paręset tysię‑

cy mogę zrobić za darmo. Wtedy naprawdę 
czuję się człowiekiem, który z serca chce 
pomagać”. Dostrzegam wielką wartość 
w takim celu. Dla zwykłego człowieka sytu‑
acja, w której ktoś chce zainwestować swój 
1%, przekazując 100 tysięcy, ma wyjątkowy 
wymiar. To jest właśnie ten rodzaj człowie‑
czeństwa w biznesie: „daję coś z siebie jako 
człowiek”. 

Odnoszę wrażenie, że przez takie poma‑
ganie, człowiek staje się na nowo… 
Przecież o czystą relację tu chodzi. A czysta 
relacja polega nie na tym, że kogoś się ku‑
puje, czy pozyskuje na zasadzie zależności 
finansowej, materialnej bądź hierarchii 
społecznej, tylko staje się jednym z szeregu. 
Nieraz doświadczam sytuacji, że spotkanie 
z chorym zmienia trajektorię patrzenia na 
świat, system wartości. Wtedy pojawia się 
pytanie o filary, cele, wartości, które przy‑
świecają nam w życiu i nagle okazuje się, że 
jedni drugich potrzebują. My – kogoś, a ten 
ktoś – nas. Warto więc pomagać.

Dziękuję za rozmowę.

Przekaż 1% podatku Lubelskiemu 
Hospicjum im. Małego Księcia – 

nr KRS: 000 000 4522

http://www.dekal.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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Wiktoria urodziła się w maju 2017 roku jako drugi bliźniak. Przyszła na świat 
z niezwykle rzadką chorobą – Femoral Facial Syndrome. W Polsce jest jedyną 
chorą na to wyjątkowo ciężkie schorzenie. Wiktoria ma szereg wad wrodzonych 
żeber, kończyn dolnych, miednicy, kolan, stóp, zdeformowane kości udowe. Wy‑
maga intensywnej rehabilitacji, opieki wielu specjalistów, a w przyszłości wielu 
poważnych operacji. Bez odpowiedniego leczenia w USA skazujemy ją na wózek 
inwalidzki, ból i cierpienie. Wspólnie możemy uratować nóżki Wiktorki i sprawić, 
aby postawiła swój najtrudniejszy pierwszy krok!

Darowizny:
Bank Millennium 85 1160 2202 0000 0001 8214 1142
Tytułem: Wiktoria Dyś

1% podatku w deklaracji PIT: numer KRS 0000387207
Cel szczegółowy 1%: Wiktoria Dyś

Fundacja „Serca dla Maluszka” 43−300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 89/1

Biała Podlaska modernizuje 
system wod.-kan.

Narodowy Fundusz Ochrony Środo‑
wiska i Gospodarki Wodnej wesprze 
przebudowę i modernizację oczyszczal‑
ni ścieków wraz z przepompownią cen‑
tralną oraz efektywnym zarządzaniem 
systemem wodociągowo‑kanalizacyj‑
nym w Białej Podlaskiej. Przeznaczy na 
ten cel 27 milionów złotych ze środków 

unijnych i 3 miliony złotych z włas‑
nego budżetu. Resztę – na projekt 
wart ponad 53 miliony złotych – wy‑
łożą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
WOD‑KAN.

Inwestycja z zakresu gospodarki 
wodno‑ściekowej w Białej Podlaskiej 
potrwa ponad trzy lata (1 marca 2018 

– 30 czerwca 2021 roku) i przyczyni 
się do poprawy systemu oczyszczania 
ścieków komunalnych. Działanie to 
obejmie m.in. modernizację budynków 
technologicznych, przebudowę niektó‑
rych urządzeń działających na oczysz‑
czalni ścieków, a także wymianę istnie‑
jących rurociągów technologicznych. 

Kraśnik będzie miał 
nowoczesną sieć kanalizacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dofinansuje budowę sieci kanalizacyjno‑sani‑
tarnej w Kraśniku. Ponad 22,5 miliona złotych wyłoży 
z unijnego budżetu a 6 milionów złotych ze środków kra‑
jowych. Prace potrwają do 2023 roku.

W ramach kraśnickiej inwestycji zaplanowano dzie‑
sięć kontraktów, w tym siedem na roboty budowlane, 
a trzy na usługi. Przewidziano budowę i modernizację 

około 24 kilometrów instalacji sanitarnej oraz budowę 
niespełna kilometra sieci wodociągowej, a także przebu‑
dowę oczyszczalni ścieków i modernizację stacji uzdat‑
niania wody. W wyniku prac blisko dwa tysiące nowych 
osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, 
a 154 mieszkańców Kraśnika skorzysta z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę. Projekt oszacowano na ponad 
46 milionów złotych. 

Jestem z Mętowa koło Lublina
pomóż mi stanąć na nogi
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Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o. 
44−100 Gliwice, ul. Okrężna 16 
tel. 664 949 708, tel. 32 339 63 34

Super-Mata Plus

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, stosowana głównie do izo‑
lacji poddaszy, stropów drewnianych między legarami czy konstrukcji szkieletowych.

Niski współczynnik lambda i szeroka paleta grubości pozwala na izolację termicz‑
ną i akustyczną budynków nawet dla najbardziej wymagających użytkowników, zaś 
niski opór dyfuzyjny wełny przy zastosowaniu odpowiednich membran dachowych 
i paroizolacyjnych pozwala chronić konstrukcję budynków przed niepożądanymi 
skutkami występującej wilgoci w przegrodach.

Dzięki innowacyjnej technologii rozwłókniania szkła – TERMISTAR, Super‑ Mata 
Plus prócz świetnych właściwości termicznych i akustycznych cechuje się doskona‑
łymi właściwościami mechanicznymi ‑ jest  trwale sprężysta. Przy montażu między 
elementami konstrukcyjnymi – doskonale wypełnia izolowaną przestrzeń, zaś pod‑
czas montażu nie wymaga sznurkowania.

Przełom w izolacji sufitów 
garaży i pomieszczeń 
technicznych

ISOVER Stropmax 31 to wyjątkowo mocna, niepalna, 
stabilna i trwała wełna mineralna szklana, która swoimi 
parametrami mechanicznymi przewyższa wiele produk‑
tów z wełny mineralnej skalnej. Stosowanie Stropmax 31 
radykalnie przyspiesza czas realizacji inwestycji, zmniejsza 
grubość izolacji dzięki niespotykanej izolacyjności cieplnej 
(λD = 0,031 W/mK). Jest to doskonałe rozwiązanie do obiek‑
tów z wymaganiami DSO redukując czas pogłosu oraz popra‑
wiając zrozumiałość komunikatów alarmowych.

Montaż jest  mechaniczny, „jedno operacyjny” i odbywa 
się na sucho – bez użycia chemii, dzięki czemu prace nie są 
już zależne od pogody. Dodatkowo, wykonawcy nie mają 
problemów z zatykającymi się dyszami agregatów czy rdza‑
wymi wykwitami na suficie powstającymi niekiedy po użyciu 
systemów opartych o wełnę mineralną frezowaną, zabezpie‑
czaną tynkami lub farbami strukturalnymi.

Aplikacja mobilna ISOVER PL – 
policzy, doradzi, pomoże
Nowym narzędziem, adresowanym do profesjonalistów branży budowlanej i wszyst‑
kich zainteresowanych efektywnością energetyczną budynków, jest aplikacja 
ISOVER PL, udostępniona bezpłatnie na systemy Android i iOS. 

Z jej pomocą można sprawnie dokonać obliczeń cieplnych, dobrać optymalne rozwią‑
zanie izolacyjne, prześledzić krok po kroku szczegóły montażu, a także oszacować ilość 
potrzebnego materiału do izolacji dachu, podłogi, ściany zewnętrznej i wewnętrznej.  

Wykonawca czy doradca techniczny może użyć aplikacji ISOVER PL, aby konkretnie 
i obrazowo zademonstrować inwestorowi korzyści stosowania dobrych wełen w zakre‑
sie energooszczędności, trwałości, bezpieczeństwa, a także właściwości akustycznych 
za pomocą interaktywnego demonstratora akustyki. 

Inwestora zainteresują też z pewnością zestawione w porównywarce plusy i minusy 
dostępnych na rynku materiałów do izolacji cieplnej i akustycznej, dzięki czemu będzie 
mógł podejmować decyzje w oparciu o rzetelną wiedzę. 

Szczegóły: www.isover.pl/isover-app 

http://www.isover.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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BUDMA 2018 
Podsumowanie najważniejszych 

targów budowlanych
www.budma.pl

Blisko 1000 wystawców wzięło udział w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Architektury BUDMA, które na przełomie stycznia i lutego odbywały 

się w Poznaniu. W ciągu czterech dni hale targowe odwiedziło 46 tys. gości.

II Forum Gospodarcze 
Budownictwa i Architektury
Nowe przepisy, założenia programu 
„Krajowego Zasobu Nieruchomości”, 
konkurencyjność polskich firm budow‑
lanych na rynkach zagranicznych – to 
tylko niektóre z tematów, jakie zostały 
poruszone podczas II Forum Gospo‑
darczego Budownictwa i Architektury 
oraz Dni Inżyniera Budownictwa, które 
zapewniło ogromną dawkę wiedzy pod‑
czas targów BUDMA. 

Podczas Forum poruszona została 
także tematyka jakości w przestrzeni 
publicznej w kontekście jej dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Dyskusji 
poddana została przyszłość branży 
budowlanej – zaproszeni goście szukali 
odpowiedzi na pytanie: czy automaty‑
zacja produkcji i eksport są szansą na 
stały rozwój polskich firm? Wśród po‑

dejmowanych podczas Forum tematów 
nie zabrakło również rozmów o przy‑
szłości kadry pracowniczej i fachowców, 
których zaczyna brakować na polskim 
rynku budownictwa.

IX Mistrzostwa Polski 
Młodych Dekarzy
Dachy strome, dachy metalowe, dachy 
płaskie oraz fasady – w takich kon‑
kurencjach, podczas targów BUDMA, 
podjęli rywalizację młodzi dekarze 
(w wieku maksymalnie 26 lat). Spośród 
startujących drużyn wyłoniona została 
reprezentacja Polski na Mistrzostwa 
Świata Młodych Dekarzy, które odbędą 
się na Łotwie jesienią 2018 roku.

Sztuka parkieciarstwa
W Poznaniu odbyło się najważniejsze 
w tym roku wydarzenie branży parkie‑

ciarskiej – Międzynarodowe Mistrzo‑
stwa Polski Młodych Parkieciarzy. Tym 
razem w rywalizacji, oprócz reprezen‑
tantów z Polski, udział wzięli zawod‑
nicy z Białorusi, Czech, Niemiec oraz 
Ukrainy. Mistrz Polski oraz wicemistrz 
reprezentować będą polskich parkiecia‑
rzy podczas Mistrzostw Europy, które 
odbędą się w Mińsku. Dodatkowym 
atutem dla uczestników Mistrzostw 
było zaliczenie wykonanych w czasie 
zawodów prac do egzaminu na dyplom 
czeladnika lub mistrza w zawodzie par‑
kieciarz. 

W programie wydarzenia przewi‑
dziano również prezentacje i pokazy 
najnowszych produktów i technologii 
w parkieciarstwie, wykłady specjalistów 
i ekspertów, którzy zaprezentowali 
najświeższe trendy w designie, a także 
otwarte szkolenie dla rzeczoznawców. 
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Brykiet Węgiel

Węgiel workowany | polski i syberyjski

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

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

Nasza oferta styropianu znajduje się na stronie:
www.hurtowniastyropianu.pl

TRANSPORT HDS

Materiały budowlane

na paletach oraz big bag 1 tona

Drewno rozpałkowe

• kostka • orzech • ekogroszek • miał

transport + rozładunek

Kielnia ze złota
Blisko 70 szkół zawodowych wzięło udział 
w jednym z nielicznych konkursów prze‑
znaczonych dla uczniów szkół zawodo‑
wych o profilu budowlanym! XLVII edycja 
Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” 
dała możliwość zaprezentowania uczniom 
swoich umiejętności w takich kategoriach, 
jak m.in. murarz, malarz, posadzkarz, 
monter czy dekarz. W Poznaniu zobaczy‑
liśmy tych najlepszych, którzy reprezen‑
towali swoje szkoły, zawody i walczyli nie 
tylko o prestiż, ale także o cenne nagrody 
rzeczowe i zwolnienie z egzaminu po‑
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Prawidłowy montaż stolarki 
budowlanej – MONTERIADA
Podczas 3 edycji MONTERIADY uczest‑
nicy wydarzenia mieli okazję przekonać 
się na żywo, jak wygląda montaż pro‑
duktów wiodących firm z branży sto‑
larki budowlanej. W pokazach zostały 
wykorzystane najnowocześniejsze na‑
rzędzia, akcesoria i systemy montażowe. 
W tym roku nowością był pokaz monta‑
żu rolet zewnętrznych wraz ze sterowa‑
niem oraz regulacją okuć.

Na osoby, które odwiedziły stoisko 
MONTERIADY 2018 czekali też eksperci 

firm, którzy w przystępny sposób wyjaś‑
niali wszelkie kwestie techniczne i opo‑
wiadali o produktach. Proces instalacji 
można było nie tylko oglądać, lecz także 
przeprowadzić go samodzielnie – w ra‑
mach konkursu dla najszybszych „mon‑
terów” spośród publiczności przygotowa‑
no specjalne nagrody.

INTERMASZ – powrót legendy
Budownictwo bez maszyn? Niewyobra‑
żalne… Największa w Polsce ekspozycja 
maszyn, pojazdów i sprzętu budowla‑
nego, po kilkuletniej przerwie, ponow‑
nie miała miejsce na najważniejszym 
spotkaniu branży budowlanej w Polsce! 
Konsolidacja obu imprez pozwoliła na 
kompleksowe zaprezentowanie tego, co 
branża budowlana ma najlepszego, włą‑
czając w to innowacyjne i zaawansowane 
technologicznie maszyny budowlane.

Kto w dzisiejszych czasach wyobraża 
sobie budowę bez wsparcia maszyn bu‑
dowlanych? Nawet te mniejsze, indywi‑
dualne inwestycje posiłkują się sprzętem, 
dzięki któremu znacznie oszczędzamy 
czas przygotowania choćby wykopów 
pod fundamenty czy wylewania betonu. 
Obecnie proponowany sprzęt budowlany 
oferuje coś jeszcze – wygodę działania, 

bezpieczeństwo operatorów i niższe 
koszty eksploatacyjne dzięki najnowszej 
technologii. I właśnie takie maszyny 
mieliśmy okazję zobaczyć, porównać 
i wybrać te, które najbardziej odpowiadać 
będą naszym wymaganiom. Wszystko 
dzięki targom maszyn budowlanych 
INTERMASZ, które po kilku latach po‑
nownie odbyły się w tym samym czasie, 
co targi budowlane BUDMA! 

BUDMA 2018 
w liczbach

 � blisko 1000 wystawców (blok 
targów BUDMA, KOMINKI, 
 INTERMASZ, INFRATEC)

 � ponad 150 zgłoszonych nowości 
produktowych

 � 20 zgłoszonych rynkowych pre‑
mier w ramach Klubu Premier 
BUDMA

 � 42 Złote Medale MTP

 � około 100 konferencji, prezenta‑
cji, szkoleń i wydarzeń towarzy‑
szących targom BUDMA

 � 46 000 targowych gości w ciągu 
4 intensywnie budowlanych dni!

http://www.zakpol-lublin.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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LUBDOM – od projektu 
po aranżację wnętrz i ogrodów

Targi Lublin SA, www.lubdom.targi.lublin.pl

Ponad 200 wystawców, pokazy fachowców, konferencje eksperckie – to część atrakcji, 
które czekać będą na zwiedzających tegorocznych targów LUBDOM. Od 23 do 25 marca 

w Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11 spotkają się przedstawiciele branży budowlanej, 
wyposażenia wnętrz, architektury i aranżacji ogrodu. Impreza odbywa się już po raz 38.

Zbliża się wiosna, a wraz z nią czas 
prac budowlanych. Znalezienie od‑
powiednich materiałów i firm wyko‑
nawczych nie jest proste i wymaga 
sporo czasu. Targi LUBDOM wychodzą 
naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc 
wydarzenie, podczas którego w jed‑
nym miejscu zaprezentowana będzie 
szeroka oferta produktów i usług. 
To także istotne miejsce wymiany 
doświadczeń ekspertów i prezentacji 
nowości branżowych. 

Po pierwsze budownictwo
Podczas targów zdecydowany prym 
wiedzie branża budowlana. Wśród wys‑
tawców będzie można znaleźć m.in. 
dostawców materiałów i chemii budow‑
lanej, stolarki drzwiowej i okiennej, 
systemów wykończeniowych, wszelkich 
instalacji czy dachów. Nie zabraknie też 
nowoczesnych rozwiązań związanych 
z budownictwem pasywnym i ekologicz‑
nym, domem inteligentnym, systemami 
bezpieczeństwa. Dużą reprezentację 
stanowić będą producenci urządzeń 
grzewczych nowej generacji.
– Targi to nie tylko wystawa produktów. 
Zaprezentowany będzie pokaz tradycyjnego 
zduństwa w nowoczesnym wydaniu czyli 
budowa pieca kaflowego od podstaw. Z kolei 

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Dekarzy 
pokaże jak wygląda krok po kroku budowa 
dachu – zapowiada Adam Głowacki, Dy‑
rektor LUBDOMU.

Idealne wnętrze
Szeroki asortyment zaprezentują 
również firmy z branży wnętrzarskiej 
m.in. sprzedawcy podłóg, mebli dla 
domu i biura, oświetlenia i dekoracji. 
Na zwiedzających czekać będzie grono 
specjalistów, którzy podzielą się facho‑
wą wiedzą na temat stworzenia idealnej 
przestrzeni.

Ogród
Wielbiciele ogrodów znajdą na targach 
bogatą ofertę roślin i kwiatów oraz 
architektury i technologii ogrodowej. 
Nie zabraknie również producentów 
wyposażenia przestrzeni rekreacyjnej 
dla dzieci i dorosłych takich jak altany, 
place zabaw.

Spotkanie z misją
LUBDOM to nie tylko prezentacje wy‑
stawców, ale też miejsce poruszania 

ważnych tematów społecznych. Podczas 
targów odbędzie się panel dyskusyjny 
organizowany przez Lubelską Okręgową 
Izbę Architektów na temat architekto‑
nicznej przestrzeni Lublina oraz przygo‑
towaną z Wydziałem Ochrony Środowis‑
ka debatę dotyczącą sposobów walki ze 
smogiem. 

Kooperacja branż
Wspólnie z Targami LUBDOM, jak co 
roku, odbędą się Targi Obróbki Drewna 
LUBDREW oraz Targi Mieszkań i Nieru‑
chomości. LUBDREW to profesjonalne 
wydarzenie B2B skierowane do spec‑
jalistów z branży drzewnej. Na Targi 
Mieszkań i Nieruchomości zapraszamy 
natomiast zainteresowanych kupnem 
mieszkania lub domu oraz osoby inwes‑
tujące w grunty lub nieruchomości 
komercyjne. Jak co roku ofertę zapre‑
zentują wiodący deweloperzy, brokerzy, 
banki i pośrednicy w obrocie nierucho‑
mościami.

Więcej informacji na stronie interne‑
towej: www.lubdom.targi.lublin.pl.

Adam Głowacki, 
Dyrektor Targów LUBDOM
LUBDOM to wydarzenie z najdłuższą historią 
w ofercie Targów Lublin. Od wielu lat gromadzi 
wiodących producentów, dystrybutorów i wyko‑
nawców branży budowlanej, a także szerokie grono 
indywidualnych inwestorów. Jako organizatorzy, 
uważnie wsłuchujemy się w potrzeby wystawców 
i zwiedzających. Właśnie na podstawie tych opinii 
kontynuujemy, rozpoczętą w 2017 roku, rozszerzo‑

ną formułę naszych Targów. LUBDOM to miejsce spotkań ekspertów już nie 
tylko z zakresu budownictwa, ale również aranżacji wnętrz, architektury czy 
ogrodnictwa. Nieodłącznym elementem są pokazy budowlane, które cieszą się 
dużą popularnością i pozwalają inwestorom w sprawniejszym podejmowaniu 
decyzji. Tegoroczne wydarzenie dodatkowo poszerzamy o panele dyskusyjne 
na temat najbardziej palących zagadnień, takich jak budownictwo energoo‑
szczędne czy walka ze smogiem. Chcemy, żeby LUBDOM nadal był impulsem 
rozwoju regionu i coraz lepiej zaspokajał potrzeby wystawców i zwiedzają‑
cych. Właśnie dlatego chętnie dyskutujemy nad formułą wydarzenia i do tej 
debaty, również w tym roku, serdecznie Państwa zapraszamy.

Targi Lublin SA
Lublin, ul. Dworcowa 11
23 marca godz. 12−19 
(PIĄTEK WSTĘP WOLNY!)
24 marca godz. 10−18
25 marca godz. 10−17
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Idealny samochód dla fachowca
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Fachowcy potrzebują dobrych, funkcjonalnych samochodów, którymi nie tylko przetransportują 
materiały budowlane czy pracowników, ale także ciężkie maszyny lub narzędzia niezbędne 
do wykonania zleconych zadań. Jaki samochód sprawdzi się w firmie i jaki wybrać? Oferta 

rynkowa jest dosyć spora, a producenci prześcigają się w spełnianiu choćby najbardziej 
oryginalnych wymagań. W efekcie mamy do wyboru samochody dostawcze w różnych 
wariantach, które mogą być dodatkowo modyfikowane zgodnie z potrzebami klienta.

Jaki samochód wybrać?
Wydaje się, że wybór jest prosty, ale 
nic bardziej mylnego. Na początku 
działalności dla małej firmy remonto‑
wo‑budowlanej sprawdza się zwykły 
samochód osobowy, najczęściej o nad‑
woziu kombi. Pozwala przetransporto‑
wać pracowników, mniejsze narzędzia 
i materiały budowlane. Wraz z roz‑
wojem firmy, a przede wszystkim ko‑
niecznością przewozu wielkogabary‑
towych maszyn czy narzędzi, zwykły 
samochód to może być za mało. I nie 
chodzi tu tylko o pojemność, ale także 
o szybszą eksploatację zawieszenia 
w aucie niedostosowanym do trans‑
portu powiększonego ciężaru. Co więc 
wybrać?

Jeżeli prowadzimy prace remonto‑
wo‑budowlane, najlepiej sprawdzi się 
samochód mniejszy ale wielofunkcyj‑
ny. Te modele mają wystarczającą po‑
jemność dla potrzeb małej firmy. Już 
jednak dla wykonawców wykonujących 
np. docieplenia, tego typu samochody 
nie sprostają wymaganiom. Transport 
rusztowań wymaga jednak samocho‑
dów dostawczych o większej przes‑
trzeni ładunkowej. Należy także wziąć 
pod uwagę rodzaj nadwozia oraz typ 
zabudowy. Warto też pamiętać, że pro‑
ducenci samochodów dostawczych ofe‑
rują możliwość dostosowania podwozi 
i nadwozia do indywidualnych potrzeb 
klientów. Kupno tak przygotowanego 
przez fabrykę modelu skutkuje tym, że 
nie tracimy gwarancji producenta.

Wybierając pojazd, warto zwrócić 
uwagę na zastosowane w nim rozwią‑
zania techniczne i dogodności. Wpraw‑
dzie nie zawsze samochody dostawcze 
są w stanie dorównać udogodnieniami 
i komfortem autom osobowym, jednak 
te najnowocześniejsze nie odbiegają od 
najwyższych standardów.

Ważny jest również wybór odpo‑
wiedniego silnika, który będzie zarów‑
no niezawodny, jak i oszczędny w eks‑
ploatacji. Na satysfakcję z eksploatacji 
oraz koszty działalności rzutuje też 
jakość i trwałość wykonania.

Samochód w firmie a podatki
Możliwość odliczenia 50% podatku 
VAT od zakupu pojazdu przysługuje 
przedsiębiorcy, który używa samocho‑
du zarówno do celów służbowych, jak 
i prywatnych. Drugie 50% VAT przed‑
siębiorca wpisuje w koszty uzyskania 
przychodu. Co ważne, urząd skarbowy 
w tym przypadku nie ingeruje w to, 
czy pojazd jest własnością prywatną 
przedsiębiorcy i wykorzystywany jest 
do pracy na zasadzie np. najmu czy 
dzierżawy.

Sprawa komplikuje się, kiedy od 
zakupu pojazdu przedsiębiorca chce 
odprowadzić 100% podatku VAT, gdyż 
musi wówczas przestrzegać kilku reguł. 
Samozatrudniony przy zakupie pojazdu 
samochodowego o masie nie przekra‑
czającej 3,5 tony (w tym samochodu 
osobowego), może odliczyć podatek 
VAT, jeżeli pojazd będzie używany 
jedynie do wykonywania czynności 
opodatkowanych (ta sama zasada do‑
tyczy samochodów uznanych odgórnie 
za służące do celów firmowych np. 
pojazdy, które przewożą więcej niż 10 
osób). W przeszłości reguła ta nie była 
do końca jasna i wiele osób używało 
samochodów służbowych do celów 
prywatnych. Od 1 kwietnia 2014 roku 
przepisy dotyczące podatku VAT uległy 
zmianie określając dokładnie, jakie wa‑
runki musi spełnić przedsiębiorca, aby 
odliczyć podatek od zakupu samochodu 
dla firmy.

Odliczenie 100% podatku VAT od 
zakupu samochodu dla firmy jednooso‑
bowej jest możliwe, jeśli będą spełnione 
następujące warunki:

 � zakupiony pojazd nie jest droższy niż 
20 tys. euro;

 � pojazd jest zakupiony tylko i wyłącz‑
nie na potrzeby prowadzenia firmy;

 � przedsiębiorca za pomocą formularza 
VAT‑26 zgłosił zakup samochodu do 
naczelnika urzędu skarbowego w cią‑
gu 7 dni od daty transakcji;

 � przedsiębiorca stworzył regulamin 
używania pojazdu firmowego (najle‑
piej, aby wykaz czynności, do których 

służy samochód, został sporządzony 
w formie pisemnej);

 � przedsiębiorca prowadzi ewidencję 
przebiegu pojazdu, tzw. kilometrów‑
kę, dla celów podatku VAT, w której 
zawarł np. stan licznika samochodu 
na dzień rozpoczęcia jego użytkowa‑
nia do celów służbowych.

Wykorzystywanie 
samochodu firmowego
Urząd skarbowy bardzo skrupulatnie 
sprawdza, do jakich celów wykorzy‑
stywany jest samochód zakupiony na 
firmę i wpisany do ewidencji środków 
trwałych. Dlatego każdy przedsię‑
biorca powinien zwracać uwagę na 
kwestie, które mogłyby budzić choćby 
najmniejsze wątpliwości urzędu skar‑
bowego. Są to np.:

 � stawianie samochodu pod domem 
przedsiębiorcy – nawet jeśli siedziba 
firmy znajduje się w miejscu za‑
mieszkania przedsiębiorcy, istnieje 
podejrzenie, że będzie on wykorzy‑
stywał samochód firmowy do celów 
prywatnych (szczególnie, jeśli jest to 
jedyny pojazd, jaki właściciel firmy 
posiada);

 � nieprzygotowanie regulaminu użyt‑
kowania pojazdu firmowego;

 � nieprowadzenie lub niedokładne 
prowadzenie ewidencji przebiegu 
pojazdu.

WAŻNE! W niektórych przypadkach 
urząd skarbowy cofa odliczony wcześ‑
niej podatek VAT, który w takiej sytu‑
acji należy zapłacić. Dodatkowo nakła‑
dana jest na przedsiębiorcę grzywna, 
która może wynosić nawet 720 stawek 
dziennych. W przypadkach niejasnych, 
np. nieszczegółowej i niedokładnie 
prowadzonej ewidencji, przedsię‑
biorcy grozi kara pieniężna nawet do 
16 mln zł.

Warto pamiętać ze przepisy ulega‑
ją zmianom i wszystkie te elementy 
należy skonsultować z ekspertem, 
np. z doradcą podatkowym, tak aby 
w przyszłości uniknąć kłopotów. 
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Opel Vivaro 
Idealny partner w podróży

Istnieje wiele powodów sukcesu Opla Vivaro, jednym z nich jest wszechstronność 
modelu. To uniwersalny, lekki pojazd użytkowy, który można konfigurować w wielu 

wariantach: kombi, furgon, kabina załogowa, kabina z platformą do zabudowy.

W modelach użytkowych dostępne są 
cztery silniki wysokoprężne o różnych 
poziomach mocy od 70 kW (95 KM) do 
107 kW (145 KM). BiTurbo CDTI 1.6 
to wiodący silnik w gamie. Wersja 107 
kW (145 KM) może rozpędzić Vivaro do 
183 km/h i rozwinąć 340 Nm momentu 
obrotowego.

Vivaro Kombi: wygodny 
transport osób — komfort jak 
w samochodzie osobowym
Opel Vivaro, będący zarówno prak‑
tycznym pojazdem użytkowym, jak 
i mobilnym biurem, odznacza się sty‑
listyką i komfortem, jakich zazwyczaj 
można spodziewać się wyłącznie w sa‑
mochodach osobowych. Wersja kombi 

wyposażona jest w maksymalnie 
dziewięć siedzeń: regulowany w sześ‑
ciu kierunkach fotel kierowcy z pod‑
parciem odcinka lędźwiowego kręgo‑
słupa, podwójna kanapa dla dwóch 
pasażerów z przodu (dostępne również 
pojedyncze siedzenia) oraz potrójne 
kanapy w drugim i trzecim rzędzie – 
z dużą ilością miejsca na nogi. W razie 
potrzeby, trzeci rząd siedzeń można 
szybko zdemontować. Regulowane 
zagłówki dostępne są dla wszystkich 
dziewięciu pasażerów.

Vivaro kombi można w ciągu kilku 
minut przekształcić z przestronnego 
minibusa w transporter o pojemności 
ładunkowej prawie sześciu metrów 
sześciennych. Te dwie skrajne funkcje 

można zaadaptować na wiele innych 
możliwości. W konfiguracji dla maksy‑
malnie sześciu osób – tj. bez trzeciego 
rzędu siedzeń – można zmieścić do 
czterech metrów sześciennych bagażu, 
w zależności od długości pojazdu. 

Opel Vivaro w odmianie kombi 
dostępny jest w dwóch kategoriach ła‑
downości (2,7 i 2,9 t), w dwóch różnych 
długościach (5 i 5,4 m) oraz w wyso‑
kości 1,97 m. Pojazd wyposażony jest 
w dwoje przednich drzwi, jedne drzwi 
przesuwne po stronie pasażera oraz 
dwuskrzydłowe drzwi tylne. Wariant 
kombi można zamówić w opcji z drugi‑
mi przesuwnymi drzwiami bocznymi 
po stronie kierowcy oraz z otwieraną 
do góry pokrywą bagażnika.

ZPUP Energozam Sp. z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel marki Opel 
Lublin, Kalinówka 17a, tel. 81 744 00 00, kom. 605 768 181, opel.salon.lublin@energozam.pl 
Zamość, ul. Starowiejska 4, tel. 84 530 70 50, opel.salon.zamosc@energozam.pl
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Bez nich na budowie ani rusz
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Tym razem nie chodzi o dobrą ekipę, chociaż i ona jest niezbędna. Ale nic nie 
poradzi bez narzędzi. To one pozwolą efektywnie zrealizować terminarz prac. 

Warto więc skorzystać ze sprawdzonych na rynku rozwiązań.

Ilu wykonawców, tyle opinii
Każdy dobry wykonawca, niezależnie 
od wykonywanej profesji, korzysta 
w swojej codziennej pracy z narzędzi, 
czy to ręcznych, czy mechanicznych. 
O tym, jak są one ważne, nie trzeba 
specjalnie nikogo przekonywać, ale ich 
wybór, a później zakup, nie należy do 
łatwych zadań. Mimo bogatej oferty, 
choć może to właśnie przyczyna dyle‑
matów. Na pytanie, jak dokonać właś‑
ciwego wyboru, najczęściej w odpowie‑
dziach nie wskazuje się na konkretną 
firmę czy model, lecz bardziej na podej‑
ście. Chodzi o to, aby przede wszystkim 
wybierać linie profesjonalne.

Cena nie jest najważniejsza
Dokonując wyboru, mimo wszystko 
warto postawić na sprawdzone marki, 
trwałość oraz jakość wykonania na‑
rzędzi, a dopiero w dalszej kolejności 
na cenę. Każdy prowadzący małą czy 
większą firmę zazwyczaj dobiera na‑
rzędzia do zakresu świadczonych przez 
siebie usług. To sprawa dość oczywista 
– przecież mają one pomagać w pracach 
i oszczędzać czas oraz siły. Wielu z wy‑
konawców wykonuje przy tym także 

wiele dodatkowych i różnorodnych 
usług, dlatego wyposażenie powinno 
być jak najbardziej funkcjonalne, róż‑
norodne i pozwalać na szybkie i łatwe 
wykonanie zadań. Truizmem wydaje 
się twierdzenie, że czas to pieniądz, ale 
w dobie braku pracowników, przy po‑
prawie koniunktury na rynku, a co za 
tym idzie – coraz krótszych terminach, 
tylko dobrze dobrane wyposażenie 
pozwoli na efektywne gospodarowanie 
zasobami ludzkimi. Co istotne, tylko 
takie narzędzia zapewnią w każdych 
warunkach bezpieczną pracę.

Mądry, świadomy wybór
Rada, jaką najczęściej służą fachowcy 
odwołuje się do mądrego, świadomego, 
w pełni przemyślanego wyboru. Dobrze 
wydane pieniądze szybko się zwrócą, 
a co najważniejsze – pozwolą na lepszą 
organizację pracy, zapewniając niejako 
przy okazji satysfakcję pracowników. 
Nic bardziej nie frustruje, jak niemoż‑
ność wykonania konkretnej pracy na 
budowie z powodu braku odpowiednich 
narzędzi. Irytujące mogą być też narzę‑
dzia… popsute, a serwis nie jest dziś ani 
szybki, ani tani.

Rynek elektronarzędzi jest dziś 
bardzo bogaty i w pełni profesjonalny. 
Oferta produktów jest przeogromna, co 
można było zaobserwować choćby na 
ostatnich targach BUDMA w Poznaniu. 
Ale i na co dzień spotkamy się z różno‑
rodnością narzędziowego asortymentu. 
W Lublinie również nie brak sklepów, 
których zaopatrzenie zaspokoi najbar‑
dziej wymagających klientów. Regu‑
larnie pojawiają się nowości, a każdy 
producent dba o kompletność swojej 
oferty.

Profesjonalne, czyli jakie?
Na rynku elektronarzędzi mamy olbrzy‑
mi wybór, zarówno firm, jak i samych 
produktów do różnych zastosowań. 
Z szerokiej półki cenowej – co nie pozos‑
taje bez wpływu na ich jakość i trwałość 
– można wybrać już prawie wszystko. 
Podstawowe pytanie brzmi: co odróżnia 
profesjonalne narzędzia od nieprofesjo‑
nalnych? Jakimi parametrami technicz‑
nymi powinny się one charakteryzować? 
Czynników warunkujących te kwestie 
jest pewnie wiele, ale na kilka kluczo‑
wych kwestii chciałbym zwrócić szcze‑
gólną uwagę.
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Piotr Sajnaga, Asmet
Od początku działalności firmy, 
tj. od 25 lat, obserwuję zmiany, 
jakie zachodzą na rynku narządzi 
i elektronarzędzi. Na przestrzeni 
tych lat rosnąca świadomość 
konsumencka i zasobność naszych 
portfeli spowodowały lawinowy wzrost 
sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi 
profesjonalnych uznanych marek, 

takich jak Bosch, Hitachi, Makita, Dewalt, Stanley, Irwin, 
Beta , Knipex, Rubi, Fiskars, Yato, Wiha. Obecnie stanowią 
one ponad 90% obrotu firmy.

Grupa narzędzi profesjonalnych stworzona została 
do stałej pracy pod dużymi obciążeniami, co gwarantuje 
użytkownikowi wydajną i ciągłą pracę. Wszystkie 
narzędzia profesjonalne to narzędzia ergonomiczne, 
przy projektowaniu których pod uwagę brane są: 
doświadczenie użytkowników, wiedza specjalistów od 
ergonomii i wzornictwa przemysłowego, wiedza zespołów 
badawczych, a nawet lekarzy. Niebagatelne znaczenie ma 

też bezpieczeństwo pracy z użytkowanym narzędziem. 
Narzędzia markowe to narzędzia bezpieczne, poddane 
rygorystycznym testom i kontroli. By sprzęt nie stwarzał 
zagrożenia dla użytkownika podczas pracy, należy wybierać 
produkty z certyfikatem jakości. Ten dokument potwierdza 
zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami.

Nie bez znaczenia jest też gwarancja producentów 
na sprawne działanie maszyn i narzędzi: 2‑, a nawet 
3‑letnia gwarancja w serwisach centralnych lub partnerów 
autoryzowanych. Po okresach gwarancyjnych zapewniona 
jest także wieloletnia dostępność części zamiennych.

Podsumowując: narzędzia i elektronarzędzia 
profesjonalne znanych światowych producentów 
stworzone są z myślą o wymagających użytkownikach 
ceniących wysoką jakość, trwałość i efektywność pracy, 
jak również oczekujących innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych. Klienci w naszych autoryzowanych 
salonach narzędziowych, kupując markowe produkty, mogą 
liczyć na fachowe i rzetelne doradztwo techniczne oraz 
pomoc w doborze najlepszych narzędzi spełniających ich 
oczekiwania.

>

Dla wielu fachowców profesjonalne 
narzędzie musi wyróżniać się dużą 
mocą, inni skoncentrują się na jego 
prędkości obrotowej, kolejni za najważ‑
niejsze uznają ergonomię lub mobilność. 
Każdy musi znaleźć dla siebie te cechy, 

za które chce zapłacić, ale wszystkie one 
muszą iść w parze z niezawodnością. 
Podkreślmy raz jeszcze: narzędzia po‑
winny być przede wszystkim dobrane 
do naszych potrzeb. Muszą więc przede 
wszystkim zapewniać wygodę użytko‑

wania i być niejako „przedłużeniem” 
ręki. Warto też pomyśleć o tym, by od 
producenta otrzymać więcej niż tylko 
„gołą maszynę”, którą później trzeba bę‑
dzie uzbroić w dodatkowy, z pewnością 
nie tani, osprzęt.

http://www.celnar.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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Marek 
Dzida, 
Cel-Nar
Temat jakości 
narzędzi 
zawsze 
rozpalał 
emocje wśród 
użytkowników. 
Dlatego przy 
wyborze 
produktu, 

jakim są narzędzia czy elektronarzędzia, 
należy sobie zadać podstawowe pytania: 
do czego narzędzie ma służyć oraz jak 
długo chcemy je używać? 

Narzędzia od lat dzielone są na dwie 
podstawowe grupy: amatorskie – do 
prac własnych przy domu w mieszkaniu 
czy gospodarstwie – oraz profesjonalne, 
które służą do wykonywania prac 
przez wyspecjalizowane firmy, czyli 
mówiąc krótko: do zarabiania nimi 
pieniędzy. Zarówno jedna, jak i druga 
grupa klientów docelowych przy 
wyborze kieruje się: cechami produktu, 
jego możliwościami technicznymi, 
trwałością, renomą marki producenta, 
coraz częściej innowacyjnością, ale 
także tym, gdzie jest serwis i czy 
w trakcie usterki szybko zostanie ona 
usunięta, a na czas naprawy klient 

dostanie narzędzie zastępcze?
Przy wyborze narzędzia do domu 

klienci zwracają większą uwagę na 
jego uniwersalność, cenę, łatwość 
i prostotę w obsłudze, znajomość marki 
producenta czy nawet kolorystykę. 
Klienci, którzy używają narzędzi do 
zarabiania pieniędzy, skupiają się na 
produktach trwałych, sprawdzonych, 
z którymi już osiągnęli jakiś sukces. 
Bardzo cenią sobie szybki i dobry 
serwis, dostępność części zamiennych 
i akcesoriów oraz możliwość dalszej 
rozbudowy własnego parku maszyn 
w oparciu o produkty tej samej marki 
– ułatwia to potem użytkowanie 
i utrzymanie maszyn.

W użytkowaniu profesjonalnym 
narzędzi, klienci przywiązują większą 
wagę do jakości i ich możliwości oraz 
marki producenta niż do samej ceny 
produktu – odwrotnie niż w przypadku 
klientów, którzy używają narzędzi 
do prac własnych. Choć, z drugiej 
strony, muszę przyznać, że ze swojego 
doświadczenia w pracy z narzędziami 
przyznam, że zdarzają się klienci 
kupujący narzędzia o wysokim stopniu 
wyspecjalizowania oraz w cenie, która 
nawet dla wielu profesjonalistów była 
nie do udźwignięcia. Niestety, są też 
przypadki odwrotne, czyli zakupu 

tanich narzędzi amatorskich do 
ciężkich prac w trudnych warunkach na 
budowie.

Badania na niemieckim rynku, 
który uznawany jest za światowy 
autorytet w tym temacie, definiują 
w ciekawy i zarazem zabawny sposób 
różnicę pomiędzy narzędziami 
amatorskimi a profesjonalnymi. 
Policzono, że użytkownik który 
kupuje narzędzie do prac własnych, 
używa je przez wiele lat – w tym 
czasie często buduje dom, potem go 
wielokrotnie remontuje, pomaga 
też budować domy dzieciom, po 
czym przekazuje narzędzie jako 
sprawdzone swojemu potomstwu, 
które podobnie jak on używa go 
do budowy, rozbudowy czy innych 
remontów. Okazuje się w końcu, 
że takie narzędzie przekazywane 
i użytkowane przez pokolenia w ciągu 
tych lat pracuje średnio w ciągu 
roku około… 10 minut! Tymczasem 
narzędzia profesjonalne potrafią 
pracować osiem, a często i więcej 
godzin w ciągu jednego tylko dnia. 
W tym tkwi ta różnica i tu klient 
powinien dokonać właściwego 
wyboru: amatorskie narzędzia czy 
profesjonalne?

Ważnym atutem jest także mobil‑
ność. Dziś możemy kupić urządzenia 
elektryczne nie tylko silne, trwałe, ale 
i mobilne. Według sprzedawców nadal 
najchętniej wybieranymi, są w dalszym 
ciągu elektronarzędzia sieciowe. Jak 
przewidują eksperci, coraz większe 
uznanie wśród fachowców będą zdoby‑
wać urządzenia akumulatorowe. Mają 
one z reguły parametry identyczne 
z urządzeniami zasilanymi sieciowo, 
lecz zapewniają większą niezależność 
i mobilność pracy. Dostępne w standar‑
dzie szybkie ładowarki czy podwójne 
akumulatory zapewniają praktycznie 
ciągłość pracy. Wprawdzie w opinii 
wielu użytkowników, moc i możliwości 
elektronarzędzi sieciowych są wciąż 
większe, ale z kolei zakres ich działania 
ogranicza kabel i dostępność prądu na 
budowie. Tu wybór zależy od naszych 
potrzeb i zasobności kieszeni.

Akcesoria
Sam zakup dobrej jakości elektro‑
narzędzi to połowa sukcesu. Bardzo 
ważny jest dobór odpowiedniej jakości 
akcesoriów, np. wierteł, tarcz itp. Pa‑
miętajmy, że bez nich nawet najlepsze 
elektronarzędzia nie będą skutecznie 
pracować. 
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Nowe technologie budowy 
tarasów i balkonów

mgr inż. Ryszard Kokot, Hydroizolacje, tel. 661 981 551

Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda go opuszcza. 
Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy jej warunków do 

sprawnej ewakuacji, możemy być pewni kłopotów. Stała – a nawet okresowa – obecność 
wody i rozpuszczonych w niej substancji to początek degradacji tarasów i balkonów.

Jeszcze dwadzieścia lat temu domi‑
nowały tarasy z posadzką lastrykową, 
później nastała era terrakoty i gresów, 
i wciąż jest to dominujący sposób wy‑
kończenia tarasów. W wyniku postępu 
technologicznego obecnie mamy coraz 
więcej możliwości, modne stają się „ka‑
mienne dywany” i posadzki wentylowa‑
ne. Wiele tarasów zarówno naziemnych, 
jak i nad pomieszczeniami wykonano 
z deski kompozytowej, jednak najwięk‑
sze zaufanie zdobywa posadzka na war‑
stwie drenażowej.

Korozja zaczyna się 
od blachy
Najczęściej brzeg tarasu wygląda tak: 
płyta stropowa lub warstwa dociskowa 
wraz z przymocowaną do nich obróbką 
z blachy powlekanej zabezpieczone są 
mineralną zaprawą hydroizolacyjną, do 

której przyklejone są płytki ceramiczne. 
W trzecim, czwartym roku po zamonto‑
waniu obróbek pojawia się na nich koro‑
zja. Skorodowana blacha otwiera drogę 
wodzie do przestrzeni podpłytkowej, 
gdzie – w wyniku wielu cykli rozmarza‑
nia i zamarzania wody – klej zaczyna 
korodować; najpierw pierwszy rząd pły‑
tek ulega odspojeniu, po nim odklejają 
się kolejne.

Dlaczego tak się dzieje, skoro zas‑
tosowano i izolację, i odpowiedni klej, 
i obróbkę z blachy? Właśnie z powodu 
blachy.

Blacha stalowa zamontowana na 
krawędzi tarasu przebywa w bardzo 
niekorzystnym środowisku. Zasadowe 
elementy tarasu, czyli kleje, zaprawy, 
hydroizolacje, w połączeniu z wodą two‑
rzą na powierzchni blachy elektrolit – 
tak rozpoczyna się korozja. Czynnikiem 

sprzyjającym korozji są zagłębienia 
blachy. Tradycyjny sposób mocowania 
blach na kołki powoduje deformacje ich 
powierzchni, woda zamiast spływać, 
pozostaje w zagłębieniu tuż przy krawę‑
dzi okładziny. Zastosowanie warstwy 
ochronnej z mieszanki żywicy i piasku 
pod warstwą izolacji chroni blachę przed 
dostępem elektrolitu, ale wyłącznie 
w jej części zakrytej. Część okapowa 
tak czy inaczej pozostaje w środowisku 
agresywnym i ulega korozji, a zastoi‑
sko wody rozmiękcza zaprawę klejową. 
W takiej sytuacji odspojenie pierwszego 
rzędu płytek będzie odroczone w czasie, 
ale i tak nastąpi.

Profil odprowadzi wodę
Czy są sposoby na uniknięcie tych prob‑
lemów? Tak! Zamiast wiotkiej i podatnej 
na korozję blachy należy zastosować 
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Elastyczne panele podłogowe
Inspirowane naturą

Perfekcyjne dzięki technologii

21-040 Świdnik, Kalinówka 44A 
tel. 81 746 33 22, tel. kom. 509 267 246
www.manufaktura-drewna.com.pl, info@parkietykomes.pl

Nawiązując wizualnie do piękna naturalnego drewna lub 
kamienia, panele Adore sięgają jednocześnie po najnowszą 
technologię, by zapewnić klientom długotrwały komfort 
użytkowania.
Adore to marka rodem z USA gwarantująca atrakcyjny design, 
najwyższą jakość produktów, szybkie dostawy i doskonały 
serwis posprzedażowy.
Adore touch to elastyczne panele podłogowe, które w szczegól-
ności upodobali sobie pracownicy i klienci biur, urzędów, 
obiektów handlowych, hoteli i restauracji, a panele Adore 
Regent użytkownicy mieszkań i domów.

Oferujemy atrakcyjne rabaty
dla współpracujących wykonawców
i montażystów.

specjalne profile tarasowe. Sztywny pro‑
fil aluminiowy zabezpieczony powłoką 
lakierniczą, mocowany do krawędzi 
balkonu czy tarasu pozbawiony jest wad 
obróbek blaszanych. Kształt i sztywność 
profilu gwarantuje uzyskanie pełnej 
szczelności w strefie okapowej oraz cał‑
kowity spływ wody. Woda bez przeszkód 
odpływa powierzchniowo bądź przez 
otwory w dolnej części profilu. Najważ‑
niejszą cechą profili jest gwarantowana 
odporność na korozję. 

Profile mają rozmaite kształty, są 
bowiem dostosowane do różnych za‑
stosowań. Na rynku dostępne są profile 
różnych producentów, ale powszechnie 
są stosowane profile Renoplastu. Naj‑
popularniejszy jest K30, przeznaczony 
do okładzin z płytek ceramicznych. 
Jego odmianą jest K40, przeznaczony 
również do okładzin ceramicznych, ale 
wyposażony w blendę do mocowania 
rynien. Blenda stanowi zarazem ma‑
skownicę i pas podrynnowy. Profil K50 
umożliwia mocowanie rynny i maty dre‑
nażowej. Podobne do K30 są profile K10 
i K20, obydwa mają obniżone górne ran‑
ty. Pierwszy z nich przeznaczony jest do 
balkonów i tarasów pokrytych powłoką 
żywiczną, drugi do nawierzchni typu 

„kamienny dywan”. Takie „dywany” to 
posadzki wykonane z drobnych koloro‑
wych kamyków zespolonych żywicą. Ich 
niewątpliwą zaletą jest dekoracyjność 
i możliwość komponowania różnokolo‑
rowych wzorów.

„Kamienne dywany” wizualnie przy‑
pominają tynki mozaikowe (zwane też 
marmolitami), powszechnie stosowane 
na cokołach. Jednak marmolity tworzą 
szczelną powłokę, a „kamienny dywan” 
nie – żywica łączy kamyki w ten spo‑
sób, że między nimi pozostają wolne 
przestrzenie. Woda po opadach spływa 
powierzchniowo, ale też filtruje między 
kamykami po powłoce izolacyjnej, reszt‑
ki wody bez przeszkód mogą odparować. 

Liczne awarie tarasów z płytek gre‑
sowych spowodowały, że inwestorzy 
i wykonawcy skłaniają się ku innym roz‑
wiązaniom. Trzeba uczciwie przyznać, 
że awarie wynikają najczęściej z błędów 
i źle pojętych oszczędności, wiele tara‑
sów ceramicznych prawidłowo zaprojek‑
towanych i wykonanych spisuje się bez 
zarzutu. Ci, którzy nie są przekonani do 
tradycyjnych rozwiązań, mogą wybrać 
inne technologie.

Obecnie powstaje wiele tarasów na 
warstwie drenażowej z posadzką z gru‑

bowarstwowych płyt kamiennych lub 
ceramicznych oraz tarasów wentylowa‑
nych. Okapniki przeznaczone do takich 
tarasów mają bardziej skomplikowany 
kształt niż te do ceramicznych. Oprócz 
funkcji odprowadzenia wody muszą 
zapewnić opór luźno ułożonym elemen‑
tom posadzki i materiału drenażowego. 

Drenaż zwiększy trwałość
Bardzo odpornymi na działanie nisz‑
czących warunków atmosferycznych są 
tarasy z posadzką ułożoną na warstwie 
drenażowej. Na warstwie jastrychowej 
układa się hyd roizolację, może być 
z papy termozgrzewalnej, grubowar‑
stwowych mas bitumicznych lub zapraw 
mineralnych. Coraz powszechniejsze są 
samoprzylepne membrany bitumiczne 
i membrany PCV (nie mylić z popularną 
folią budowlaną).

Na powłoce hydroizolacyjnej rozkłada 
się matę drenażową, na niej z kolei pod‑
sypkę z kruszywa łamanego, najlepiej 
bazaltowego (zwykły piasek nie zapewnia 
niezbędnej stabilności). Na podsypce 
spoczywa posadzka. Wybór materiału na 
posadzkę jest ogromny: płyty z kamienia 
naturalnego, płyty betonowe, gres grubo‑
warstwowy czy bruk klinkierowy. >
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Podstawowym profilem do krawędzi 
takiego tarasu jest Renoplast K60. Ma 
on kilka wariantów pochodnych, na 
przykład K72 przeznaczony do memb‑
ran PCV czy K70 – mający w listwie czo‑
łowej dodatkowe otwory przelewowe.

Technologia tarasu na warstwie 
drenażowej wydaje się być najbardziej 
przystosowana do polskich warunków 
atmosferycznych, odprowadzenie wody 
jest bezproblemowe, zaś jej pozostałości 
nie czynią szkód. Istotna też jest wza‑
jemna mobilność warstw, naprężenia 
termiczne nie powstają, bowiem każda 
warstwa ma możliwość rozszerzania się 
we własnym zakresie bez niszczącego 
wpływu na inne warstwy. Wadą tego 
rozwiązania jest stosunkowo duża gru‑
bość i masa.

Podkładki zwiększą drożność
Wymienione powyżej okapniki można 
stosować również do tarasów wenty‑
lowanych. Lepiej jednak wykorzystać 
specjalnie do tego zaprojektowane 
profile Renoplast W30 lub W30R. 
Otwory odpływowe umieszczone są 
w dodatkowym rowku, który ma zbierać 
zanieczyszczenia, w listwie czołowej 

są otwory przelewowe. Obecność wody 
w tych otworach świadczy o zapchaniu 
się rowka, należy wówczas zdjąć pierw‑
szy rząd płytek, udrożnić rowek i otwo‑
ry, ponownie zamontować płyty. Układ 
warstw tarasu wentylowanego jest 
podobny do drenażowego, lecz zamiast 
podsypki stosuje się podkładki. 

Istnieje wiele typów podkładek, 
najczęściej są one okrągłe z regulacją 
wysokości klinami lub śrubami. Służą 
one do podparcia jednocześnie czterech 
płyt. Płyty rozdzielone są żebrami dy‑
stansowymi. Żebra te powodują powsta‑
wanie szczeliny między płytami, przez 
które dostają się zanieczyszczenia: kurz, 
liście, psia i kocia sierść. Może się zda‑
rzyć, że po pewnym czasie odpływ wody 
będzie zamulony, konieczne będzie wte‑
dy czyszczenie przestrzeni podpłytowej.

Problem utraty drożności odpływu 
wody w znacznym stopniu likwidują 
podkładki Renoplast Smart. Składają 
się one z czterech osobnych elementów 
połączonych ze sobą w sposób elastycz‑
ny, dzięki temu dostosowują się do 
nierówności podłoża. Aby wyrównać 
poziom, pod każdą płytę można dołożyć 
jeszcze nakładkę dystansową. Poziom 

uzyskuje się również za pomocą tulejek 
dystansowych – w ten sposób posadzkę 
można podnieść aż do dwudziestu cen‑
tymetrów. Dzięki temu, że każdy z ele‑
mentów współpracuje z osobną płytą, 
żeberka dystansowe mogą być minimal‑
nej grubości, szczeliny międzypłytkowe 
nie wpuszczają więc zanieczyszczeń. 

W  technologii tarasu wentylowane-
go płyty układa się na podkładkach, 
których wysokość można regulo-
wać, a  płyty rozdziela się żeberka-
mi, tworzącymi szczeliny. Ułatwia 
to odprowadzanie wody, ale także 
przedostawanie się zanieczyszczeń 
pod tarasową posadzkę, dlatego 
warto stosować rozwiązania ograni-
czające szerokość szczelin żeberek

http://www.lubdom.targi.lublin.pl/#utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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Europejscy Konserwatyści i  Reformatorzy 
(European Conservatives and Reformists) to 
grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, 
kierująca się w  swojej działalności poszano-
waniem praw jednostki, zasad wolnego rynku 
oraz suwerenności państw członkowskich UE. 
Zasady te zostały zawarte w Deklaracji Pra-
skiej, która stała się podstawą ideową grupy. 
EKR jest trzecią pod względem liczebności, 
grupą polityczną w PE: liczy 74 posłów z 18 
państw. W  jej skład wchodzą m.in. posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości, najliczniej reprezen-
towani są w niej brytyjscy konserwatyści.

Podstawowe zasady Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

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

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

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

■  Trwałe dostawy czystej energii z  naciskiem na 
bezpieczeństwo energetyczne.

■  Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.

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

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

■  Skuteczna kontrola imigracji i  położenie kresu 
nadużywaniu procedur azylowych.

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

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

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

Dyplomacja 2018
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

„Czy polska dyplomacja jeszcze istnie‑
je?” – pytał mnie mój dobry znajomy 
od lat głosujący na prawicę. Pytał z tro‑
ską, nie z uszczypliwością. Odpowiedź 
musiałem podzielić na dwie części. 
Dyplomacja polska oczywiście istnieje 
z technicznego punktu widzenia. Mamy 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
ambasady i konsulaty na całym świecie, 
a od stycznia tego roku – nowego mini‑
stra spraw zagranicznych. Jeśli zaś idzie 
o aktywność polskiej dyplomacji, to już 
część druga.  Faktycznie, podobnie jak 
pytający, z trudem poszukuję śladów 
jej aktywności, a zwłaszcza efektów. 
Dyplomacja jest szczególnym instru‑
mentem polityki zagranicznej, znanym 
od tysięcy lat. Głównym jej celem było: 
rozpoznawać, informować i zapobiegać, 
a niezbędną cechą dyplomacji jest zręcz‑
ność. Podobno brakowało jej byłemu mi‑
nistrowi spraw zagranicznych, którego 
działania przyrównywano do nieostroż‑
nego poruszania się w składzie porcela‑
ny. Jeśli istotnie tak było, to jak określić 
dyplomatyczną zręczność nowego szefa 
MSZ i ludzi z jego resortu? Miało być 
znacznie lepiej, ale już dwa miesiące po 
wyborze nowej ekipy, czyli tzw. jeszcze 
lepszej zmianie, politycy i dziennikarze, 
którzy wcześniej ostro krytykowali byłe‑
go ministra spraw zagranicznych, teraz 
szczerze tęsknią za Witoldem Waszczy‑
kowskim.

Zakładany reset z Unią Europejską nie 
nastąpił.  W rozstrzygniętym niedawno 
konkursie w Brukseli polskiemu MSZ‑o‑
wi nie udało się wprowadzić żadnego 
Polaka na stanowisko w unijnych amba‑

sadach. Powiodło się za to dyplomatom 
z Rumunii, Estonii i Łotwy.

Nie kwestionując kierunku polskiej 
polityki zagranicznej, jeśli taka oczywiś‑
cie istnieje, jak również polityki histo‑
rycznej, wielu wskazuje, że otwartego 
konfliktu z Izraelem i nieporozumień 
ze Stanami Zjednoczonymi można było 
uniknąć, czyli do nich nie dopuścić. Od 
tego jest właśnie dyplomacja i dyploma‑
ci. Okazuje się, że zagraniczni dyploma‑
ci od dawna byli na tym polu aktywni, 
ale podobno komunikacja między 
polskimi ministrami i ministerstwami 
pozostawiała wiele do życzenia. Jeśli 
bardzo ważne noty dyplomatyczne z jed‑
nego ministerstwa do drugiego, oddalo‑
nego notabene o jeden strzał z łuku, idą 
tydzień, to nic dziwnego, że wielu pol‑
skim obywatelom, niezorientowanym 
w szczegółowych meandrach dyploma‑
tycznych, ręce opadają wzdłuż nogawek. 
O ile można jeszcze zrozumieć, że polski 
MSZ ma problemy z komunikowaniem 
się z zagranicznymi odpowiednikami, to 
doprawdy trudno komentować rozejście 
się jego polityki z przekazem własnej 
formacji politycznej. Idzie na przykład 
o relacje z Niemcami.

Pod koniec ubiegłego roku prezes rzą‑
dzącej partii określił reparacje wojenne 
od Niemiec jako „całkowicie poważne 
żądanie”, a już w styczniu nowy minister 
spraw zagranicznych Polski tuż przed 
oficjalną wizytą w Berlinie stwierdził, że 
„reparacje wojenne nie są problemem” 
i że „w relacjach między naszymi rząda‑
mi ten temat nie istnieje”. Czy Niemcy 
przekaz ten odczytują wyłącznie jako 

kakofonię? Nie sądzę. Więcej, wyko‑
rzystują dalsze wypowiedzi naszego 
ministra, czyli szefa MSZ‑u, który za‑
chęcił niemieckie media, aby zabierały 
głos w sprawie konkretnych kwot, jakie 
Polska kiedykolwiek otrzymała. Nie 
trzeba było długo czekać. Znany tygo‑
dnik Der Spiegel napisał, że kraj nasz 
już otrzymał „jedną szóstą niemieckich 
odszkodowań dla zagranicznych ofiar 
narodowego socjalizmu”. Powołał się 
przy okazji na polskiego i niemieckiego 
historyka. Czy apel szefa polskiego 
MSZ‑u był do końca przemyślany? Ale 
zostawmy kierunek zachodni.

Podczas spotkań z wyborcami 
w moim regionie zadawano mi wiele 
pytań na temat relacji z Ukrainą. Ludzi 
poważnie niepokoi eskalacja antypol‑
skich nastrojów na Ukrainie. W kon‑
tekście niedawnego upamiętniania 
Stepana Bandery i UPA oraz nacjonali‑
stycznych antypolskich demonstracji 
na Ukrainie, jak również sugestii, że 
Józef Piłsudski był zbrodniarzem, 
Polacy, zwłaszcza na Lubelszczyźnie 
i Podkarpaciu, dziwią się, że nie ma 
adekwatnej reakcji dyplomatycznej ze 
strony Polski. Co więcej, w tym samym 
czasie władze nasze podejmują decyzję 
o udzieleniu pomocy Ukrainie poprzez 
awaryjnie dostarczenie gazu, gdyż ku‑
rek przykręcili Ukraińcom Rosjanie. 
Niektórych naiwnie cieszy, że mogą 
wykazać się solidarnością energetycz‑
ną z Ukrainą. A w moich uszach nadal 
dźwięczy wcześniej zadane pytanie, 
gdzie jest polska dyplomacja i czy ona 
w ogóle istnieje?
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Problematyka 
badań wilgotnościowych

dr inż. Maciej Trochonowicz, m.trochonowicz@pollub.pl  
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Woda jest substancją warunkującą moż‑
liwość wykonania praktycznie wszyst‑
kich procesów budowlanych. Niezbędna 
jest zarówno do produkcji materiałów, 
jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta 
sama woda, a raczej jej nadmiar, jest 
czynnikiem powodującym największe 
zagrożenie dla obiektów budowlanych. 
Wprowadzana na różne sposoby, z cza‑
sem staje się przyczyną wielu niekorzyst‑
nych zjawisk, a jej usunięcie poważnym 
problemem.

Wilgotność należy do podstawowych 
cech fizycznych materiału, a detekcja 
wody jest jednym z najczęściej wykony‑
wanych badań. Artykuł niniejszy jest 
pierwszym z cyklu, który ma na celu 
przedstawienie problematyki związanej 
z pomiarami wilgotnościowymi materia‑
łów i przegród budowlanych.

Wilgotność materiałów
Wilgotnością materiału  zwykło się 
określać względną zawartość wody w ma‑
teriale. Może ona być wynikiem stanu 
naturalnego lub też działania czynników 
zewnętrznych. Pisząc o wilgotności, 
mamy na myśli wodę związaną chemicz‑
nie, fizyko‑chemicznie i fizyko‑mecha‑
nicznie.

Woda związana chemicznie znajdu‑
je się w strukturze niektórych materia‑
łów w ścisłych stosunkach ilościowych. 
Jest ona silnie związana z ciałem stałym 
i oddzielić ją można tylko przez prażenie 

w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
zależnej od składu chemicznego materia‑
łu, lub na drodze reakcji chemicznych.

Woda związana fizyko-chemicznie 
w materiałach budowlanych wys tępuje 
na rozwiniętej powierzchni porów i ka‑
pilar materiału. Zjawisko to związane 
jest z istnieniem tzw. sił van der Waalsa 
oddziałujących na cząstki gazu w pobliżu 
powierzchni ciała stałego. Woda zwią‑
zana fizyko‑chemicznie nazywana jest 
inaczej sorpcyjną.

Całkowite zapełnienie makrokapilar 
może nastąpić jedynie na drodze bezpo‑
średniego styku materiału z wodą, przy 
czym woda w materiale związana będzie 
siłami kapilarnymi (woda związana 
fizyko‑mechanicznie).

W budownictwie najczęściej używa się 
pojęcia tzw. wilgotności masowej. War‑
tość ta wyrażana jest stosunkiem procen‑
towym masy wody zawartej w badanym 
materiale do jego masy w stanie suchym.

Dodatkowo oznaczana jest również 
wilgotność objętościowa w postaci pro‑
centowego stosunku objętości wody w ba‑
danym materiale do objętości materiału.

Wilgotność masowa nie wskazuje 
w sposób jednoznaczny, jaka jest ilość 
wody w badanym materiale, z tego też 
powodu przelicza się ją dość często na 
objętościową. Uzys kanie takich samych 
wartości wilgotności masowej dla dwóch 
materiałów różniących się gęstością nie 
oznacza tej samej ilości wody w obydwu 

próbkach. Przykładowo dziesięciopro‑
centowa wilgotność masowa oznaczona 
dla gazobetonu i cegły ceramicznej daje 
odpowiednio około 60 dm3 i 180 dm3 
na 1 m3 materiału. Olbrzymia różnica 
wynika z gęs tości obydwu materiałów. 
Przejście z wilgotności masowej na ob‑
jętościową jest proste i wymaga jedynie 
znajomości wspomnianej gęstości bada‑
nego materiału.

W przypadku badań wilgotnościowych 
w określonych sytuacjach samo wyzna‑
czenie wilgotności masowej może okazać 
się niewystarczające. Pełne zrozumienie 
procesów odpowiadających za wystę‑
powanie zawilgoceń oraz zachowania 
badanych materiałów wobec wody jest 
możliwe po wykonaniu dodatkowych ba‑
dań: nasiąkliwości, przesiąk liwości, kapi‑
larności, higroskopijności, sorpcyjności 
i dyfuzyjności pary wodnej.

Źródła wilgoci
Usuwanie zawilgocenia jest oczywiście 
związane z charakterem jego pow stania. 
Stąd też niezwykle istotne jest określenie 
źródła występującej w obiekcie wilgoci. 
Do najważniejszych źródeł wilgoci wy‑
stępującej w budynkach możemy zaliczyć 
wodę znajdującą się w gruncie, pocho‑
dzącą z opadów atmosferycznych, tech‑
nologicznie wprowadzaną do obiektów, 
kondensacyjną, sorpcyjną, pochodzącą 
z awarii instalacji oraz generowaną przez 
samego człowieka.
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Woda znajdująca się w gruncie. 
Ściany fundamentów i piwnic oraz po‑
sadzek leżących bezpośrednio na ziemi 
są zagrożone wilgocią gruntową, a także 
wodami gruntowymi, jeśli występują 
one na małej głębokości. Zawilgocenie 
zagraża nie tylko podziemnym częściom 
budynku. Może ono zostać przeniesione 
na wyższe, leżące ponad ziemią części 
budynku na skutek zjawiska podciąga‑
nia kapilarnego. Podciąganie kapilarne 
polega na transportowaniu wody i po‑
wolnym nasiąkaniu obszarów materiału 
niemających bezpośredniego kontaktu ze 
źródłem wilgoci. Podciąganie kapilarne 
z fundamentów i piwnic może być po‑
wodem zawilgocenia ścian do wysokości 
kilku metrów. Jego wysokość zależy od 
budowy materiału, przede wszystkim od 
jego porowatości i struktury porów i ka‑
pilar, i jest odwrotnie proporcjonalna do 
średnicy naczyń. Oznacza to, że w mate‑
riałach drobno porowatych o niewielkiej 
średnicy porów i kapilar podciąganie jest 
najwyższe. Dla grubych murów wznie‑
sionych z cegły ceramicznej może sięgać 
nawet kilku metrów powyżej poziomu 
zasilania.

Wody znajdujące się w gruncie, które 
działają na podziemne częś ci budynków, 
występują w postaci wody:

 � błonkowej – stanowi ona otoczkę 
poszczególnych ziaren gruntu;

 � kapilarnej – wypełnia pory między 
ziarnami gruntu w wyniku działania 
napięcia powierzchniowego. Całkowite 
wypełnienie porów wys tępuje w pobli‑
żu poziomu wody gruntowej, wilgot‑
ność gruntu wynosi tam 100%.

Woda pochodząca z opadów atmosfe-
rycznych. W całkowitym bilansie wody 
znajdującej się w najbliższym otoczeniu 
obiektu największą ilość stanowią wody 
opadowe. Mogą one doprowadzać do za‑
wilgocenia obiektu w sposób bezpośredni 
i pośredni. Z bezpośrednim zawilgo‑
ceniem mamy do czynienia, gdy woda 
opadowa trafi na odsłonięte elementy 
(np. pokrycie dachowe, ściany, opaski, 
schody). W związku z tym, że z reguły 
elementy te są wykonane z materiałów 
trudno lub nienasiąkliwych opady nie 
wyrządzają im większych szkód. Więk‑
szym zagrożeniem dla budynków jest 
woda opadowa dostająca się do wnętrza 
w sposób pośredni. Do zawilgocenia 
może dochodzić na skutek nieszczelności 
pokrycia dachowego, niedrożności lub 
niewydolności systemu odwodnienia 
obiektu, braku lub nieszczelności izolacji 
wodochronnych. W pasie przyziemia na 

przykład większe zagrożenie niż bezpoś‑
rednie opady niesie ze sobą tzw. woda 
rozbryzgowa – krop le deszczu po odbiciu 
od opasek często zawilgacają niezabez‑
pieczony pas przyziemia.

Woda technologicznie wprowadza-
na do obiektu. Zawilgocenia powstają 
w wyniku naturalnej wilgoci wbudowy‑
wanych materiałów podczas ich trans‑
portu, składowania oraz prowadzenia 
robót mokrych. Źródło to ma szczególne 
znaczenie w przypadku budynków 
wznoszonych w technologii tradycyjnej, 
ponieważ wiąże się to z wprowadzeniem 
do budynku setek litrów wody, która jest 
głównym rozpuszczalnikiem większości 
materiałów budowlanych: zapraw, mas, 
tynków, klejów. W trakcie eksploatacji 
budynku przegrody powinny stopniowo 
wysychać, a długość okresu wysychania 
zależy od rodzaju użytego materiału, 
konstrukcji obiektu i grubości przegro‑
dy oraz od temperatury i wilgotności 
względnej powietrza.

Problemy z wilgocią technologiczną 
nasiliły się szczególnie w ostatnich la‑
tach, co jest uwarunkowane zmianami, 
jakie zaszły w  budownictwie. Wyraźnie 
skrócony został czas wznoszenia obiektu. 
Dawniej proces ten rzadko trwał krócej 
niż kilkanaście miesięcy, obecnie – zaled‑

Lubartów, Mieczysławka, tel. 81 855 2535, fax. 81 854 6311
www.lewtak.pl, e-mail: zwb@lewtak.pl
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wie kilka miesięcy. Ponieważ naturalne 
wysychanie przegród trwa minimum 
18 miesięcy, obiekt oddawany jest jako 
wilgotny. Kolejnym problemem jest 
stosowanie materiałów utrudniających 
naturalne wysychanie przegród. Masowo 
stosowane obecnie kleje, tynki i malatu‑
ry charakteryzują się wysokimi wartoś‑
ciami oporów dyfuzyjnych, co wyraźnie 
spowalnia procesy odparowania wody. 
Na obecny, niekorzystny stan wpływ ma 
również zmiana kolejności prac wykony‑
wanych w obiekcie. Tuż po zamknięciu 
stanu surowego, budynek jest ocieplany 
i malowany od zewnątrz, a prace wy‑
kończeniowe wewnątrz prowadzone są 
często w sezonie zimowym. W szczelnie 
zamknięty skorupą ocieplenia i tynków 
obiekt wprowadza się wtedy największe 
ilości wody (tynki, posadzki, malatury).

Woda kondensacyjna. Związana 
jest z wykraplaniem się nadmiaru pary 
wodnej i występuje przede wszystkim 
w pomieszczeniach, w których odbywają 
się  procesy mok re (pranie, suszenie, 
gotowanie). Do podstawowych przyczyn 
kondensacji pary wodnej możemy zali‑
czyć: zbyt małą izolacyjność termiczną 
ścian, bardzo dużą bezwładność termicz‑
ną budynku oraz niewydolność instalacji 
wentylacyjnej.

Woda sorpcyjna. Związana z proce‑
sem pochłaniania wilgoci w postaci pary 
wodnej z powietrza otaczającego mate‑
riał o właściwościach hydrofilowych.

Woda pochodzącą z awarii instala-
cji. Przyczyną zawilgocenia przegród bu‑
dowlanych może być także woda pocho‑
dząca z awarii instalacji wodociągowej. Do 
tego typu awarii dochodzi zarówno w no‑
wych, jak i starszych budynkach. Starsze 
budynki są wyposażone w przewody sieci 
wodociągowej wykonane z rur stalowych. 
Rury te najczęściej są już mocno skorodo‑
wane, co jest przyczyną wielu przecieków 
i zalewania pomieszczeń. Natomiast 
w nowych sieciach wodociągowych głów‑
ną przyczyną zalewania mieszkań są naj‑
częściej pęknięcia wszelkich elastycznych 
elementów instalacji.

Woda generowana przez człowie-
ka. W sposób bezpośredni za wzrost 
wilgotności odpowiada również czło‑
wiek. Wilgoć wprowadzana może być 
podczas procesów związanych z funkcjo‑
nowaniem w obiekcie: pranie, suszenie, 
gotowanie, zmywanie, kąpiel, oraz przez 
samego człowieka.

Skutki zawilgocenia
W celu uzmysłowienia Czytelnikowi 
wagi problemu, w skrócie omówione zos‑
taną skutki nadmiernego zawilgocenia.

Negatywne oddziaływanie wilgoci nie 
ogranicza się jedynie do samych mate‑
riałów i elementów obiektu. Pośrednio 

wpływ ten jest równie istotny w przy‑
padku ludzi przebywających w zawilgo‑
conych pomieszczeniach. Do najważ‑
niejszych mankamentów związanych 
z zawilgoceniem można zaliczyć obniże‑
nie izolacyjności cieplnej materiałów, ich 
wytrzymałości oraz nośności elementów 
konstrukcyjnych, wzrost zagrożenia 
korozją biologiczną oraz degradacją na 
skutek działania soli.

Obniżenie izolacyjności cieplnej 
materiałów. Już kilkuprocentowy 
wzrost zawilgocenia powoduje znacz‑
ne, dodatkowe straty ciepła i możli‑
wość przemarzania zawilgoconych 
przegród. Na przykład cegła ceramiczna 
w warunkach średnio wilgotnych ma 
współczynnik przewodzenia ciepła 
λ = 0,77 W/m×K, a dla wilgotności 15% 
wynosi on już około 1,6 W/m×K. Ponad 
dwukrotny wzrost λ w przypadku murów 
jednowarstwowych powoduje analogicz‑
ne obniżenie oporu cieplnego muru.

Obniżenie wytrzymałości mate-
riałów i nośności elementów kon-
strukcyjnych. Nadmierne zawilgocenie 
ma zdecydowanie niekorzystny wpływ 
na większość materiałów budowlanych. 
Podstawowym problemem jest degradacja 
materiałów wykończeniowych: tynków, 

malatur, wszelkiego rodzaju materiałów 
okładzinowych oraz elementów drewnia‑
nych i drewnopochodnych. Na skutek ich 
niewielkiej odporności na wilgoć docho‑
dzi często do nieodwracalnych zniszczeń.

Nie bez znaczenia pozostaje również 
wpływ zawilgocenia na elementy kon‑
strukcyjne obiektu. Niektóre materiały 
budowlane (np. lekkie betony komórko‑
we, gipsy) pod wpływem zawilgocenia 
rozmiękają, czemu towarzyszy spadek 
ich wytrzymałości. Przemieszczanie się 
wilgoci w murze powoduje rozpuszcza‑
nie substancji wiążących i uszkodzenia 
materiałów. W konsekwencji następuje 
obniżenie nośności przegrody.

Zawilgocone materiały ulegają przy‑
spieszonemu niszczeniu również na sku‑
tek cyklicznego zamrażania i odmraża‑
nia wody zawartej w porach i kapilarach. 
Zjawisko to jest szczególnie widoczne 
na zewnątrz obiektu: w przyziemiu 
i w miejscach, gdzie dochodzi do kon‑
taktu wody z materiałem. Zawilgocenie 
materiałów powoduje również przyspie‑
szenie korozji chemicznej elementów 
metalowych obiektu.

Zagrożenie korozją biologiczną. 
Podwyższona wilgotność bardzo często 
prowadzi do powstania korozji biologicz‑
nej. Pod tym pojęciem rozumiemy procesy 
destrukcji powodowane przez grzyby 
domowe, grzyby pleśniowe, owady szkod‑
niki drewna oraz glony, mchy, porosty 
i bakterie. Korozja biologiczna zmienia 
i niszczy strukturę materiałów budowla‑
nych i wykończeniowych. Nie pozostaje 
też bez wpływu na ludzi przebywających 
w porażonych pomieszczeniach. Obec‑
ność wyżej wymienionych organizmów 
może powodować schorzenia dróg odde‑
chowych, narządów wzroku, stawów oraz 
osłabienie odporności organizmu.

Procesy niszczenia związane 
z działaniem soli. Sole rozpuszczalne 
w wodzie należą do najgroźniejszych 
czynników niszczących obiekty budow‑
lane. Dość często można się spotkać 
ze stwierdzeniem, że to właśnie one 
są przyczyną największych zniszczeń 
w obrębie przyziemia budynku. Ich wy‑
sokie stężenia mogą prowadzić niekiedy 
do całkowitego zniszczenia zasolonych 
partii obiektu budowlanego. Nośnikiem 
soli w materiałach budowlanych jest 
woda, a zniszczenia powstają na skutek 
procesów krystalizacji soli podczas jej 
odparowywania.

Opisane powyżej skutki nadmiernego 
zawilgocenia powodują przyspieszenie 
procesów starzenia obiektu, następuje 
obniżenie ich trwałości, konieczne są 
częstsze i na większą skalę remonty. 
Wszystko to generuje wyższe koszty 
eksploatacji i obniżenie ich wartości ma‑
terialnej. 

Ściana porażona grzybami pleśniowymi

Krystalizacja soli na tynku

Krystalizacja soli na tynku
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Izolacje wodochronne 
fundamentów 

Zalety i wady materiałów
mgr inż. Maciej Rokiel, rzeczoznawca budowlany

Każdy materiał do hydroizolacji fundamentów ma swoje zalety i wady, a także specyficzne wymagania 
dotyczące podłoża. Warto je poznać, zanim dokonamy wyboru konkretnego materiału.

Lepiki asfaltowe
To jedne z najwcześniej stosowanych 
materiałów hydroizolacyjnych. Te na‑
kładane na zimno nie są odporne na roz‑
puszczalniki organiczne i podwyższoną 
temperaturę (powyżej +60°C). Lepiki 
stosowane na gorąco są wrażliwe na 
mróz – temperatura łamliwości wynosi 
około −7°C. Lepiki stosuje się zazwyczaj 
do przyklejania izolacji z pap asfalto‑
wych do betonowego podłoża. Ze wzglę‑
du na wrażliwość na przejścia przez zero 
i ujemną temperaturę ich zastosowanie 
do wykonywania izolacji przeciwwilgo‑
ciowych jest mocno ograniczone.

Roztwory i emulsje asfaltowe
Stosuje się je do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych lub gruntowa‑

nia podłoża. Można je podzielić na 
kilka podgrup. Emulsje anionowe 
mają stosunkowo długi czas wiązania, 
można je stosować w okresie wiosenno‑
‑jesiennym, przy dobrej pogodzie. Ka‑
tionowe natomiast wiążą szybko, także 
w niskich temperaturach i na wilgotnym 
podłożu. Emulsje niejonowe wyróżniają 
się najwolniejszym procesem wiąza‑
nia. Pozwala to na wniknięcie cząstek 
emulsji w porowate podłoże, które jest 
zalecane do ich stosowania. Nowszym 
materiałem jest emulsja asfaltowa mo‑
dyfikowana dodatkami elastomerów i/
lub plastomerów. Emulsje bezwzględ‑
nie wymagają tynku wyrównującego 
podłoże (musi być wysezonowane 2−3 
tygodnie). Są bardzo wrażliwe na uszko‑
dzenia mechaniczne.

Masy asfaltowe
Są to roztwory asfaltów z dodatkiem 
wypełniaczy i modyfikatorów (dodat‑
ków uszlachetniających). Podobnie jak 
emulsje, mogą występować w postaci 
modyfikowanej (z dodatkiem plastome‑
rów i/lub elastomerów) i służyć do grun‑
towania oraz wykonywania właściwych 
powłok uszczelniających.

Grubowarstwowe 
polimerowo-bitumiczne 
masy hydroizolacyjne
Są to materiały jedno‑ lub dwuskładni‑
kowe (zwane z jęz. niemieckiego masami 
KMB), bezrozpuszczalnikowe, o niemal 
natychmiastowej odporności na deszcz, 
pozwalające na szybkie zasypanie wy‑
kopów fundamentowych. W zależności >
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od grubości warstwy, mogą stanowić 
zarówno izolację przeciwwilgociową, jak 
i przeciwwodną. Oprócz znacznej elas‑
tyczności w ujemnych temperaturach 
(zdolność mostkowania rys w tempera‑
turze −5°C może sięgać prawie 2 mm), 
cechują się także odpornością na opady 
już po kilku godzinach od nałożenia 
oraz odpornością na agresywne wody 
znajdujące się w gruncie.

Masy dwuskładnikowe wiążą szybciej 
(są szybciej odporne na deszcz). Innych 
znaczących różnic, jeśli chodzi o właści‑
wości, między nimi nie ma. Ze względu 
na różnorodność oferty tego typu pro‑
duktów, trudno jest wybrać materiał 
dobrej jakości. Czym się więc kierować? 
Warto zwrócić uwagę przede wszystkim 
na dwa parametry. Pierwszy to zawar‑
tość części stałych (jest to informacja, 
ile jest bitumu w bitumie). Dobre ja‑
kościowo materiały zawierają 85−90% 
części stałych – oznacza to, że 10−15% 
składu to woda, która musi odparować. 
Zatem dla masy zawierającej 90% części 
stałych, nakładając warstwę grubości 
1,1 mm, uzyskamy po wyschnięciu 1‑mi‑
limetrową powłokę.

Minimalna zawartość części stałych 
to 50%. W takim materiale połowa 
składu to woda, która i tak wyschnie. 
Dlatego porównując cenę, nie wolno 
patrzeć na cenę kilograma czy litra, a po‑
równywać koszt materiału potrzebnego 
do uzyskania 3 mm suchej warstwy – dla 
izolacji przeciwwilgociowej i 456mm – 
dla przeciwwodnej, np.:

 � wymagane zużycie – 5 dm3/m2, za‑
wartość części stałych – 80%, ≥ gru‑
bość powłoki po nałożeniu – 5 mm 
≥ objętość powłoki po wyschnięciu 
– 5 dm3/m2 × 80% = 4 dm3/m2 ≥ gru‑
bość warstwy po wyschnięciu – 4 mm;

 � wymagane zużycie – 5 kg/m2, zawar‑
tość części stałych – 80%, gęstość go‑
towej do nałożenia masy 1,15 kg/dm3 
≥ grubość powłoki po nałożeniu 
– 4,35 mm ≥ grubość warstwy po wys‑
chnięciu – 4,35 mm × 80% = 3,48 mm.

Drugi ważny parametr to tzw. obcią‑
żalność mechaniczna. Jest to wielkość, 
która informuje o odporności masy na 
obciążenia mechaniczne. Minimalna 
wartość to 0,3 MN/m2 (300 kN/m2) dla 
izolacji przeciwwodnej. Parametr ten 
jest jednak podawany przez niewielu 
producentów.

Elastyczne szlamy 
uszczelniające
Są to polimerowo‑cementowe, cienko‑
warstwowe zaprawy uszczelniające (gru‑
bość warstwy 2−2,5 mm), które mogą 
stanowić zarówno izolację przeciwwil‑
gociową, jak i przeciwwodną. Związane 

Przy wykonywaniu hydroizolacji ważne jest jej dokładne wykończenie

Ściana fundamentowa z wykonanym dociepleniem

Emulsje asfaltowe stosuje się do wykonania izolacji przewwilgociowej lub gruntowa-
nia podłoża
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Wysokie 35 mm przetłoczenie z charakterystycznymi rowkami

zaprawy są odporne na czynniki atmo‑
sferyczne (cykle zamarzania i odmarza‑
nia, szkodliwy wpływ soli zawartych 
w wodzie) zachowują elastyczność 
w bardzo niskich temperaturach i są 
odporne na dyfuzję CO2. Doskonale na‑
dają się do powierzchniowej izolacji oraz 
zabezpieczania przed wilgocią i wodą 
powierzchni narażonych na duże obcią‑
żenia i odkształcenia, a dzięki zwiększo‑
nej elastyczności potrafią mostkować 
rysy do szerokości nawet 1 mm.

Kolejne zalety tego materiału to 
bardzo dobra przyczepność do pod‑
łoży oraz łatwość kształtowania na 
powierzchniach o skomplikowanych 
kształtach. Stosując izolację z cienko‑
warstwowych zapraw cementowych, 
można bezpośrednio do niej mocować 
np. okładziny ceramiczne. Izolacje 
cementowe ze szlamów po związaniu 
są typowym podłożem cementowym. 
Produkty te występują jako jedno‑
składnikowe (proszek zarabiany wodą) 
i dwuskładnikowe (proszek + polimer). 
To, czy zastosujemy materiał jedno‑ czy 
dwuskładnikowy nie ma w tym przy‑
padku większego znaczenia. Warto 
jednak zwrócić uwagę na deklarowaną 
przez producenta przyczepność do 

betonu. Nie powinna być ona mniejsza 
niż 1 MPa (1 N/mm2).

Rolowe materiały bitumiczne
To papy i membrany samoprzylepne 
składające się z osnowy (wkładki) na‑
syconej (lub nasyconej i powleczonej) 
bitumem. Można wyróżnić papy asfalto‑
we oraz papy asfaltowe modyfikowane. 
Te ostatnie występują najczęściej jako 
papy termozgrzewalne oraz membrany 
samoprzylepne. Papy mogą być mocowa‑

ne (klejone) do podłoża za pomocą masy 
asfaltowej lub lepiku – są to najczęściej 
papy niemodyfikowane, zgrzewane do 
podłoża (termozgrzewalne) lub moco‑
wane przez przyklejenie (membrany 
samoprzylepne).

W papach modyfikowanych masa 
asfaltowa, którą powleczona jest osno‑
wa, jest najczęściej modyfikowana 
elastomerem SBS lub plastomerem APP. 
Elastomer SBS nadaje papie stabilność 
formy, dobrą przyczepność do podłoża >

Przed przystąpieniem do prac wykonania izolacji należy odpowiednio przygotować 
powierzchnię ściany fundamentowej

http://www.blachywat.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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oraz znaczną elastyczność nawet w nis‑
kich temperaturach (do –40°C). Papy 
tego typu można łączyć z innymi rodza‑
jami pap. Plastomer APP (ataktyczne 
polipropyleny) z dodatkiem nasyconych 
elastomerów poliolefinowych, oprócz 
stabilnej formy i dobrej przyczepno‑
ści, zapewnia odporność na działanie 
kwasów i soli nieorganicznych, ozonu 
oraz wysokiej temperatury (do +150°C). 
Papa natomiast staje się dość sztywna 
w ujemnych temperaturach (–10°C). 
Znaczenie ma także rodzaj osnowy. Ta 
wykonana z tkaniny szklanej cechuje 
się dużą wytrzymałością na zerwanie, 
jednak jej wadą jest bardzo mała rozcią‑
gliwość. Osnowa na bazie włókniny lub 
tkaniny poliestrowej cechuje się dużą 
rozciągliwością przy zerwaniu, przy 
jednoczesnej wysokiej wytrzymałości na 
siły zrywające. Włóknina poliestrowo‑
‑szklana wykazuje wysoką odporność na 
siły zrywające. Papy termozgrzewalne 
produkowane są zazwyczaj na osnowie 
z włókna szklanego lub osnowie polies‑
trowej, dla samoprzylepnych membran 
osnową jest zazwyczaj włóknina poli‑
estrowa, welon szklany, welon szklany 
+ siatka, tkanina szklana, a także tzw. 
osnowa mieszana.

Kupując papę modyfikowaną (zazwy‑
czaj termozgrzewalną), należy zwrócić 
uwagę na następujące parametry:

 � gramaturę osnowy (g/m2): poliestro‑
wa ≥ 180, mieszana ≥ 160, z welonu 
szklanego ≥ 60, z tkaniny szklanej ≥ 
200, zdwojonej (przeszywana z tkani‑
ny szklanej i welonu szklanego) ≥ 270,

 � zawartość składników rozpuszczal‑
nych (g/m2) ≥ 2500, 

 � giętkość przy przeginaniu na wałku 
o średnicy 30 mm: niedopuszczalne 
powstanie na zewnętrznej stronie rys 
i pęknięć w temperaturze do –15°C 
dla pap modyfikowanych SBS‑em i do 
–5°C dla pap modyfikowanych APP.

W przypadku samoprzylepnych memb‑
ran bitumicznych należy zwrócić uwagę 
na następujące parametry:

 � gramaturę osnowy (g/m2): poliestrowa 
≥ 180, mieszana ≥ 160, z welonu szkla‑
nego ≥ 60, z welonu + siatki szklanej ≥ 
100, z tkaniny szklanej ≥ 200,

 � zawartość składników rozpuszczal‑
nych (g/m2) ≥ 2500,

 � giętkość przy przeginaniu na wałku 
o średnicy 30 mm: niedopuszczalne 
powstanie na zewnętrznej stronie rys 
i pęknięć w temperaturze do –20°C.

Papy, które są mocowane przez kleje‑
nie lepikiem do podłoża, mają gorsze 
parametry, ale są dużo tańsze. Osnowa 
(z włókna szklanego) powinna mieć 
gramaturę przynajmniej 60 g/m2, a mi‑
nimalna zawartość składników rozpusz‑
czalnych to 1200 g/m2, jeżeli zaś chodzi 
o elastyczność, to przy przeginaniu na 
wałku o średnicy 8 cm w temperaturze 
do 0°C nie mogą na niej powstawać rysy 
i spękania. 

Zestawienie to pokazuje wyraźnie, 
że minimalne wymagania dla pap kle‑
jonych lepikami są dużo niższe niż dla 
pap termozgrzewalnych lub membran 
samoprzylepnych (trudniejsze jest także 
wykonawstwo tego typu powłok), dlatego 
powinny być one stosowane jedynie jako 
izolacja przeciwwilgociowa.

Zaletą pap termozgrzewalnych i memb‑
ran samoprzylepnych jest łatwość uzyska‑
nia żądanej grubości nakładanej warstwy 
i możliwość niemal natychmiastowego 
zasypania wykopu. Trudniejsze jest na‑
tomiast uszczelnianie dylatacji i przejść 
rurowych (m.in. konieczność docinania 
i zachowania ściśle określonej kolejności 
układania kształtek), dlatego często 
stosuje się je do uszczelniania płaskich, 
równych powierzchni (niedopuszczalne 
są ostre krawędzie i wystające wtrącenia, 
jak również ubytki w podłożu – wymusza 

to w niektórych sytuacjach konieczność 
stosowania warstw wyrównawczych). Ne‑
wralgiczne mogą być także miejsca łącze‑
nia poszczególnych pasów ze sobą.

Rolowe materiały 
z tworzyw sztucznych
To tzw. folie (membrany). Spotyka się 
folie z PVC, elastomerów poliolefinowych 
(FPO), polipropylenu (PP), polietylenu 
(PE), jak również z EPDM (na bazie kau‑
czuku). Decydując się na stosowanie tego 
typu materiałów, trzeba postępować bar‑
dzo rozważnie. Po pierwsze, można sto‑
sować jedynie takie folie, których łączenie 
ze sobą może być zrealizowane za pomocą 
systemowego kleju, przez wulkanizowa‑
nie lub zgrzewanie. Niedopuszczalne jest 
użycie folii, które można łączyć tylko po‑
przez ułożenie na zakład, jak również folii 
(membran) kubełkowych (niezależnie od 
sposobu mocowania i łączenia). Po drugie, 
folia stosowana do izolacji przeciwwilgo‑
ciowej nie może być cieńsza niż 1,2 mm. 
Jeżeli wykonujemy izolację przeciwwod‑
ną, to folia powinna mieć minimalną gru‑
bość 1,5−2 mm. Po trzecie, bardzo trudne 
(jeżeli nie niemożliwe) jest także łączenie 
folii z innymi rodzajami materiałów wo‑
dochronnych. Po czwarte, skomplikowane 
jest uszczelnienie trudnych i krytycznych 
miejsc, jak np. dylatacji czy przejść ru‑
rowych. W żadnym wypadku nie wolno 
stosować folii cienkich. Zdarza się, że folie 
grubości 0,2−0,4 mm nazywane są foliami 
izolacyjnymi, co jest kompletnym niepo‑
rozumieniem.

Zaletą folii jest możliwość wykonania 
izolacji na podłożach zanieczyszczonych 
(o ile nie stosuje się folii klejonych do 
podłoża i zanieczyszczenia nie wpływają 
destrukcyjnie na materiał, np. bitum) 
lub słabych. 

Artykuł ukazał się w magazynie 
Ekspert Budowlany nr 4/2017

Ściana fundamentowa bez izolacji pionowej i poziomej

Ściana fundamentowa po remoncie: a) poziom gruntu, b) izo-
lacja bitumiczna, c) zaprawa wyrównująca, d) faseta, e) tynk 
renowacyjny, f) otwór iniekcyjny, g) skrystalizowana izola-
cja pozioma, h) posadzka, i) ściana fundamentowa, j) ława
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Każdy materiał oddziałuje bowiem na 
wodę będącą z nim w kontakcie, powo‑
dując fizyko‑chemiczne oraz mikrobio‑
logiczne zmiany jej składu, a zachodzące 
na powierzchni styku materiału i wody 
procesy mogą być przyczyną jej wtórnego 
zanieczyszczenia.

Charakter zmian i ich intensywność za‑
leżą przede wszystkim od rodzaju zastoso‑
wanego materiału oraz od tego, jak zapro‑
jektowana jest instalacja, od warunków 
wykonania i użytkowania, stanu technicz‑
nego przewodów i urządzeń. Pogorszenie 
jakości wody może objawiać się zmianą 
wskaźników: fizycznych (zwiększenie bar‑
wy, mętności), organoleptycznych (pogor‑
szenie smaku, pojawienie się posmaku czy 
zapachu), a także parametrów chemicz‑
nych czy mikrobiologicznych (np. namno‑
żenie się bakterii z rodzaju Legionella). I – 
co jest bardzo ważne – procesy zachodzące 
w instalacjach wodociągowych, które 
mogą być groźne dla ludzi, wcale nie mu‑
szą powodować widocznej zmiany barwy 
czy mętności wody. Substancjami, które 
wywierają negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi, są metale ciężkie i monomery, a tak‑
że mikroorganizmy chorobotwórcze i pa‑
sożyty rozwijające się na wewnętrznych 
powierzchniach przewodów.

Właściwości rur oraz ich wpływ na 
parametry wody ściśle uzależnione są od 
zastosowanego materiału. W celu uła‑
twienia wyboru materiału instalacyjne‑
go, poniżej przedstawiono podstawowe 
właściwości materiałów i samych rur 
instalacyjnych.

Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu
Rury wykonane z nieplastyfikowanego 
(niezmiękczonego) polichlorku winylu 

(PVC‑U) zalecane są tylko do instalacji 
wody zimnej. Charakteryzują się dużą 
odpornością na działanie tłuszczów, kwa‑
sów, natomiast w niskiej temperaturze 
(poniżej 0ºC) wykazują dużą kruchość, 
dlatego też prowadząc przewody w po‑
mieszczeniach nieogrzewanych lub na 
zewnątrz budynku, należy pamiętać o od‑
powiedniej warstwie izolacji termicznej.

Chlorowany 
polichlorek winylu
Przewody z chlorowanego polichlorku 
winylu (PVC‑C) cechują się podwyższoną 
sztywnością oraz wytrzymałością na 
wysokie temperatury (do 100ºC), dzięki 
czemu można je stosować również w in‑
stalacjach wody ciepłej.

Ogólnie rury wykonane z PVC‑U oraz 
PVC‑C charakteryzują się:

 � małą masą (są 6‑krotnie lżejsze od rur 
stalowych);

 � nie przewodzą prądu, nie korodują;
 � są złymi przewodnikami ciepła (oddają 

około 300 razy mniej ciepła niż rury 
stalowe i około 2500 razy mniej niż 
miedziane);

 � instalacja wykonana z rur z polichlor‑
ku winylu jest tańsza od instalacji sta‑
lowej i miedzianej;

 � w przewodach tych notuje się najwyż‑
szy wskaźnik rozwoju flory bakteryjnej 
oraz bakterii z grupy Legionella (w sto‑
sunku do miedzi ponad 70 razy częś‑
ciej dochodzi na powierzchni tych rur 
do rozwoju błony biologicznej).

Zarówno rury z PVC‑U, jak i  PVC‑C łączy 
się przez klejenie. W miejscach, gdzie 
rury te trzeba połączyć z przewodami 
stalowymi (np. przy wyjściu z kotła 
grzewczego itd.), do wykonania połącze‑

nia należy zastosować kształtki przej‑
ściowe o połączeniach gwintowanych, 
które mogą zmniejszyć wytrzymałość 
instalacji na ciśnienie.

Rury z PVC‑U i PVC‑C w temperaturze 
poniżej zera stają się kruche i nie nadają 
się do użytku.

Polietylen
Rury z polietylenu (PE) występują 
w trzech odmianach: jako polietylen ma‑
łej i średniej gęstości (PE‑LD i PE‑MD), 
stosowane w instalacjach niskociśnie‑
niowych, oraz polietylen dużej gęstości 
(PE‑HD), przeznaczony do instalacji 
wysokociśnieniowych. Wszystkie typy 
polietylenu charakteryzuje duża gładkość 
ścianek wewnętrznych, co powoduje, że 
są one odporne na osadzanie kamienia 
oraz mają stosunkowo małą odkształcal‑
ność, co umożliwia wykonywanie insta‑
lacji bez kompensatorów. Maksymalna 
temperatura robocza wynosi +60°C.

Polietylen sieciowany
Polietylen dużej gęstości usieciowany 
(PEX) stosuje się przede wszystkim do 
budowy instalacji centralnego ogrzewania 
i ogrzewania podłogowego, jak również do 
budowy instalacji wodociągowych. Rury 
z niego wykonane charakteryzują się od‑
pornością na niskie i wysokie temperatury 
(minimalna temperatura robocza –10°C, 
maksymalna temperatura robocza +95°C). 
Dzięki odporności na ujemną temperatu‑
rę, można je stosować w instalacjach nara‑
żonych na zamarzanie.

Współczynnik chropowatości rur wy‑
konanych z PEX wynosi 0,0005 mm, co 
oznacza, że są one odporne na osadzanie 
zanieczyszczeń i kamienia oraz pozwa‑
lają na stosowanie mniejszych średnic 

Materiały 
w instalacjach 
zimnej wody

dr inż. Anna Musz 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Instytut 

Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Planując budowę domu, jak i modernizację 
istniejących, starych instalacji wodociągowych, 

każdy inwestor staje przed koniecznością 
podjęcia decyzji odnośnie materiału rur, 

z którego mają być wykonane nowe instalacje, 
tak by bezawaryjnie służyły przez wiele 

kolejnych lat oraz zapewniały czystą wodę.
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przewodów w porównaniu do rur wyko‑
nanych z innych materiałów. Ponadto 
charakteryzują się większą wytrzyma‑
łością w stosunku do rur ze zwykłego PE 
oraz wysoką elastycznością materiału, 
a to pozwala na dowolne prowadzenie 
instalacji i łatwe wykonywanie podejść. 
Rury te można dowolnie wyginać, co 
znacznie ogranicza zużycie kształtek ko‑
lanek i łuków.

Polipropylen
Rury z polipropylenu (PP) cechuje wy‑
soka odporność na działanie związków 
chemicznych, odporność na korozję 
(50‑lenia trwałość instalacji bez ko‑
nieczności wymiany), sztywność oraz 
odporność na wysokie i niskie tempera‑
tury (maksymalna temperatura przesy‑
łanego medium +90°C, minimalna tem‑
peratura użytkowania –40°C). Rury te 
stają się kruche dopiero w temperaturze 
poniżej –40°C.

Rury polipropylenowe są lekkie, łatwe 
w montażu (zgrzewanie w temperaturze 
240÷270°C, elektrozłączki lub złączki 
zaciskowe). Ze względu na sztywność 
zmiany kierunku, montaż należy wyko‑
nywać przez zastosowanie odpowied‑
nich kształtek (kolan, łuków). Wysoki 
współczynnik rozszerzalności liniowej 
wymusza stosowanie kompensacji.

Polipropylen stosowany jest w insta‑
lacjach wody zimnej i ciepłej (w Europie 
rury z PP są najczęściej stosowanym 
materiałem w instalacjach wodociągo‑
wych). Rury do instalacji wodociągo‑
wych i grzewczych wykonuje się z ko‑
polimeru PP‑R oznaczanego też PP‑3, 
który wykazuje lepszą elastyczność 
w porównaniu do samego polipropylenu. 

Polibutylen
Rury z polibutylenu (PB) stosuje się 
w instalacjach wodociągowych od po‑
czątku lat 80. ubiegłego wieku. Instalac‑
je z PB są bardzo odporne zarówno na 
niskie (–15°C), jak i na wysokie tempera‑
tury (+90°C).

Jest to materiał bardzo elastyczny 
nawet w niskich temperaturach, co 
pozwala na układanie rur zimą, dowol‑
ne wyginanie i prowadzenie instalacji. 
Wymaga jednak dużej liczby mocowań 
z uwagi na pamięć kształtu. Dzięki du‑
żej  elastyczności i  dobrym własnościom 
mechanicznym, polibutylen jest odpor‑
ny na pełzanie, naprężenia oraz ściera‑
nie. Materiał ten jest również odporny 
na zamarzanie, uderzenia i nie ulega 
odkształceniom pod wpływem długo‑
trwałych obciążeń.

Ponadto przewody wykonane z PB 
są odporne na rozwój błony biologicz‑
nej. Nie można ich jednak wystawiać 
na działanie promieni UV, dlatego też 

instalacje wykonane z rur PB muszą być 
ukryte w bruzdach lub w wylewce.

Rury wielowarstwowe
Rury wielowarstwowe składają się z kilku 
warstw różnych materiałów i łączą w so‑
bie ich zalety i wady. Oznaczenie tych rur 
zawiera skróty nazw materiałów podane 
w kolejności występujących warstw. 
W instalacjach wody zimnej i ciepłej moż‑
na stosować rury: PEX/Al/PEX, PEX/Al/
PEHD, PP‑R/Al/PP‑R.

Zastosowana warstwa aluminium 
pozwala zmniejszyć wydłużalność 
cieplną rur przy zachowaniu ich dużej 
elastyczności i giętkości oraz stanowi 
barierę antydyfuzyjną. Rury te cechują 
się większą odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie substancji żrą‑
cych oraz łat wiejszym prowadzeniem 
podczas układania instalacji w porówna‑
niu do materiału macierzystego pojedyn‑
czej warstwy. Przeznaczone są do pracy 
w temperaturze do +95°C.

Decydując się na ich zakup, warto 
wybrać system markowego producenta. 
Najtańsze rury z supermarketu budow‑
lanego są najczęściej kiepskiej jakości 
i często pękają przy wykonywaniu próby 
ciśnieniowej, której pomyślny wynik 
gwarantuje szczelność instalacji.

Rury miedziane
Stosowane są zarówno w instalacjach 
wodociągowych, jak i grzewczych. Ob‑
serwowany w ostatnich latach wzrost ich 
popularności w instalacjach wodociągo‑
wych, niewątpliwie związany jest z bak‑
teriostatycznymi właściwościami miedzi 
(hamują rozwój groźnych typów bakterii, 
m.in. bakterii Legionella).

Przewody wykonane z miedzi charak‑
teryzują się dużą odpornością na korozję, 
pod warunkiem nie stosowania ich w in‑
stalacjach, w których płynie woda mięk‑
ka (woda miękka o dużej zawartości CO2 
wywołuje korozję instalacji miedzianej), 
odpornością na promieniowanie UV oraz 
nie ulegają starzeniu. Rury miedziane są 
co najmniej 4‑krotnie trwalsze od stalo‑
wych. Dane producentów wskazują, że 
instalacja z rur miedzianych wytrzyma 
od kilkudziesięciu do nawet 100 lat. Rury 
te ponadto wykazują właściwości bakte‑
riostatyczne. W porównaniu do innych 
stosowanych materiałów instalacyjnych, 
w przewodach tych obserwowany jest 
procentowo najmniejszy rozwój mikroor‑
ganizmów chorobotwórczych. 

Niewątpliwą zaletą rur miedzianych 
jest ich stosunkowo mały ciężar, co 
ułatwia ich transport i montaż. Wadą 
natomiast jest duży współczynnik 
rozszerzalności termicznej, co wymusza 
stosowanie kompensacji naturalnych lub 
kompensatorów wydłużeń.

Wykonując instalację z rur miedzia‑
nych, należy pamiętać, że są one bardzo 
wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne 
(zarysowania, pęknięcia), dlatego też 
należy zachować szczególną ostrożność 
przy ich transporcie, składowaniu, a tak‑
że pracach montażowych.

Kolejną negatywnie ocenianą przez 
konsumentów wody cechą rur miedzia‑
nych jest uwalnianie jonów miedzi. Jest 
to bardzo dobrze widoczne podczas 
przerw w poborze wody (np. podczas 
nocnej stagnacji), gdy po nich wypływa‑
jąca z punktu czerpalnego woda przy‑
biera „zielonkawy” kolor. Zmiana koloru 
wody świadczy o migracji jonów miedzi 
do wody. W takim wypadku zaleca się 
regularne przepłukiwanie instalacji, 
przez spuszczenie z niej części wody, oraz 
wykonywanie okresowych badań jakości 
wody.

Kupując rury miedziane, należy pamię‑
tać o dwóch podstawowych zasadach:

 � miedź należy kupować od renomowa‑
nych producentów, gdyż tylko wtedy 
mamy zagwarantowaną jakość wyko‑
nania wewnętrznej warstwy, od której 
zależy odporność na korozję;

 � powierzchnia zewnętrzna i wew‑
nętrzna rury powinna być gładka, bez 
rys, porów, pęknięć oraz widocznych 
śladów po obróbce. 

Zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, instalacja wodociągowa 
powinna zapewniać: bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo w warun‑
kach pożarowych, ochronę przed hała‑
sem i drganiami, bezawaryjne działanie 
w długim okresie czasu, odpowiednie 
warunki higieniczne i zdrowotne (w tym 
zapewniać odpowiednią jakość wody po‑
bieranej przez odbiorców) oraz ochronę 
środowiska. Realizacja pierwszych czte‑
rech wymagań uzależniona jest przede 
wszystkim od poprawności rozwiązań 
projektowych, staranności wykonania 
instalacji, a w szczególności połączeń. 
Natomiast zapewnienie odpowiedniej 
jakości wody uzależnione jest w dużej 
mierze od materiałów zastosowanych do 
budowy instalacji. Należy podkreślić, że 
nie ma materiałów, które nie oddziałują 
na jakość wody i w związku z tym nie 
ma w pełni bezpiecznych instalacji. By 
zapewnić dobrą jakość wody w insta‑
lacjach, ważne jest, by stosować się do 
zaleceń projektowych i regularnie wy‑
konywać niezbędne czynności eksplo‑
atacyjne, takie jak płukanie, naprawy, 
wymiany przewodów oraz dezynfekcję 
termiczną. 

Źródła: instalacjebudowlane.pl;  
www.muratordom.pl; 

www.budujemydom.pl; www.e-instalacje.pl
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Przewłaszczenie 
na zabezpieczenie jako forma 
zabezpieczania wierzytelności

adw. dr Rafał Choroszyński, rafal@choroszynski.pl, www.choroszynski.pl

W cyklu artykułów omawiamy wybrane instytucje z zakresu zabezpieczania wierzytelności. 
Ostatnio – zastaw i jego przewaga nad zabezpieczeniami o charakterze osobistym, z uwagi 

na rzeczowy aspekt tej instytucji. Podobny charakter ma instytucja przewłaszczenia 
na zabezpieczenie – tutaj również dłużnik odpowiada określonym składnikiem 

majątkowym (przewłaszczaną rzeczą lub prawem) i to do wysokości ich wartości.

Przewłaszczenie w relacjach 
pozabankowych
Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie 
jest – tak jak omawiane już wcześniej 
poręczenie czy zastaw – instytucją 
kodeksową, bowiem nie ma przepisów 
regulujących tę instytucję, zapisanych 
w kodeksie cywilnym. Instytucja ta jest 
uregulowana w art. 101 ust. 1 Prawa 
bankowego, który stanowi, że zabezpie‑
czenie wierzytelności banku może być 
dokonane w drodze przeniesienia na 
bank przez dłużnika lub osobę trzecią, 
do czasu spłaty zadłużenia wraz z na‑
leżnymi odsetkami i prowizją, prawa 
własności rzeczy ruchomej lub papierów 
wartościowych.

Taki zakres regulacji rodził więc py‑
tania, czy możliwym jest stosowanie 
przewłaszczenia w relacjach pozaban‑
kowych. Właśnie z uwagi na ten dyle‑
mat, pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
rozgorzały liczne dyskusje teoretyczne 
o dopuszczalności stosowania tej 
instytucji na mocy zasady swobody 
umów. Pierwotnie bowiem, w czasach 
ustroju socjalistycznego, Sąd Najwyż‑
szy w wyroku z 24 kwietnia 1964 roku 
(II CR 178/64) wyłączył możliwość 
przeniesienia własności nieruchomości 
na zabezpieczenie wierzytelności jako 
prowadzącego do niedopuszczalnego 
przeniesienia własności pod zastrze‑
żeniem warunku i terminu. Następnie 
jednak Sąd Najwyższy zmienił swoją 
linię orzeczniczą, czemu dał wyraz 
w wyroku z 29 maja 2000 roku (III CKN 
246/2000, OSNC 11/2000, poz. 213) 
i pozytywnie rozstrzygnął rozbieżności 
doktrynalne na korzyść możliwości 
stosowania przewłaszczenia na zabez‑
pieczenie jako formuły zabezpieczenia 
wierzytelności.

W obrocie prawnym ta forma zabez‑
pieczenia wierzytelności konstrukcyjnie 
opiera się na zapisach kodeksu cywilne‑
go dotyczących przeniesienia własności 

pod warunkiem zawieszającym lub roz‑
wiązującym.

Na początek rozważań można defi‑
nicyjnie wskazać, że przewłaszczenie 
na zabezpieczenie wierzytelności to 
umowa, polegająca na tym, że dłużnik 
(lub osoba trzecia działająca w interesie 
dłużnika) przenosi własność określo‑
nej rzeczy na wierzyciela, a wierzyciel 
zobowiązuje się względem zbywcy do 
korzystania z nabytego prawa własności 
rzeczy wyłącznie w zakresie, w jakim 
jest to potrzebne dla zabezpieczenia 
wierzytelności.

Cel przewłaszczenia
Celem – czyli kauzą – umowy przewłasz‑
czenia jest zabezpieczenie wierzytelności 
(łac. causae cavendi), dlatego wierzyciel nie 
może zbyć rzeczy w okresie określonym 
umową bez narażenia się na roszczenie 
odszkodowawcze, bowiem nie staje się ona 
jego własnością bez ograniczenia treścią 
umowy. Oczywiście przy takiej konstruk‑
cji zabezpieczenia nie można wykluczyć 
niebezpieczeństwa, że wierzyciel jako 
powierniczy właściciel rzeczy dopuści się 
jej sprzeniewierzenia. Jednakże okolicz‑

ność, że treść umowy, a także roszczenia 
o zwrotne przeniesienie własności na 
dłużnika po spłacie długu, które mogą 
być wpisane w dziale III księgi wieczystej 
nieruchomości, skutecznie wyłączają 
możliwość bezwarunkowego zbycia nieru‑
chomości innej osobie, bowiem wówczas 
wyłączona zostaje rękojmia wiary publicz‑
nej ksiąg wieczystych.

Umowa o przewłaszczenie na zabez‑
pieczenie nie wymaga zachowania 
szczególnej formy czynności prawnej, 
aczkolwiek należy pamiętać, że dla 
celów dowodowych niezbędna będzie 
forma pisemna, a jeżeli przedmiotem 
przewłaszczenia ma być nieruchomość, 
to konieczna jest forma szczególna aktu 
notarialnego pod rygorem nieważności.

Skutki przewłaszczenia
Skutkiem prawnym zawarcia umowy 
przewłaszczenia na zabezpieczenie jest 
sytuacja prawna, w której – do czasu 
uregulowania długu – wierzyciel pozos‑
taje właścicielem przewłaszczonej rze‑
czy, a dłużnik w tym okresie czasowo 
traci jego własność, dopóki nie spłaci za‑
ciągniętego długu i nie nastąpi zwrotne 
przeniesienie własności.

Zabezpieczenie to w praktyce ob‑
rotu występuje w dwóch wariantach. 
Pierwszy z nich polega na przeniesieniu 
własności rzeczy pod warunkiem roz‑
wiązującym, polegającym na spłacie 
wierzytelności, po nastąpieniu które‑
go (zapłacie zabezpieczonego długu) 
własność rzeczy skutkuje powrotnym 
przeniesieniem własności. Ten model 
zabezpieczenia stosowany jest do sytu‑
acji związanych z rzeczami ruchomymi 
jako przedmiotem zabezpieczenia i jest 
zbliżony do zastawu, z tym że stanowi 
o czasowym przeniesieniu własności, 
a nie tylko o ustanowieniu ograniczone‑
go prawa rzeczowego, jakim jest zastaw.

Drugi wariant opiera się na wykorzys‑
taniu dwóch umów o przeniesienie włas‑
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dr Rafał Choroszyński
ukończył studia na Wydziale Prawa i Adminis‑
tracji UMCS oraz na Wydziale Filozofii i So‑
cjologii UMCS. W latach 1996−1998 odbywał 
aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lubli‑
nie, 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 Adwoka‑
ckie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodar‑
czym, karnym.

ności rzeczy. Pierwsza umowa polega na 
bezwarunkowym przeniesieniu własnoś‑
ci rzeczy, a druga w swojej treści zawiera 
zobowiązanie nabywcy – pod warunkiem 
zawieszającym – do powrotnego przenie‑
sienia własności z chwilą zaspokojenia 
zabezpieczonej wierzytelności. Ten mo‑
del zabezpieczenia ma zastosowanie do 
nieruchomości z uwagi na fakt dopusz‑
czalności regulacji mówiących o przeno‑
szeniu własności pod warunkiem (taki 
zakaz dotyczy nieruchomości – art. 157 
§ 1 k.c.). W związku z tym, w przypadku 
nieruchomości osiągnięcie celu zabezpie‑
czenia następuje wówczas, jeżeli zostanie 
zawarta umowa bezwarunkowa przeno‑
sząca własność nieruchomości z jedno‑
czesnym zobowiązaniem się wierzyciela 
do powrotnego przeniesienia własności, 
gdy nastąpi warunek polegający na za‑
płacie długu. W takim modelu wierzyciel 
co prawda staje się właścicielem nieru‑
chomości, ale tylko do czasu oczekiwania 
na terminową płatność długu, po czym 
jest zobowiązany do powrotnego prze‑
niesienia własności z chwilą nastąpienia 
warunku oznaczonego w umowie. 

Przewłaszczenie 
a hipoteka i zastaw
Zasadnicza różnica między przewłasz‑
czeniem na zabezpieczenie a hipoteką 
i zastawem polega na sposobie zaspoko‑
jenia wierzyciela z przedmiotu zabezpie‑
czenia. W przypadku przewłaszczenia 
na zabezpieczenie wierzyciel ma wiele 
możliwości zaspokojenia swojej wierzy‑
telności:

 � może dokonać sprzedaży przewłasz‑
czonej rzeczy z pominięciem sądowe go 
postępowania egzekucyjnego i w takim 
przypadku wierzyciel z uzys kanej 
ceny dokonuje jej zaliczenia na poczet 
zabez pieczonej wierzytelności;

 � może zaspokoić swoją wierzytelność 
poprzez oddanie przewłaszczonej rze‑
czy do odpłatnego używania osobie 

trzeciej i zaspokojenia się z pożytków, 
jakie przynosi rzecz;

 � może rzecz zachować dla siebie i zara‑
chować jej wartość na poczet wierzy‑
telności.

Oczywiście sposób zabezpieczenia wie‑
rzytelności powinien być określony na 
zasadzie swobody umów. To strony umo‑
wy przewłaszczenia na zabezpieczenie 
winny w umowie określić, w jaki sposób 
ma być zaspokojona wierzytelność 
z przewłaszczonej rzeczy.

Przy takiej sytuacji prawnej rodzi się 
pytanie, czy dłużnik może w tym czasie 
korzystać z rzeczy. W doktrynie i orzecz‑
nictwie zgodnie przyjmuje się, że o ile 
tak się umówiono przewłaszczona rzecz 
może pozostać w posiadaniu dłużnika. 
Zachodzi tu wówczas niebezpieczeństwo, 
że poprzedni właściciel (dłużnik), w któ‑
rego rękach pozostaje przewłaszczona 
rzecz, pozbawi wierzyciela (powiernika) 
możliwości zaspokojenia się z rzeczy np. 
poprzez dalsze rozporządzenie rzeczą – 
wydanie jej osobie trzeciej, zniszczenie 
albo nadmierne zużycie lub uszkodzenie. 
Wówczas jednak wierzyciel jako właści‑
ciel będzie musiał wystąpić z powódz‑
twem windykacyjnym (wydobywczym), 
a w stosunku do nieruchomości – z rosz‑
czeniem eksmisyjnym. 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie na‑
leży więc do tzw. czynności powierniczych 
(fiducjarnych), gdyż przeniesieniu włas‑
ności towarzyszy umowne ograniczenie 
własności nabywcy (wierzyciela) przez 
jego zobowiązanie się, że będzie mógł 
zaspokoić się z nabytej w celu zrealizowa‑
nia zabezpieczenia swojej wierzytelności 
dopiero w przypadku niewykonania przez 
zbywcę (dłużnika) zabezpieczonego zo‑
bowiązania w przewidzianym terminie. 
W konsekwencji wierzyciel jako właściciel 
rzeczy – po wyexpirowaniu okresu na 
spłatę długu – może dokonać jej zbycia na 
zaspokojenie swojej wierzytelności, bez 

potrzeby zachowania jakichkolwiek for‑
malności (wniesienie powództwa do sądu) 
czy postępowania egzekucyjnego. Oko‑
liczność ta decyduje o dużej atrakcyjności 
tego zabezpieczenia.

Przewłaszczenie 
wolne od podatku
Dodatkowo można wskazać, że 
umowa przewłaszczenia rzeczy na 
zabezpieczenie nie podlega podatko‑
wi od czynności cywilnoprawnych, 
nie została bowiem objęta zakresem 
przepisu art. 1 § 1 ustawy z 9 września 
2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. nr 68 
z 2007 r., poz. 450 z późn. zm.). Sta‑
nowisko to potwierdziły m.in. inter‑
pretacje indywidualne Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie w sprawach 
ozn. sygn. IPPB2/4514−109/15−2/MZ 
oraz IPPB2/436−585/12−2/MZ. 

Podsumowując, można wskazać, że 
skoro z uwagi na wzrost niebezpieczeń‑
stwa braku płatności od kontrahenta, 
wzrasta zapotrzebowanie ze strony 
przedsiębiorców na skuteczne środki za‑
bezpieczenia umów, to instytucja prze‑
właszczenie na zabezpieczenie jest jed‑
ną z najbardziej dogodnych. Zwrócił na 
to uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
uchwały z 5 maja 1993 roku, III CZP 
54/93, wskazując, że przewłaszczenie 
na zabezpieczenie ma gospodarczą 
przewagę nad zastawem, ponieważ nie 
wyłącza rzeczy, które służą zabezpiecze‑
niu, z normalnego ich używania, gdyż 
pozostają w ręku dłużnika (poprzednie‑
go właściciela) jako rzeczy cudze, a jed‑
nocześnie nie ma ograniczenia w zbyciu 
takiej rzeczy zgodnie z treścią umowy 
o przewłaszczeniu. 

Jeżeli mieliby Państwo życzenie, aby 
zająć się jakimiś zagadnieniami w sposób 

dokładniejszy, proszę o kontakt z redakcją: 
informator@ihz.pl
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Ochrona danych osobowych 
– nowe obowiązki, których 

nie można zlekceważyć
adw. dr Rafał Choroszyński, rafal@choroszynski.pl, www.choroszynski.pl

Od 25 maja tego roku zacznie obwiązywać Rozporządzenie Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane jako RODO, z ang. GDPR – General Data 
Protection Regulation) stanowiące akt prawa Unii Europejskiej obowiązujący bezpośrednio w Polce. 

Rozporządzenie to na nowo definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania 
danych osobowych w odmienny sposób niż dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych. 

Wejście w życie nowego prawa jest o tyle istotne, że wprowadza się w nim szereg obowiązków 
i związane z tym nowe rodzaje odpowiedzialności, a także wysokie sankcje finansowe. 

Nieszablonowy system
RODO ma zastosowanie praktycznie 
do wszystkich przedsiębiorców, którzy 
na potrzeby działalności gromadzą 
i przetwarzają dane osobowe i jest 
wynikiem kilkuletnich dyskusji, a w re‑
zultacie doprowadza do ujednolicenia 
prawa w tym zakresie we wszystkich 
28 państwach Unii. 

Problem z RODO sprowadza się do 
tego, że grozi ogromnymi karami za 
naruszenie procedur, a jednocześnie nie 
zawiera żadnych konkretnych wytycz‑
nych, jak zabezpieczać dane osobowe, co 
tłumaczono odmiennością branż i zmie‑
niającymi się warunkami technologicz‑
nymi. W rezultacie każdy przedsiębiorca 
ma obowiązek zaprojektować własny 

system ochrony danych i dostosować go 
indywidualnie do charakteru swojego 
przedsiębiorstwa.

Zaprojektowanie całego systemu 
ochrony i ustanowienie procedur 
uwzględniających procesy i obieg infor‑
macji w firmie, uwzględniających wyko‑
rzystanie danych osobowych, wyklucza 
zastosowanie jednolitego szablonu. 
Polskie Ministerstwo Cyfryzacji obie‑
cało przedsiębiorcom pomoc w postaci 
doradztwa urzędniczego w postaci tzw. 
dobrych praktyk, wskazujących reko‑
mendowane sposoby zabezpieczania 
danych w określonym sektorze gospo‑
darki, aczkolwiek nie będą to konkretne 
wytyczne, lecz raczej wskazówki, który‑
mi można się kierować. Przedsiębiorca 

będzie więc zobowiązany samodzielnie 
przeanalizować, jakimi danymi oso‑
bowymi dysponuje, co konkretnie się 
z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym 
wiąże, a ostatecznie dobrać optymalne 
środki, które to ryzyko zminimalizu‑
ją. Natomiast oceną tego, czy dane są 
należycie zabezpieczone, każdorazowo 
zajmie się pracownik urzędu ochro‑
ny danych osobowych i w przypadku 
stwierdzenia wadliwości zabezpieczeń 
może nałożyć wysokie kary.

Inspektor od danych
W związku z tym RODO nakłada obowią‑
zek stworzenia w firmie nowej funkcji – 
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
danych osobowych oraz za raportowanie 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Już 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy i wymagania RODO. 

Jak w praktyce dostosować firmę do wymogów RODO (GDPR) w obszarach prawnym, 
organizacyjno‑procesowym, technicznym?

Szkolenia z zakresu obowiązków wprowadzanych przez RODO

Kancelaria Adwokacka
adw. Rafał Choroszyński

20−023 Lublin, ul. F. Chopina 12/2
tel. 605 057 753, 81 534 8160, fax 81 534 8162

rafal@choroszynski.pl

naruszeń do organu nadzoru w postaci 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Zadania realizowane przez IODO są 
odmienne w porównaniu z tymi wyko‑
nywanymi obecnie przez Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Należy 
podkreślić, że funkcję ABI może pełnić 
tylko osoba fizyczna powołana przez ad‑
ministratora danych, natomiast funkcję 
IODO może pełnić także jednostka orga‑
nizacyjna powołana przez administratora. 

Po wejściu w życie nowego prawa sam 
administrator będzie oceniał, jak wyso‑
kie ryzyko wiąże się z przetwarzaniem 
danych i co powinien w związku z tym 
zrobić: czy ograniczyć zbierane dane, 
czy też wdrożyć określone procedury 
zabezpieczeń w firmie. RODO w miejsce 
dotychczasowego obowiązku zgłoszenia 
zbioru danych do GIODO i stworzenia 
standardowej dokumentacji wprowadza 
elastyczny „proces oceny ryzyka”, który 
ma być przeprowadzany wewnątrz fir‑
my, a jego wyniki mają się przekładać 
na konkretne procedury w relacji z oso‑
bami, których dane są przetwarzane 
(pracownikami, kontrahentami). Po‑
nieważ większość modeli biznesowych 
zakłada zarządzanie danymi o ludziach: 
pracownikach, klientach, odbiorcach 
i zasadza się na korzystaniu z Internetu 
i jego aplikacji, to RODO wymaga oceny 
ryzyka od każdego, kto ma styczność 
z danymi osobowymi i ten proces oceny 
ryzyka musi mieć stały charakter. 

W myśl autonomii 
informacyjnej
Niektóre nowe obowiązki wynikające 
z RODO mogą zaskakiwać. Obecnie 
bowiem każdy obywatel będzie mógł 
wystąpić do administratora – czyli 

przedsiębiorcy, który zarządza jego da‑
nymi – z żądaniem przekazania danych 
osobowych w formie pliku pdf, a przed‑
siębiorca będzie zobowiązany na we‑
zwanie pokazać, które konkretnie dane 
wykorzystuje w swojej działalności. Jest 
to element zasady autonomii informa‑
cyjnej, w myśl której każdy ma prawo 
decydować o własnych danych osobo‑
wych, i pod tym kątem przedsiębiorca 
przetwarzający dane ma zapewnić bez‑
pieczeństwo oraz wygodę.

Jednym z najistotniejszych nowych 
obowiązków jest to, aby w ciągu 72 go‑
dzin od wykrycia naruszenia mogącego 
skutkować zagrożeniem praw i swobód 
osób, których dane zostały naruszo‑
ne, zgłosić się do właściwego organu 
nadzoru (Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). Należy tam zgłaszać takie 
naruszenia, które z dużym prawdopodo‑
bieństwem powodują naruszenie praw 
i wolności osób, których dane dotyczą, 
i powiadomić konkretną osobę, której 
prawa i wolności zostały zagrożone na‑
ruszeniem.

Horrendalne kary
Najwięcej emocji budzą tu sankcje za 
nieprzestrzeganie postanowień RODO, 
bowiem przetwarzający dane będzie 
ponosił bezpośrednią odpowiedzial‑
ność, a powołanie Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, czy wynajęcie 
firmy zewnętrznej w tym obszarze, 
nie zwalnia z tej odpowiedzialności. 
Tworzenie umów o powierzeniu prze‑
twarzania będzie podlegało wymo‑
gom bardziej restrykcyjnym niż ma 
to miejsce dotychczas, gdyż RODO 
szczegółowo wskazuje, jaka powinna 
być treść umowy o powierzeniu i kiedy 
można dokonać powierzenia dalszemu 
podwykonawcy. Każdy przedsiębiorca, 
który przetwarza dane osobowe, musi 
się zatem liczyć z nowymi zasadami 
i obowiązkami i powinien dobrze 
przygotować się do wdrożenia RODO, 
bowiem rozporządzenie przewiduje 
horrendalne kary, w wysokości 10 lub 
20 milionów euro bądź 2−4% wartości 
rocznego światowego obrotu przedsię‑
biorstwa, a także 100 tysięcy złotych 
kary administracyjnej za naruszenia 
spowodowane przez administrację pub‑
liczną. Podaję maksymalne wymiary 
kary, ale, oczywiście, nie za każdym 
razem będą one tak wysokie. Kary mają 
być bowiem nakładane proporcjonal‑
nie, w zależności od skali naruszenia 
przepisów.

W kolejnych wydaniach Fachowca 
Lubelskiego zostaną omówione konkret‑
ne wymogi stawiane małym i średnim 
przedsiębiorcom w procesie wdrażania 
RODO.

Kancelaria dr. Rafała Choroszyń‑
skiego świadczy kompleksową obsługę 
w zakresie ustawy o RODO.
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Efektywna komunikacja 
w negocjacjach

Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Aby być skutecznym negocjatorem, 
musimy efektywnie komunikować się 
z drugą stroną. Jest mnóstwo informacji 
i źródeł, dotyczących komunikacji inter‑
personalnej. W kontekście komunikacji 
w negocjacjach skoncentrujemy się na 
następujących aspektach:

 � specyfice komunikacji w procesie ne‑
gocjacyjnym;

 � lepszym rozumieniu drugiej strony;
 � skutecznym słuchaniu;
 � umiejętnym zadawaniu pytań.

Specyfika efektywnej 
komunikacji w negocjacjach
Sam proces negocjacji (rozgrywka nego‑
cjacyjna) polega na składaniu ofert oraz 
wymianie wzajemnych ustępstw i jest 
integralnie związany z podejmowaniem 
decyzji. Czyż nie będziemy bardziej 
skłonni pójść na większe ustępstwa 
i łatwiej osiągnąć porozumienie z oso‑
bą, którą lubimy? Zatem poziom sym‑
patii do nas może okazać się jednym 
z kluczy do negocjacyjnego sukcesu 
i zrealizować strategię Wygrany/Wy‑
grany. Przyjrzyjmy się więc, co decydu‑
je o sympatii rozmówcy do nas w czasie 
procesu komunikacji. Poniższa kon‑
statacja opiera się na wynikach badań 
klinicznych przeprowadzonych przez 
amerykańskiego psychologa z Uniwer‑
sytetu Kalifornijskiego, prof. Alberta 
Mehrabiana. W literaturze poświęconej 
komunikacji biznesowej, narosło wo‑

kół niej wiele mitów nieporozumień 
interpretacyjnych, toteż podkreślmy 
raz jeszcze, że dotyczy ona tylko i wy‑
łącznie poziomu sympatii (lubienia) 
rozmówcy do nas i niczego więcej. Tak 
więc o poziomie sympatii do rozmówcy 
decydują następujące aspekty:

 � komunikacja niewerbalna (mowa cia‑
ła) – 55%;

 � forma komunikacji (ton głosu, tempo 
mówienia) – 38%;

 � treść – 7%.

Lepsze rozumienie 
drugiej strony 
Aby lepiej zrozumieć intencje drugiej 
strony, powinniśmy posługiwać się zbli‑
żonym kodem komunikacyjnym. Ludzie 
kodują swoje komunikaty werbalne 
w oparciu o dominujące:

 � systemy reprezentacyjne;
 � metaprogramy.

Systemy reprezentacyjne
Są to zmysły, przy pomocy których lu‑
dzie kodują, organizują, przechowują 
oraz nadają znaczenie surowej infor‑
macji. W komunikacji interpersonalnej 
przekazy werbalne u osoby mającej do‑
minujący dany system reprezentacyjny 
będą nasycone frazeologią charaktery‑
styczną dla tego systemu. I tak np. będą 
to następujące (przykładowe) słowa 
w przypadku konkretnych systemów 
reprezentacyjnych:

 � wzrok – obserwować, wyobrażać, pa‑
trzeć, perspektywa, jasny, ciemny, wy‑
raźny, mętny, kolor, horyzont, wizja, 
spoglądać itp.;

 � słuch – słuchać, mówić, rozmowa, 
słyszeć, ton, rytm, harmonizować, 
harmonia, rezonans, echo, symfonia, 
kakafonia itp.;

 � kinestetyka (dotyk) – czuć, gładki, 
szorstki, chropowaty, gorąco, uchwy‑
cić, dotknąć, być w kontakcie, solidny, 
grunt, ciepły, zimny, jak po grudzie, 
sztywny itp.;

 � węch – woń, smród, zapach, bukiet, 
mieć nosa, węszyć, wtykać nos, pach‑
nieć, aromat itp.;

 � smak – gorzki, słodki, cierpki, dławić, 
rozgryzać, gryźć, smak, smakować, 
kosztować itp.;

W praktyce komunikacyjnej rzadko 
spotykamy osoby z jednym systemem. 
Raczej będą reprezentowały mix syste‑
mów. W przypadku odkrycia dominują‑
cego systemu u drugiej strony negocjacji 
powinniśmy dopasować swój styl, jeśli 
zależy nam na porozumieniu.

Metaprogramy
W każdej sekundzie do naszego umysłu 
docierają tysiące bodźców z otoczenia. 
Dlatego nasz umysł, aby mógł w ogóle 
funkcjonować, musi je filtrować. Do 
tego celu wykorzystuje filtry określane 
w NLP jako metaprogramy. Filtry te 
powodują, że każdy z nas interpretuje 
napływające do nas informacje w spe‑
cyficzny dla siebie sposób. W rezultacie 
metaprogramy tworzą nasze własne 
światy. Znając metaprogramy innych 
ludzi, jesteśmy w stanie lepiej zrozu‑
mieć ich sposób myślenia i funkcjono‑
wania. A wtedy możemy dopasować 
naszą komunikację do ich świata, dzię‑
ki czemu nasz przekaz spotka się ze 
znacznie większym zrozumieniem z ich 
strony. To z kolei pozwoli nam skutecz‑
niej przekonywać ich do naszych usług, 
produktów i argumentów. Metaprogra‑
my układają się w przeciwstawne pary, 
np.:

 � Ja – Inni;
 � Cel – Unikanie;
 � Podobieństwa – Różnice;
 � Procedury – Opcje;
 � Szczegółowy – Ogólny;
 � Przeszłość – Teraźniejszość – Przy‑

szłość.

komunikacja
niewerbalna
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forma komunikacji
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55%
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procesu

komunikacji?
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Resumé
Chcąc łatwiej osiągnąć porozumienie, 
nasze komunikaty werbalne możemy 
świadomie dopasowywać do systemów 
reprezentacyjnych i metaprogramów 
rozmówcy. Będzie to działanie konso‑
nantyczne, zharmonizowane ze stylem 
porozumiewania się drugiej strony. 
Gdy z jakiegoś powodu w toku negocja‑
cji będziemy chcieli wprowadzić abbe‑
rację w procesie komunikacji, możemy 
grać wbrew stylowi komunikacyjnemu 
rozmówcy. Będzie to działanie dyso‑
nantyczne. Musimy jednakże zacho‑
wać tutaj dużą ostrożność, gdyż druga 
strona po odkryciu naszych zabiegów 
może poczuć się zmanipulowana 
i stracić do nas zaufanie, które trudno 
będzie potem odbudować.

Skuteczne słuchanie
Bodaj najważniejszym aspektem sku‑
tecznych negocjacji jest pozyskiwanie 
informacji, które gromadzimy w toku 
przygotowań, a także w toku same‑
go procesu negocjacyjnego. Pragnąc 
skutecznie się skomunikować z drugą 
stroną, powinniśmy jej dać do zro‑
zumienia, że jej uważnie słuchamy 
i przyswajamy przekazywane przez nią 

informacje. Służą temu techniki, któ‑
rych charakterystykę przedstawiamy 
poniżej.

Kontakt wzrokowy
Z badań i obserwacji wynika, że nasze 
spojrzenie z drugą osobą powinno 
spotykać się przez 2/3 czasu trwania 
rozmowy, aby rozmówca ją pozytywnie 
ocenił; jeżeli natomiast pozostaniemy 
w kontakcie wzrokowym przez krócej 
niż 1/3 czasu jej trwania, to klient 
może nam nie zaufać.

Podążanie
Daj do zrozumienia drugiej stronie, że 
uważasz na to, co mówi, że pilnie wsłu‑
chujesz się w każde słowo; kiwnięcie 
głową, krótkie wstawki: tak…, hmm…, 
to ciekawe…, jasna sprawa…, zachęcają 
drugą stronę do mówienia, a ty pozy‑
skujesz cenne informacje, które wyko‑
rzystasz w negocjacjach.

Parafraza
To nic innego, jak powtórzenie swoimi 
słowami wypowiedzi twojego rozmów‑
cy, poprzedzone frazą: „O ile dobrze 
rozumiem, to…”. Stosując tę technikę 
utwierdzasz drugą stronę, że jej uważ‑

nie słuchasz, ale przede wszystkim 
precyzyjnie przyswajasz cenne infor‑
macje. Definicja parafrazy jest prosta, 
lecz jej stosowanie w praktyce o wiele 
trudniejsze.

Dowartościowywanie
Dobrze jest czasem komplementować 
naszego rozmówce – np. „Podkreślił 
Pan bardzo ważny element…”. Takie 
podejście obniża poziom emocji w czasie 
negocjacji (konfliktu), a także ośmiela 
drugą stronę do jeszcze bardziej wylew‑
nej wypowiedzi.

„Słuchanie” mowy ciała
Jeśli analizujesz język ciała swojego 
biznesowego partnera, powinieneś 
mieć oczy szeroko otwarte, aby móc 
dojrzeć te sygnały, które są do ciebie 
cały czas wysyłane. Umiejętne ich od‑
czytywanie daje ci bowiem przewagę 
już na samym starcie. Dlatego warto 
jest przyjrzeć się bliżej niektórym 
z nich. Analizując komunikaty nie‑
werbalne, nie należy zbyt pochopnie 
wyciągać wniosków z pojedynczego 
gestu. Warto więc brać pod uwagę całą 
gamę uzupełniających się zachowań 
i komunikatów, z których dopiero 

R E K L A M A

Profesjonalne malowanie proszkowe
elementów o maksymalnym wymiarze do 7 metrów

Oferujemy również: automatykę do bram przesuwnych i skrzydłowych • siatki ogrodzeniowe • ogrodzenia panelowe

Innowacyjne systemy ogrodzeń

Wybrane produkty transportujemy i profesjonalnie montujemy zgodnie z życzeniem klientów

kratyprzęsła ogrodzeniowe konstrukcje stalowe bramy furtki 

www.orex.biz.pl • www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl • e-mail: biuro@orex.biz.pl
Warsztat i biuro
20-423 Lublin, ul. Piękna 8
tel. 606 973 317Robert Karwowski

>

http://www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06


ZArZądZAnie    Fachowiec Lubelski  III – V 201838

później można wyciągnąć ewentualne 
wnioski. Tak więc nie wyciągajmy zbyt 
pochopnych wniosków z pojedynczych 
liter i słów, a raczej z całych zdań. 
I tak przyjrzyjmy się „gadatliwym” 
częściom ciała człowieka. 

Ponieważ jest to niezmiernie waż‑
ny aspekt efektywnej komunikacji, 
praktycznemu wymiarowi mowy ciała 
poświęcę cały kolejny odcinek naszego 
cyklu.

Umiejętne zadawanie pytań

Pytaj o potrzeby i interesy 
drugiej strony
Niewinne pytania: „Dlaczego”, „Dla‑
czego nie”, w negocjacjach mają potęż‑
ną moc, gdyż pozwalają na pozyskanie 
informacji o interesy i potrzeby dru‑
giej strony. Bez rozpoznania potrzeb 
i interesów nie ma możliwości zapro‑
ponowania konstruktywnych roz‑
wiązań satysfakcjonujących obydwie 
strony.

Stawiaj pytania otwarte
Pytania dzielimy na: otwarte i za‑
mknięte. Na drugi rodzaj pytań odpo‑
wiadamy: Tak/Nie. Pytanie otwarte 
wymagają rozbudowanej wypowiedzi 
drugiej strony. I dlatego jest to bar‑
dzo cenne narzędzie w negocjacjach, 

w szczególności w pierwszej fazie roz‑
mowy, gdy zależy nam na pozyskaniu 
jak największej ilości informacji o prze‑
ciwniku.

Dopytuj
Niewinne pytanie „Co jeszcze…” 
pozwala nam na pozyskanie dodatko‑
wych informacji czy też dodatkowych 
ustępstw w samym procesie negocja‑
cyjnym. Dla słabo przygotowanego 
do negocjacji przeciwnika może mieć 
rujnującą moc. Pamiętaj o tym niewin‑

nym pytaniu w toku prowadzonych 
negocjacji.

Ważna uwaga
Stopniowo ujawniaj drugiej stronie 
swoje interesy na zasadzie wzajemno‑
ści. Należy tutaj zachować daleko idącą 
ostrożność. W negocjacjach, podobnie 
jak na drodze, obowiązuje zasada ogra‑
niczonego zaufania. Nadmierna otwar‑
tość i niefrasobliwość w ujawnianiu zbyt 
wielu szczegółów może bowiem odwró‑
cić się przeciwko nam. 

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.
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Zwolnienia lekarskie 
przenoszą się do Internetu

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Tradycyjne zielone druki zwolnień lekarskich znikną 1 lipca bieżącego roku. Od tego 
dnia chory będzie mógł otrzymać od lekarza tylko zwolnienie elektroniczne.

Lekarze już teraz mogą wystawiać zwol‑
nienia lekarskie przez internet, ale na 
razie mają prawo wypisywać także zwol‑
nienia papierowe – na zielonym druku 
ZUS ZLA. Od 1 lipca 2018 roku lekarz 
będzie mógł wystawić już tylko elektro‑
niczne zwolnienie (e‑ZLA).

Jak działa e-zwolnienie?
Obsługa elektronicznych zwolnień le‑
karskich odbywa się za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE). To w tym portalu lekarz wys‑
tawia zwolnienie, pracodawca może 
je odebrać, a pacjent może sprawdzić 
szczegóły swojego zwolnienia.

W PUE znajdują się zarówno dane 
ubezpieczonych, jak i pracodawców. Dla‑
tego po wpisaniu numeru PESEL pacjenta 
formularz e‑zwolnienia uzupełnia się au‑
tomatycznie danymi, które znajdują się 
w systemie informatycznym ZUS. System 
podpowiada między innymi niezbędne 
numery NIP płatników składek, czyli 
pracodawców chorego. Lekarz uzupełnia 
pozostałe informacje, takie jak okres 
choroby, zalecenia i kod statystyczny 
choroby. Następnie zatwierdza formularz 
swoim podpisem elektronicznym. W ten 
sposób w ciągu zaledwie chwili zwol‑
nienie lekarskie przez internet trafia do 
ZUS, na profil PUE pracodawcy chorego 
oraz profil PUE pacjenta. 

Co to oznacza dla 
pracodawcy?
Trzeba tu wyróżnić dwie grupy pracodaw‑
ców. Pierwsza to płatnicy składek, którzy 
zgłaszają do ubezpieczeń w ZUS powyżej 
pięciu osób. Oni mają obowiązek posia‑
dania profilu w PUE. – Pozostali płatnicy, 
w tym prowadzący jednoosobowe firmy, też 
mogą zarejestrować się w PUE, choć nie mają 
takiego obowiązku. Gorąco do tego zachęca-
my, bo platforma bardzo ułatwia kontakty 
z ZUS, nie tylko przy obsłudze elektronicz-
nych zwolnień lekarskich – mówi Piotr Wa‑
szak, dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie.

Jeśli pracodawca ma PUE, to zaświad‑
czenie lekarskie swojego pracownika 
odbierze bardzo szybko przez internet. 
W tym przypadku chory nie ma więc obo‑
wiązku dostarczania e‑zwolnienia do za‑
kładu pracy. Zaraz po wystawieniu przez 

lekarza e‑ZLA pojawi się w profilu praco‑
dawcy w zakładce Płatnik => Dokumenty 
i wiadomości => Zaświadczenia lekarskie. 
Tam można poznać szczegóły zwolnienia. 
– Pracodawca nie musi co chwilę logować się 
do PUE tylko po to, żeby sprawdzić, czy wpły-
nęło jakieś nowe zwolnienie dla jego pracow-
nika. Portal pozwala ustawić powiadomienia 
dla takich zdarzeń. Informacja o nowym 
zwolnieniu przychodzi wtedy smsem lub e-
-mailem – podpowiada dyrektor Waszak.

Po przetworzeniu w systemie infor‑
matycznym pracodawca może pobrać 
szczegóły e‑zwolnienia do swojego 
programu kadrowego. Może też przez 
internet zwrócić się do ZUS o kontrolę 
tego zwolnienia oraz wystawić w uprosz‑
czony sposób zaświadczenie potrzebne 
do wypłaty zasiłku (Z‑3, Z‑3a, Z‑3b). 

Pracodawca bez profilu
Bez profilu na PUE nie da się sprawdzić 
zwolnienia lekarskiego przez internet. 
Jeśli pracodawca nie zarejestrował się 
w platformie ZUS, to lekarz podczas 
wystawiania e‑zwolnienia otrzyma 
z portalu komunikat, że trzeba wydru‑
kować e‑ZLA i wręczyć pacjentowi. Tylko 
w takiej sytuacji chory musi dostarczyć 
swojemu pracodawcy podpisany przez 
lekarza wydruk e‑zwolnienia.

Czego potrzeba do wypłaty 
zasiłku za e-ZLA?
Choremu ubezpieczonemu na zwolnieniu 
lekarskim przysługuje wynagrodzenie 

chorobowe albo zasiłek chorobowy. Jeśli 
świadczenie wypłaca samodzielnie praco‑
dawca, to otrzymane przez internet e‑ZLA 
wystarczy do uruchomienia wypłaty.

Dodatkowe dokumenty będą potrzeb‑
ne, gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. 
Wtedy pracodawca (lub osoba prowadząca 
własną działalność) powinien przekazać 
do ZUS odpowiednie zaświadczenie płat‑
nika składek (Z‑3, Z‑3a, Z‑3b) albo wnio‑
sek o zasiłek (ZAS 53). Można to zrobić 
przez internet, za pośrednictwem PUE.

Ważne dla chorego
Wydruk e‑ZLA od lekarza będzie po‑
trzebny tylko tej osobie, której pra‑
codawca nie ma profilu na PUE. Ale 
czasami pacjent chce mieć dla siebie 
papierowe potwierdzenie informacji 
wypisanych na zwolnieniu lekarskim. 
– Warto pamiętać, że w takiej sytuacji zaw-
sze może poprosić lekarza o wydrukowanie 
e-ZLA. Jeśli pracownik zarejestrował się na 
PUE, to tam również znajdzie informacje 
o swoich elektronicznych zwolnieniach le-
karskich – dodaje Piotr Waszak. 

Może się zdarzyć, że lekarz nie będzie 
mógł wystawić e‑zwolnienia w trakcie 
badania (np. podczas wizyty domowej 
albo z powodu awarii dostępu do inter‑
netu). W takiej sytuacji wystawi zwol‑
nienie na wydrukowanym wcześniej 
formularzu i w ciągu trzech dni od usta‑
nia przyczyny kłopotów z dostępem do 
internetu – wprowadzi dane zwolnienia 
do PUE. 

Jak założyć profil na PUE ZUS?
Osoba fizyczna (prowadząca jednoosobową firmę, pracownik, lekarz itd.) może zarejestrować 
się w PUE w każdej placówce ZUS. Wystarczy mieć przy sobie dowód tożsamości. Natomiast po‑
siadacze podpisu elektronicznego mogą zarejestrować się w PUE samodzielnie – na www.zus.pl
Zakład pracy, który ma osobowość prawną, może mieć dostęp do PUE tylko za pośred‑
nictwem upoważnionej osoby fizycznej, np. swojego pracownika albo pracownika biura 
rachunkowego. W tym celu trzeba udzielić takiej osobie pełnomocnictwa (druk ZUS‑PEL) 
do obsługi profilu płatnika w PUE. I co równie ważne – taki pracownik/księgowa muszą 
być wcześniej sami zarejestrowani na PUE. Prowadzący działalność gospodarczą mogą 
upoważnić księgową lub swojego pracownika do obsługi konta płatnika w PUE.

Szkolenia dla pracodawców
ZUS przygotował szkolenia dla pracodawców, którzy chcą dowiedzieć się, jak obsługiwać elek‑
troniczne zwolnienia lekarskie. Ich aktualny harmonogram można znaleźć na www.zus.pl 
w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”.
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Jak rozmawiać z pracownikami? 
Model rozmowy 

dla kadry zarządzającej
Małgorzata Bogdanowicz

Kiedy spotykam się z kadrą kierowniczą bardzo często słyszę: „Ja do nich mówię, a oni i tak 
swoje”. Zdarza się, że padają jeszcze mocniejsze słowa. Jestem przekonana, że niejednokrotnie 

albo sami je słyszeliście, albo nawet byliście ich autorami. Tym razem chcę przedstawić 
narzędzie dla osób zarządzających, które pomoże usprawnić współpracę w zespole.

Chcę podkreślić jedną kwestię – ów 
model wymaga od obu stron inwestycji 
czasu na rozmowę. O ile pracownicy 
najczęściej ten czas znajdują (w końcu 
mogą pogadać z kierownikiem), o tyle 
już przełożeni niechętnie na to przy‑
stają, uważając, że wystarczy wydać 
polecenie i wszystko stanie się jasne.

Model przedstawiony poniżej do‑
tyczy zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych komunikatów. Życzę, 
aby tych pierwszych było więcej, bo 
któż z nas nie chciałby słyszeć samych 
pochwał. Prezentuję konkretny sche‑
mat rozmowy, polecając zachowanie 
wszystkich jego elementów, niemniej 
jednak warto pamiętać, że najważniej‑
sze jest, aby przebiegała ona w swo‑
bodny sposób.

Opisz konkretne zachowanie
Bądź przygotowany do rozmowy – po‑
daj przykłady.

Na początek to, czego należy unikać, 
czyli krótko mówiąc – uogólnienia: „Sły‑
szałem od innych pracowników…”, „Do‑
stałem niedawno informację…”, „Inni 
pracownicy się skarżą…”. Tego typu 
określenia łatwo podważyć, bo niby kto 
to powiedział i kiedy, oraz w jakim kon‑
tekście?

Zdecydowanie lepiej mówić o kon‑
kretach, czyli: „W tym tygodniu 
spóźniłeś się trzy razy, po 15 minut”, 
„Wczoraj upłynął termin przesłania 
oferty do firmy XYZ, to kluczowy 
klient. Dziś już do mnie dzwonił, in‑
formując, że straciliśmy to zlecenie 
i jeśli nadal nie będziemy wywiązywali 
się z terminów, to nie będą z nami 
współpracowali”.

Istotą tego punktu w rozmowie jest 
sprecyzowanie zagadnienia, którego 
ona dotyczy, tak aby w dalszej jej czę‑
ści pracownik nie zmieniał tematu, 
mówiąc np. „Przecież inni też tak 
robią” albo „A Kryśka to też ciągle nie 
odpowiada klientom przez kilka dni 
i jej się nie czepiasz”.

Pokaż wpływ tego 
zachowania
Jaki wpływ ma to zachowanie na wyni‑
ki/zespół/szefa?

Pracując w firmach, ludzie często są 
skoncentrowani na swoich obowiązkach, 
nie widząc jak to wpływa na pracę innych 
– całą firmę czy klientów: „Przez to, że 
nie wysłałeś tej oferty, straciliśmy klien‑
ta, co spowoduje zmniejszenie szansy 
na premię w tym miesiącu, nie tylko dla 
Ciebie, ale również dla całego zespołu”, 
„Dzięki temu, że dobrze wynegocjowałeś 
ceny u producenta, zarobiliśmy na tym 
projekcie 20% więcej niż zakładaliśmy”.

Zapytaj o przyczynę 
– wyjść z twarzą
Teraz pora na pracownika. Pytanie to 
jest konieczne – każda sytuacja ma swo‑
je źródła. 

W tym momencie rozmowy ważne 
jest, aby pracownik też mógł powiedzieć 
o swoich przemyśleniach. Dzięki takiej 
wypowiedzi wychodzi on z twarzą. 

Ponadto, taka wypowiedź ze strony pra‑
cownika pozwala mu odczuć, że nie jest 
tutaj oskarżonym, ale pełnoprawnym 
partnerem w dyskusji ukierunkowanej 
na rozwiązanie problemu.

Poszukajcie rozwiązania
Zapytaj pracownika o propozycję roz‑
wiązania. Zarezerwuj jednak sobie osta‑
teczną decyzję.

Tutaj w zasadzie są dwa wyjścia. 
Jedno z nich to narzucenie rozwiąza‑
nia pracownikowi. Drugie to wspólne 
znalezienie najlepszego pomysłu. 
Pierwsze jest dobre, gdy rozmowa jest 
z pracownikiem z niewielkim stażem, 
który może jeszcze nie wiedzieć, jak 
w firmie rozwiązuje się różne sytuacje 
lub gdy pracownik po kilkukrotnym 
zadaniu pytania: „Co proponujesz 
w takiej sytuacji?”, wciąż odpowiada: 
„Nie wiem, powiedz, jak mam to zro‑
bić”. 

Drugie wyjście polega na wypra‑
cowaniu wspólnie z pracownikiem 
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najlepszego możliwego rozwiązania. 
Zadajemy dużo pytań, aby to pracownik 
wymyślił sposób działania. Powód jest 
jeden i najważniejszy – nasze osobiste 
pomysły są dla nas najlepsze i chętniej 
je realizujemy, a czy nie o to nam chodzi 
we współpracy z ludźmi? To jest właśnie 
zaangażowanie. 

Utwórz plan działania
Ustalcie konkretny plan działania dla 
wdrożenia rozwiązania. 

Dobrze, aby wpisywał się on w ideę 
SMART – był konkretny, mierzalny, 
osiągalny, realny i umieszczony w cza‑
sie. Zasada ta najczęściej pojawia się 
przy ustalaniu celów, tutaj pozwoli na 
sprawdzenie, czy plan jest kompletny.

Umów się na datę 
sprawdzenia
Umów się z pracownikiem, kiedy spraw‑
dzisz postępy.

Ten punkt rozmowy najczęściej po‑
mijamy. I w zasadzie prawie wszyscy 
ustalają, kiedy praca zostanie sprawdzo‑
na, natomiast gorzej jest z wykonaniem 
tych deklaracji. Nie mam tu na myśli 
pracownika, lecz kierownika. Kiedy po 
ustalonej wcześniej dacie kierownik 

pyta: „Zrobione?”, a pracownik odpowia‑
da krótkim: „Tak”, należy nie poprzesta‑
wać jedynie na takiej prostej wymianie 
komunikatów, ale również zweryfikować 
realizację zadania oraz – jeżeli wszyst‑
kie założone kryteria zostały wypeł‑
nione – zdobyć się na pochwałę. Jeśli 
Twój pracownik wykonał swoją pracę 

dobrze, albo poprawił swój błąd, należy 
to docenić! Pokaż mu swoje uznanie, to 
nic nie kosztuje, no może poza Twoim 
wysiłkiem.

W ten sposób udało nam się przepro‑
wadzić całą rozmowę. Najistotniejsze 
jest to, czy pracownik nabył w jej trak‑
cie wiedzę, co ma dalej robić. 

R E K L A M A

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

http://www.multiwidlak.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl06
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Ziemia Święta 
– nie tylko dla pielgrzymów

Katarzyna Dziewulska, kamatours@gmail.com  
biuro turystyczne Kama Tours

Geograficznie dość bliski, a jednak dla polskiego turysty Izrael wciąż pozostaje krajem egzotycznym. 
Chociaż informacje płynące z mediów nie zachęcają do wyjazdu, postaram się przekonać, że wyjazd 
do Ziemi Świętej to doskonały pomysł, szczególnie w miesiącach zimowych. Na przybywających do 
Ziemi Świętej czekają wspaniałe zabytki – zwiedzanie Izraela to podróż w czasie i przestrzeni. To 

również wspaniała kulinarna i kulturowa przygoda, ale także spotkania z ludźmi wielu wyznań, którzy 
gorąco zapraszają do odwiedzania ich ziemi, gdyż w ten sposób mogą utrzymać swoje rodziny.

Poniżej przedstawiam mały poradnik 
dla odwiedzających Ziemię Świętą. Pod‑
powiem, jak dojechać, co zwiedzić i jak 
najlepiej przygotować się do wyjazdu.

Regulacje 
wizowo-paszportowe
Zgodnie z polsko‑izraelską umową 
o ruchu bezwizowym, obywatele polscy 
legitymujący się paszportem ważnym co 
najmniej 6 miesięcy od daty planowa‑
nego wyjazdu z Izraela mogą wjeżdżać 
i przebywać na terytorium Izraela bez 
wizy do 90 dni. Przy wjeździe do Izraela 
paszporty obcokrajowców nie są stemp‑
lowane. Podróżny otrzymuje wizę wjaz‑
dową/zezwolenie na wjazd w postaci od‑
dzielnego biletu (w kolorze niebieskim) 
z danymi osobowymi z paszportu, ko‑
dem kreskowym oraz ustalonym przez 
urzędnika okresem pobytu. Nie należy 
go wyrzucać, gdyż świadczy on o fakcie 
przekroczenia granicy, legalnym poby‑
cie, a także jest niezbędny do rozliczenia 
podatku VAT. Przy wjeździe i wyjeździe 
z Izraela miejscowe służby graniczne 
przeprowadzają rozmowy na temat celu 
i charakteru podróży oraz zawartości 
bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze 
stosunkowo dociekliwymi pytaniami. 
Władze graniczne mogą odmówić prawa 

wjazdu do Izraela osobom, co do których 
może powstać podejrzenie, że faktyczny 
cel ich przyjazdu jest inny niż deklaro‑
wany, jak również osobom, które prze‑
bywały poprzednio w Izraelu bez ważnej 
wizy pobytowej. Stemple lub wizy z kra‑
jów muzułmańskich w paszporcie nie są 
podstawą do odmowy wjazdu na teryto‑
rium Izraela, jednakże osoby posiadają‑
ce wyżej wymienione stemple czy wizy 
powinny liczyć się z bardziej szczegó‑
łową kontrolą bezpieczeństwa podczas 
przekraczania granicy. Decyzje dotyczą‑
ce wjazdu cudzoziemców na terytorium 
Izraela podejmowane są indywidualnie 
przez izraelskie służby graniczne.

Waluta
Jednostką walutową Izraela, jak rów‑
nież Autonomii Palestyńskiej, jest nowy 
szekel izraelski (NIS). Zdecydowanie 
najpopularniejszą obcą walutą w Izra‑
elu są dolary i właśnie tę jednostkę 
płatniczą najlepiej zabrać ze sobą. Wy‑
bierając się do Izraela, pamiętać należy 
o zagwarantowaniu sobie odpowiedniej 
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ilości pieniędzy, jako że ceny na miejscu 
należą do dość wysokich. Wymiany 
dolarów (czy innej waluty) na szekle 
dokonać można już na lotnisku lub póź‑
niej, w jednym z wielu w kantorów, od‑
działów banków, jak również na poczcie. 
W wielu miejscach można również do‑
konać zapłaty bezpośrednio w dolarach, 
w ten sposób unika się płacenia podatku 
VAT. Lokalną walutę bez problemu moż‑
na pobrać z dobrze rozbudowanej sieci 
bankomatów. Większe sklepy, punkty 
usługowe i gastronomiczne honorują 
również płatności kartami kredytowy‑
mi. Przykładowe ceny: obiad w restau‑
racji 80−100 NIS, woda 7 NIS, kawa 10 
NIS, kanapka 25 NIS.

Obyczaje
Izrael jest krajem wielu religii, choć do‑
minuje judaizm. Normy zwyczajowe na‑
kazują respektowanie odmiennych rytu‑
ałów i sposobów zachowania. Nie należy 
manifestować swojej odmienności, 
szczególnie w czasie świąt religijnych. 
Turyści zwiedzający miejsca zamieszki‑
wane przez ortodoksyjnych wyznawców 
judaizmu powinni być odpowiednio 
ubrani (długie spodnie, długie spódnice, 
długie rękawy, pełne buty, mężczyźni – 
nakrycie głowy). Nie należy odwiedzać 
miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to 
uczestnicy uroczystości religijnych, ani 
też fotografować tych osób bez ich zgo‑
dy. Podobne zasady dotyczą zachowania 
w miejscach kultu innych religii.

Podróż do Izraela
Zdecydowanie najlepszy sposób dotar‑
cia do Izraela to wykupienie wycieczki 
w biurze podróży. Oferty obejmują prze‑
lot, transfery autokarowe, zwiedzanie, 
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpie‑
czenie, opiekę pilota, usługi przewod‑
nika oraz opiekę biura przyjmującego 
w Izraelu. Grupy wycieczkowe sprawnie 
przekraczają granicę – pytania służb 
granicznych ograniczają się właściwie 
do sprawdzenia czy dana osoba jest 
członkiem grupy. Programy układane 
przez biura mają na celu jak najlepsze 
poznanie atrakcji tego regionu. Należy 
wybierać biuro, które ma sprawdzonych 
kontrahentów w Ziemi Świętej – daje to 
gwarancję wysokiego standardu usług. 
Grupy wycieczkowe korzystają z dob‑
rych, klimatyzowanych autokarów i są 
kwaterowane zazwyczaj w hotelach co 
najmniej czterogwiazdkowych, specjali‑
zujących się w przyjmowaniu turystów 
z całego świata. Restauracje w tych 
hotelach serwują posiłki w formie boga‑
tego bufetu, tak aby każdy mógł znaleźć 
w menu potrawy odpowiadające jego gu‑
stom, jak również stwarzają możliwość 
spróbowania miejscowej kuchni. Bardzo 

ważnym aspektem podróżowania w gru‑
pie jest bezpieczeństwo. Mimo ciągle 
napiętej sytuacji politycznej w regionie, 
Izrael to bardzo bezpieczne i przyjazne 
turystom Państwo. Wprawdzie pow‑
szechnie obecni są uzbrojeni żołnierze 
i policjanci, jednak nie znaczy to, że lada 
chwila wybuchną walki. Wręcz przeciw‑
nie, taki widok sprawia, że czujemy się 
bezpieczni.

Zarówno biura podróży, jak i turyści 
indywidualni najchętniej podróżują do 
Ziemi Świętej samolotem. Z Lublina mo‑
żemy polecieć do Tel Awiwu liniami lot‑
niczymi LOT oraz Wizzair. Podróż trwa 
około 3,5 godziny. Do Izraela dojechać 
można również drogą lądową (ale tylko 
przez granicę z Egiptem lub Jordanią) lub 
morską. Informacje o rejsach można zna‑
leźć pod adresem: www.rosenfeld.net.

Gdzie spać
Najtańsze i dobre hotele znajdują się 
w Betlejem, na terenie Autonomii 
Palestyńskiej. Jest to doskonała baza 
wypadowa do zwiedzania Jerozolimy 
i jej okolic. Korzystają z nich głównie 
touroperatorzy. Pokonywanie granicy 
pomiędzy Palestyną a Izraelem nie sta‑
nowi problemu dla autokarów wyciecz‑
kowych, praktycznie nie są one kontro‑
lowane, natomiast turysta indywidualny 
musi liczyć się z czasochłonnym prze‑
kraczaniem granicy. Dla niezależnych 
podróżników proponujemy noclegi w Je‑
rozolimie. Znajduje się tam bogata baza 
noclegowa – od stosunkowo niedrogich 
hosteli po ekskluzywne hotele. Na pół‑
nocy kraju turyści zazwyczaj zatrzymują 
się w Nazarecie lub Tyberiadzie, gdzie 
również można znaleźć obiekty hotelar‑
skie na każdą kieszeń. No i oczywiście 
wybrzeże Morza Śródziemnego, gdzie 
znajdują się kurorty czekające na sprag‑
nionych wypoczynku turystów. Gene‑
ralnie usługi hotelowe na terenie Izraela 
są drogie. W wysokim sezonie ceny są 
wyższe – nawet około 400 zł za pokój 
w hotelu dwugwiazdkowym.

Co zobaczyć
Izrael obfituje w atrakcje, które są w sta‑
nie zadowolić każdego turystę. Piel‑
grzym, wczasowicz, amator wycieczek 
objazdowych – każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Poniżej miejsca, które koniecznie 
powinny się znaleźć w planie zwiedzania.

Jerozolima – miasto trzech reli‑
gii, wielokulturowe, tętniące życiem. 
Niesamowity klimat, buzujące emocje, 
miejsce styku różnych kultur. Jerozo‑
lima jest niesamowita i zarazem trud‑
na w odbiorze. Absolutne minimum 
w tym mieście to słynna Ściana Płaczu 
(Western Wall) po zachodzie słońca, 
zwłaszcza w piątkowy wieczór, który >
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rozpoczyna Szabat. Widoki z Góry 
Oliwnej, cmentarz oraz tablice z modli‑
twą Ojcze Nasz w wielu językach w koś‑
ciele Pater Noster. Mahaneh Yehuda 
Market – niesamowicie kolorowy i buj‑
ny za dnia lokalny targ, a po zamknię‑
ciu olbrzymia galeria sztuki ulicznej. 
Dzielnice starego miasta z najważniej‑
szymi religijnymi obiektami: Kopułą 
na Skale i wzgórzem Świątynnym oraz 
Bazyliką Grobu Świętego. Via Dolorosa 
(Droga Krzyżowa) – zapewne wielu 
zaskoczy jej obecny wygląd w kon‑
frontacji z naszymi wyobrażeniami 
o tym miejscu. Mea Sharim – dzielnica 
zamieszkała przez ortodoksyjnych Ży‑
dów, gdzie turystów wita wielki billbo‑
ard z prośbą o uszanowanie ich spokoju 
i obyczajów.

Betlejem, położone na terenie Auto‑
nomii Palestyńskiej, to przede wszyst‑
kim miejsca związane z narodzeniem 
Chrystusa. Koniecznie należy odwie‑
dzić: Bazylikę Narodzenia Pańskiego 
z grotami Narodzenia i Żłóbka, kościół 
św. Katarzyny, Grotę Mleczną, Grotę św. 
Józefa, Grotę Młodzianków upamiętnia‑

jącą rzeź niewiniątek za czasów Heroda, 
Grotę św. Hieronima oraz Pole Pasterzy. 
Betlejem jest zamieszkane w większości 
przez Arabów wyznających religię 
chrześcijańską. Warto rano w niedzielę 
udać się do Bazyliki Narodzenia, aby 
posłuchać mszy świętej odprawianej 
w języku arabskim.

Miłośnicy stanowisk archeologicz‑
nych powinni odwiedzić Cezareę – 
wspaniałe portowe miasto wybudowane 
przez króla Heroda Wielkiego, Akko – 
jedno ze starożytnych miast portowych, 
którego historia sięga epoki brązu oraz 
Bet Shean, gdzie zobaczyć można m.in. 
teatr rzymski, bizantyjską ulicę, anty‑
czne świątynie oraz łaźnie rzymskie.

Tel Awiw i Hajfa to miasta nowo‑
czesne. W Hajfie spotkamy ogromną 
społeczność rosyjskich Żydów. Miejsce 
godne polecenia to efektowne perskie 
Ogrody Bahaitów. Ogrody położone na 
kilkunastu poziomach, które tworzą 
swojego rodzaju tarasy, na których 
szczycie znajduje się Świątynia Bahai‑
stów.

Nazaret – Bazylika Zwiastowania 
i Kościół św. Józefa to świątynie od‑
wiedzane przez tłumy pielgrzymów. 
Wieczorem miasto pustoszeje i wtedy 
można poczuć, jak mili i serdeczni są 
jego mieszkańcy.

Rejs statkiem po Jeziorze Tybe-
riadzkim antyczną łodzią wzorowaną 
na łodziach, na jakich pływali rybacy 
w czasach Chrystusa to niesamowite 
przeżycie. Olbrzymie, spokojne jezioro, 
którego brzegi toną we mgle i bezsze‑
lestnie po nich poruszające się łodzie 
tworzą niesamowitą aurę tego miejsca. 

Miejsca Chrztu Chrystusa – musicie 
uważać, gdyż turyści są często zabiera‑

ni do Yardenitu, miejsca stworzonego 
na potrzeby obsługi wycieczek, a nie‑
mającego nic wspólnego z historycz‑
nym miejscem, gdzie Chrystus został 
ochrzczony. Qasr el-Yahud to jest 
właśnie to historyczne miejsce, gdzie 
Jan Chrzciciel wiele wieków temu 
chrzcił Jezusa. Absolutnie jest po‑
zbawione turystycznego zgiełku, jest 
cisza, spokój i odpowiednie miejsce 
na zadumę. Jest to właściwie tylko 
wąski kawałek zamulonego Jordanu, 
parę schodków, trochę trzcin. Mimo 
to będąc w Qasr el‑Yahud, „podgląda‑
jąc” i słuchając odbywającego się tam 
chrztu świętego, odczuwamy ogromne 
emocje.

Masada – twierdza Heroda Wielkiego 
i jednocześnie miejsce walki zelotów 
– społeczności Żydów, która najdłużej 
opierała się Rzymowi. Warto wyruszyć 
przed świtem, aby z twierdzy zobaczyć 
Pustynię Judzką w pierwszych promie‑
niach słońca.

Należy pamiętać o tym, że oprócz 
miast i typowo religijnych miejsc, 
w Izraelu jest całe mnóstwo interesującej 
natury. Najsłynniejsze miejsca to Park 
Narodowy Ein Gedi, odwiedzany głównie 
przez Żydów, Wzgórza Golan oraz groty 
w Rosh Hanikra. Jeśli natura, to oczywiś‑
cie Morze Martwe, największe SPA – każ‑
dy o nim słyszał i na pewno zastanawiał 
się, czy faktycznie jest tak, że można 
położyć się na wodzie i pomimo że nie 
potrafi się pływać, ciało unosi się na po‑
wierzchni? Czy faktycznie jest tak słone, 
jak mówią? Czy faktycznie błoto z morza 
odejmie nam lat, doda urody i wigoru? 
Nie odpowiem na żadne z tych pytań, bo 
uważam, że tam po prostu trzeba poje‑
chać i samemu to sprawdzić. 
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