
lipiec – sierpień 2018

Architekt i wykonawca – wrogowie czy partnerzy? 
Przegląd wiertarek • Stal na budowie • Dobieramy okna dachowe
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W biznesie liczy się reputacja.
Nowy Ford Transit Custom
już od

699 PLN NETTO
/MIES.*

w Ford Leasing

Gdy najważniejsze jest pierwsze wrażenie, warto pokazać
się z najlepszej strony. Odkryj nowego Forda Transit Custom
ze światłami LED do jazdy dziennej, największą w klasie
przestrzenią ładunkową i systemem obsługi głosowej SYNC.
Zadbaj o reputację swojego biznesu na  ford.pl

Carrara Sp. z o.o.
20-230 Lublin, ul. Turystyczna 45
tel. 81 746 11 44

 *Wyliczenie dla Forda Transit Custom Ambiente L1 2.0 EcoBlue, 105 KM, w promocyjnej cenie 64 127,70 zł netto na okres 84 miesięcy, opłata wstępna 25%, wartość wykupu 1%, WIBOR 1,70%. Niniejsza informacja nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i skierowana jest do przedsiębiorców. Zużycie paliwa oraz emisja CO 2 w cyklu mieszanym dla nowego Forda Transit Custom Van 2.0 EcoBlue, 105 KM, M6: od 6,1 l/100 km,
157 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008 i WE 2017/1151), procedura testowa NEDC. Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym.

http://www.ford-lublin.pl


VII – VIII 2018  Fachowiec Lubelski   FELIETON 1W biznesie liczy się reputacja.
Nowy Ford Transit Custom
już od

699 PLN NETTO
/MIES.*

w Ford Leasing

Gdy najważniejsze jest pierwsze wrażenie, warto pokazać
się z najlepszej strony. Odkryj nowego Forda Transit Custom
ze światłami LED do jazdy dziennej, największą w klasie
przestrzenią ładunkową i systemem obsługi głosowej SYNC.
Zadbaj o reputację swojego biznesu na  ford.pl

Carrara Sp. z o.o.
20-230 Lublin, ul. Turystyczna 45
tel. 81 746 11 44

 *Wyliczenie dla Forda Transit Custom Ambiente L1 2.0 EcoBlue, 105 KM, w promocyjnej cenie 64 127,70 zł netto na okres 84 miesięcy, opłata wstępna 25%, wartość wykupu 1%, WIBOR 1,70%. Niniejsza informacja nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i skierowana jest do przedsiębiorców. Zużycie paliwa oraz emisja CO 2 w cyklu mieszanym dla nowego Forda Transit Custom Van 2.0 EcoBlue, 105 KM, M6: od 6,1 l/100 km,
157 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008 i WE 2017/1151), procedura testowa NEDC. Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym.

R E K L A M A

NAJWIĘKSZA HURTOWNIA STALI
Lublin, ul. Blacharska 1, tel. 81 749 12 23, 81 749 12 66
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WYROBÓW HUTNICZYCH W REGIONIE

Hulaj dusza, 
piekła nie ma

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Sezon budowlany w pełni, wszyscy mają co robić, więc w zasadzie można powiedzieć 
„hulaj dusza, piekła nie ma”. Niestety, to tylko część prawdy, wszak problemów 

wcale nie ubywa, a wręcz przeciwnie – rosną w zawrotnym tempie. 

Gdy przy kuflu zimnego piwa opłaki‑
waliśmy w gronie znajomych sromotną 
klęskę naszych piłkarzy na rosyjskim 
mundialu, rozmowa zeszła na temat 
coraz częstszych problemów z zatrud‑
nianiem ludzi – zastanawialiśmy się, 
jak brak rąk do pracy wpłynie na roz‑
wój naszych firm. Już teraz niemal bez 
przerwy słyszy się o przetargach, do 
których albo nikt nie przystępuje, albo 
zwycięzcy wycofują się, nie mogąc ich 
zrealizować. 

Pomstujemy na relacje z inwestora‑
mi, jak też z architektami. O relacje 
pomiędzy architektami a wykonaw‑
cami zapytaliśmy samych zaintere‑
sowanych. Co z tego wynika? Znów, 

jakby powiedzieć klasykiem, „warto 
rozmawiać”, warto zadbać o te kon‑
takty, a wcześniej doprowadzić do ich 
zbudowania – to się wszystkim opłaci. 
Obie strony zwracają uwagę na potrze‑
bę wymiany doświadczeń i wzajemną 
naukę, dlatego niejako podpisując się 
pod tym apelem, publikujemy artykuł, 
w którym zwróciliśmy uwagę na naj‑
częstsze błędy popełniane na budowie. 
Pokornie bijąc się w piersi i zdając so‑
bie sprawę z własnych ułomności, war‑
to czasem posłuchać drugiej strony.

Dziś wszystko się zmienia – mate‑
riały, technologie, rynek, ale też i in‑
westorzy. Warto więc dbać nie tylko 
o dostosowanie się nie tylko do zmian 

czysto produktowych, usługowych, ale 
i w aspekcie osobowościowym. Przy‑
gotowaliśmy dla was porcję tekstów 
prawnych, marketingowych i z pogra‑
nicza psychologii. Czekamy na wasze 
uwagi, sugestie, opinie i podpowiedzi 
na temat tego, o czym chcielibyście 
przeczytać na naszych łamach. Chce‑
my, by każdy kolejny numer Fachowca 
Lubelskiego był lepszy od poprzednie‑
go. Zainteresowanych nowoczesnymi 
technikami komunikacji, zapraszamy 
na stronę fachowiec.lublin.pl, na któ‑
rej znajdziecie wszystkie poprzednie 
wydania, a w nich artykuły pisane 
przez fachowców z wiedzą i doświad‑
czeniem. 

http://www.ford-lublin.pl
http://www.konsorcjumstali.com.pl
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Dobry design 
w nowym 
miejscu

Firma Bemar Home&Design otworzyła w czerwcu swój 
nowy salon w Lublinie. Mieści się przy ul. Krańcowej 73. 
To miejsce stworzone z myślą nie tylko o fanach dobrego 
designu, lecz także zaprojektowane zgodnie z potrzebami 
profesjonalistów.

Na 280 metrach kwadratowych znajduje się bogata oferta 
wielu producentów branży „dom i wnętrze”. Salon podzie‑
lony jest na strefy, które łączy wspólna kolorystyka. Całe 
wnętrze utrzymane jest w barwach bieli i naturalnych pro‑
duktów: drewna, betonu, zieleni. Stonowana kolorystka jest 
doskonałym tłem dla ciekawej oferty firmy. Eksperci Bemar 
Home&Design wspierają klientów na etapie podejmowania 
decyzji i doboru odpowiednich materiałów. 

Szkolenie 
w Salonice

Salon Salonika od dawna cieszy się opinią firmy, dbającej 
nie tylko o jakość oferowanych produktów, ale również o ja‑
kość wykonawstwa. Organizowany przez nią cykl spotkań 
z wykonawcami spotyka się z dużym zainteresowaniem wy‑
konawców. Wysoka jakość szkolenia, zaangażowanie właści‑
cieli firmy oraz praktyczne zajęcia przyczyniają się do tego, 
że spotkania w firmie Salonika należą do jednych z bardziej 
interesujących w Lublinie. Na ostatnim taki spotkaniu 
specjaliści z firmy Paradyż praktycznie pokazywali sposoby 
obróbki płytek naprawdę wielkoformatowych. 

Nowy Sprinter 
już w Lublinie 

Firma Mercedes i jej przedstawiciel na lubelskim rynku 
bardzo aktywnie rozpoczęli działania promujące swoje 
nowe modele. Po debiucie mercedesa modelu klasy A, który 
aspiruje do tego, by stać się modelem flotowym, pojawiła 
się propozycja wagi ciężkiej – modelu także na budowę. 
Nowy Sprinter jest według producenta tak wszechstronny, 
że nie będzie problemów z wykorzystaniem go do realizacji 
zadań transportowych. Nowy wygląd, układ napędowy, 
silniki – to właśnie nowy Sprinter. Firma rozpoczęła cykl 
spotkań z klientami. Zaprasza także do swego salonu. 



VIP

http://www.bricoman.pl
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Architekt 
oparciem dla wykonawcy 

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Natalia Przesmycka, pracownik naukowy Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego na Politechnice Lubelskiej, zrzeszona w Izbie Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej, mówi o roli architekta i wykonawcy w procesie powstawania obiektu, 
o oczekiwanych relacjach między nimi i dlaczego nie powinni być dla siebie wrogami.

Jak powinna dziś wyglądać współ-
praca wykonawcy z architektem?
Bez wykonawcy twórczość architekta 
pozostaje jedynie na papierze lub w świe‑
cie wirtualnym. Obecnie można zauwa‑
żyć bardzo szybko postępujące spłycenie 
czegoś, co zwane jest potocznie sztuką 
budowlaną. Nowe technologie wymagają 
coraz większej specjalizacji, zarówno 
po stronie projektanta, jak i wykonaw‑
cy. Dokumentacja projektowa staje się 
coraz bardziej rozbudowana, do czego 
przyczyniają się również obowiązujące 
przepisy. Popatrzmy, jak wyglądały pro‑
jekty 150 lat temu – opis zredukowany 
do kilku zdań, podstawowe obliczenia, 
uproszczony, lecz jakże piękny rysunek 
odręczny. Wówczas wykonawcy jakoś 
sobie radzili. Obecnie można niestety 
zauważyć, że jak czegoś architekt nie na‑
rysuje lub nie opisze, to nie zostanie to 

wykonane. Co gorsza, często wykonawcy 
nie sygnalizują, że mają problem, wyni‑
kający np. z niewystarczającej dokładno‑
ści rysunku czy niejasności opisu. Różne 
bywają tego przyczyny i skutki. Kluczo‑
wą rolę odgrywa w tym momencie kie‑
rownik budowy. Specyfikacje techniczne 
odbioru i wykonania robót, wymagane 
przy inwestycjach publicznych zakłada‑
ją, że zapozna się z wszystkimi zapisami 
dokumentacji. Niestety, nie zawsze ma 
to miejsce i, co gorsza, nie wszystkie nie‑
jasności „wychodzą” na etapie przyjęcia 
dokumentacji.

W którym momencie może dojść do 
sytuacji konfliktowej?
Kontakt architekta z wykonawcą nastę‑
puje najczęściej za pośrednictwem kie‑
rownika budowy. Od jego kompetencji, 
wiedzy i doświadczenia zależy w dużym 

stopniu, jak ta współpraca przebiega. 
Problemem są zmiany, które chce wpro‑
wadzać wykonawca. Różne mogą być ich 
przyczyny – najczęściej są to: oszczęd‑
ności na materiale lub technologii, chęć 
uproszczenia rozwiązania technicznego, 
czasem brak umiejętności wykonawcy, 
a czasem… błąd projektanta. To zawsze 
może się zdarzyć i należy podejść do 
tego z pokorą i zrozumieniem, starać się 
wypracować kompromis i zadowalające 
obydwie strony rozwiązanie. Wspólne 
dogadanie się na etapie realizacji projek‑
tu jest bardzo ważne, bo przecież i pro‑
jektantom, i wykonawcom przyświeca 
ten sam cel – obiekt ma powstać.

Zanim do wypracowania kompro-
misu dojdzie, czy można którejś ze 
stron a priori przypisać większą 
winę za zaistnienie sporu? 
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Lubartów, Mieczysławka, tel. 81 855 2535, fax. 81 854 6311
www.lewtak.pl, e-mail: zwb@lewtak.pl

Nowy Produkt!!!
Płyty Stropowe Kanałowe

beton towarowy – pompa • stropy teriva • bloczki fundamentowe 

nadproża • systemy kominowe • systemy wentylacyjne 

kształtki wieńcowe • kształtki szalunkowe • parapety • schody 

Wielu wykonawców pobieżnie zapoznaje 
się z dokumentacją projektową, co może 
prowadzić do nieporozumień, a nawet 
błędów na budowie. Z drugiej strony 
oszczędności na projektowaniu prowa‑
dzą do sytuacji, gdy projekty wykonaw‑
cze są sporządzane stosunkowo rzad‑
ko. Trudno wymagać od architektów 
szczegółowego rozrysowania np. detalu 
w momencie, gdy zlecona jest jedynie 
dokumentacja budowlana.

Kolejnym problemem są nadzory 
autorskie. Prawo zobowiązuje archi‑
tekta do ich pełnienia, jednak nie na‑
kłada obowiązku na ich zlecanie przez 
inwestora. W efekcie często dochodzi 
do sytuacji, że architekci niechętnie 
odpowiadają na pytania wykonawców, 
zwłaszcza odnośnie proponowanych 
zmian, nie mając umowy z inwesto‑
rem o pełnienie nadzorów. Inwestorzy 
powinni zrozumieć, że nadzór to nie 
dodatkowy wydatek, lecz gwarancja 
pełnego zaangażowania projektanta 
w proces budowy, dopilnowania, by 
nie nastąpiły zmiany pogarszające ja‑
kość. W ramach nadzorów autorskich 
architekt przyjeżdża na budowę, a jego 
relacja z kierownikiem nabiera zupełnie 
innego charakteru niż w momencie, gdy 

jest atakowany telefonami z budowy 
o godzinie 7 rano.

Architekt może wstrzymać budowę i to 
niezależnie od faktu, czy oficjalnie ma 
zlecone nadzory autorskie, czy nie. Dzieje 
się tak najczęściej w przypadku stwier‑
dzenia przez niego rażących niezgodno‑
ści z projektem lub innych zaniedbań, np. 
w zakresie bezpieczeństwa pracowników. 
Mimo że wstrzymanie budowy nie jest 
więc aktem złośliwości, lecz troski o pra‑
widłowy jej przebieg, lepiej do tego nie 
dopuszczać i na bieżąco ją monitorować, 
oczywiście w ramach zleconego nadzoru.

Wokół czego najczęściej ogniskuje 
się konflikt pomiędzy wykonawcą 
a architektem?
Najczęstszą przyczyną konfliktów jest 
chęć wprowadzania zmian w projekcie 
lub ich wprowadzenie bez akceptacji 
projektanta. Są różne przyczyny zmian. 
Jak już wspomniałam, najczęściej cho‑
dzi o pieniądze: tańszy materiał jako 
zamiennik zaprojektowanego, inne 
rozwiązanie tzw. robót zanikających. Te 
ostatnie są szczególnie istotne, ponie‑
waż często nie ma możliwości weryfi‑
kacji ich właściwego wykonania. A do‑
tyczą one np. izolacji fundamentów czy 

wykonania warstw posadzkowych bądź 
podbudowy. Jeśli pojawi się problem po 
oddaniu budynku do użytkowania, a za‑
pisy w dzienniku budowy nie potwierdzą 
zmian, bardzo trudno jest dociec, kto 
i w jakim momencie zawinił. Większość 
spraw kończących się w sądzie wynika 
z braku koordynacji prac budowlanych 
z dokumentacją projektową. Oczywiście 
w niej również mogą znaleźć się błędy 
lub rozwiązania, które w trakcie trwania 
prac budowlanych wymagają zmiany. 
Szczególnie w przypadku przebudów, 
rozbudów i remontów, wiele problemów 
pojawia się dopiero na budowie, bo na 
etapie projektowania po prostu nie moż‑
na ich przewidzieć. Ważne, by wówczas 
w odpowiednim momencie zawiadomić 
projektanta i znaleźć optymalne rozwią‑
zanie.

Nie można nie wspomnieć o jeszcze 
jednej kwestii – świat wykonawców to 
ciągle męski świat, podczas gdy ostatnia 
dekada przyniosła radykalną feminizację 
zawodu architekta. Obserwując tendencje 
wśród studentów architektury nie tylko 
w Polsce, z cała pewnością mogę stwier‑
dzić, że kobiet w architekturze będzie 
z roku na rok coraz więcej. Wykonawcy 
muszą ten fakt zaakceptować. 

http://www.lewtak.pl
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Nie wróg, lecz partner
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Grzegorz Jabłoński, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, mówi 
o problemach, jakie najczęściej napotyka wykonawca budowy w kontaktach z architektem 

i o możliwościach bezkonfliktowego przenoszenia projektu na realną inwestycję.

Czy na bazie Pana wieloletnich 
doświadczeń można pokusić się 
o stwierdzenie, kim dla wykonawcy 
jest dzisiaj architekt?
Myślę, że można mówić o relacji part‑
nerskiej między nimi, a to z tego wzglę‑
du, że nie tylko wykonawca uzależniony 
jest od projektu, według którego realizu‑
je budowę, ale również architekt powi‑
nien zawczasu zasięgnąć języka po to, by 
to, co umieści na papierze, było możliwe 
do zrobienia. Często jest tak, że wiele 
kluczowych detali w projekcie jest pomi‑
niętych, a przecież to ten dokument wy‑
znacza nam zakres zadań. Konsultacje 
są więc niezbędne.

Kiedyś miałem taki przypadek z więź‑
bą. Z projektu wynikało, że wszystkie 
wyliczenia wykonano prawidłowo, nie 
powinniśmy napotkać żadnych prze‑
szkód, tymczasem przekroje krokwi 
narożnych były tak ogromne, że w tar‑
taku łapali się za głowy. Po pierwsze, nie 
mogli uwierzyć, że to dzieło architekta, 
po drugie – stwierdzili, że drzew z taki‑
mi przekrojami już nie ma, po prostu nie 
rosną i już, wreszcie po trzecie – zasta‑
nawiali się, gdyby jednak doszło do rea‑
lizacji, jak zamontujemy tę karkołomną 
konstrukcję.

Właśnie, jak później wygląda odpo-
wiedzialność jednego i drugiego za 
ukończoną inwestycję?
Na małych budowach w większości 
projekty przygotowywane przez ar‑
chitektów to „gotowce”, adaptowane 
do konkretnych przypadków. Jako 
wykonawcy pracujemy w oparciu o ten 
projekt i z tego tytułu bierzemy pełną 
odpowiedzialność. Dlatego postuluję 
o szersze konsultacje na etapie tworze‑
nia projektu, a w najgorszym przypadku 
– już na etapie realizacji, bo, oczywi‑
ście, architekt dostosowuje wszystko 
pod kątem litery prawa, natomiast po 
naszej stronie jest praktyczna wiedza 
i doświadczenie. Często w projekcie jest 
napisane, żeby nie zacinać drewna, bo 
będzie osłabione. Tyle że nie do końca 
tak jest, bo tak więźbę montowano jesz‑
cze zanim pojawili się architekci, stoją 
do dziś ogromne kościoły, pozacinane, 
bez gwoździ i te konstrukcje świetnie się 
trzymają. Dzisiaj kierownik budowy by 
przyszedł i stwierdził, że zrobione to jest 

niezgodnie z projektem. I miałby rację, 
mimo że ten, który wykonał dach, robił 
to zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. 
Zobaczywszy jednak, że jest to niezgod‑
ne z tym, co na papierze, architekt móg‑
łby taką budowę zamknąć… W końcu, 
„jak miał Pan zastrzeżenie, to mógł Pan 
pytać”, a nie postępować wbrew pro‑
jektowi, w końcu zgody projektanta na 
zmianę nie było.

Z tego, co Pan mówi konflikt między 
wykonawcami a architektami jest 
nieuchronny?
Jeśli robimy dom prywatny, to raczej 
kontaktów nie utrzymujemy, jeśli poja‑
wia się jakiś problem –najczęściej roz‑
wiązujemy go według własnego uznania. 
Inaczej jest przy inwestycjach publicz‑
nych, gdzie na wszystko trzeba mieć 
zgodę. Wtedy kontakt z architektem to 
już wręcz obowiązek. Ale nie chce, by za‑
brzmiało to tak, jakby projektant trak‑
towany był przez nas jako zło konieczne. 
Spotykam się z sytuacjami, w których 
po zgłoszeniu problemu, architekt nie 
udaje wszystkowiedzącego, tylko od‑
wołując się do naszej praktyki pyta nas 
o propozycję rozwiązania. Oczywiście, 
może się do niej przychylić, może zgłosić 
zastrzeżenia, może dodać coś od siebie – 
tak wyobrażam sobie naszą współpracę. 
Gorzej, jeśli po wykonaniu projektu nie 

ma już z kim rozmawiać, bo… zabrakło 
pieniędzy na nadzór. Tu wina już leży 
po stronie inwestora. Brak środków na 
nadzór architektoniczny skutkuje kon‑
fliktem między architektem, który nie 
czuje się już do niczego zobowiązany, 
a wykonawcą, który musi rozwiązywać 
narastające problemy. Tymczasem moją 
rolą jest wejść na plac budowy i ją reali‑
zować, a nie szukać wyjścia z kłopotli‑
wych sytuacji. Idąc po linii najmniejsze‑
go oporu, inwestor nie dba o szczegóły, 
detale, wytyczne, bez których później 
trudno prowadzić budowę. Np. styro‑
pian – ile trzeba go położyć na dachu? 
Nikt nic nie wie. 

W sektorze publicznym inwestor jest 
zadowolony, że podpisał umowę, bo już 
ma wykonawcę i to on zgodnie z prawem 
przed złożeniem oferty powinien zwe‑
ryfikować projekt i zadać odpowiednie 
pytania. Tylko, czy wykonawca ma na to 
czas, uczestnicząc w 50–80 przetargach, 
sprawdzać każdy przetarg pod względem 
prawidłowości wykonania? Nie jesteśmy 
od tego, my jesteśmy od wyceny. Ale 
oczywiście dla inwestora najłatwiej jest 
zepchnąć to na wykonawcę. 

Czy jest jakieś idealne wyjście z tej 
sytuacji?
Według mnie nadzór powinien być 
obligatoryjny. Uniknięto by wtedy 
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wielu problemów czy niejasności. Poza 
tym, architekt powinien uczestniczyć 
na bieżąco w poszczególnych etapach 
inwestycji: od wprowadzenia na budowę 
po realizację. Wówczas miałby możli‑
wość wglądu w zgodność tego, co na pla‑
cu z tym, co na papierze, a i wykonawca 
byłby w o wiele bardziej komfortowej 
sytuacji, mogąc zapytać o wszelkie de‑
tale, rozwiać wątpliwości… Dzięki temu 
i jakość prac byłaby lepsza. Każda ze 
stron nabywałaby doświadczenie, które 
pozwoliłoby unikać podobnych błędów 
w przyszłości. Według mnie nadzór au‑
torski to po prostu konieczność.

Jaki jest lubelski architekt?
Wciąż ma moim zdaniem zbyt mało 
doświadczenia budowlanego. Często 
wysyła się młodych studentów, którzy 
próbują, starają się, ale nie czują tej 
odpowiedzialności, bo projekt podpi‑
sze i tak kto inny. Gdyby był nadzór, 
to architektowi taka nonszalancja nie 
opłacałaby się, bo wiedziałby, że i tak do 
niego projekt wróci, a on będzie musiał 
tę lekcję odrobić. Na nadzorach młodzi 
architekci też by się dużo uczyli. Widzie‑
liby z bliska problemy, których na bu‑
dowie jest bez liku, w zasadzie co dzień 

to nowa przeszkoda. Każda budowa jest 
inna i ciągle wychodzą jakieś „kwiatki”, 
ale to właśnie jest najlepsza szkoła – py‑
tania, z którymi trzeba się mierzyć. Na 
studiach architekci powinni mieć zatem 
więcej praktyk, ale nie takich, że jedynie 
podpisuje się dziennik budowy, a samej 
budowy się nie widzi. Zresztą, po tyle 
latach pracy  zawodzie, umiem odróżnić 
nowicjusza od weterana. Ten drugi, gdy 
przyjdzie na budowę, już po kilku minu‑
tach wie, co jest nie tak. Wystarczy, że 
otworzy dokumentację i już widzi, gdzie 
są błędy. Inaczej się po prostu tego nie 
da nauczyć niż przez wiedzę praktyczną, 
doświadczenie i nadzór.

Innym rozwiązaniem jest, w miarę 
możliwości, pytać, pytać, pytać…
Oczywiście, przez to, że miałem już tro‑
chę konfliktów i problemów, to nauczony 
własnym doświadczeniem, nie odżegnuję 
się od tego. Czegoś nie ma w projekcie, to 
dopytuję, sugeruję możliwe wyjścia z sy‑
tuacji. Wychodzę z założenia, żeby nic nie 
robić po swojemu bez zgody projektanta, 
bo najlepsza nawet rzecz wykonana 
z własnej inicjatywy jest jakby nie patrzeć 
niezgodna z prawem, czyli z projektem. 
W sądzie, gdyby coś poszło nie tak, to 

ja będę obarczony odpowiedzialnością. 
Dlatego współpraca jest konieczna, bo 
razem z architektem stoimy po tej stronie 
barykady, a im lepszy projekt, tym mniej 
problemów później. Nie powinniśmy być 
dla siebie w żadnym wypadku wrogami.

A partnerami?
Jak najbardziej. Na relacje przyjacielskie 
nie ma co liczyć, bo zawsze będą kon‑
flikty na budowie i trzeba je po prostu 
rozwiązywać. Architekt musi mieć swoje 
zdanie, wykonawca też, trzeba zrobić 
wszystko, by spotkać się w połowie 
drogi. Może nam się wiele rzeczy nie po‑
dobać, ale w toku dyskusji można wypra‑
cować wspólną przestrzeń do działania 
– nie na skróty, bo będzie łatwiej, taniej 
i szybciej, tylko z szacunkiem dla drugiej 
strony, z uznaniem, że to, co ona mówi, 
może nie jest wcale takie złe. Trzeba je‑
dynie więcej zaufania do partnera.

Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy ciekawi Waszych opinii 
na temat problemów poruszanych 
przez naszych rozmówców. 
Piszcie: darek.m@ihz.pl

R E K L A M A

http://www.multiwidlak.pl
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Idealny samochód firmowy
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

W wielu firmach samochód to podstawowe narzędzie pracy. Nie jest tani ani w zakupie, ani 
w leasingu. Generuje też spore koszty podczas eksploatacji. Trafny wybór jest więc na wagę złota.

Oczywiste jest, że służbowy samochód 
dekarza, przewożącego na miejsce 
budowy rusztowania, drabiny i pracow‑
ników będzie różnił się od samochodu 
instalatora, który do wykonania swojej 
pracy potrzebuje kilku zaworów, uszcze‑
lek, jakiegoś miernika itp. Jeszcze inny 
będzie samochód przeznaczony dla 
przedstawiciela handlowego, który na 
pewno nie będzie taki sam, jak ten dla 
prezesa firmy. Z drugiej jednak strony 
jest to narzędzie pracy, które powinno 
posiadać zestaw pewnych zalet, nieza‑
leżnie od tego, dla kogo jest przeznaczo‑
ne. Wpływu na ten zestaw nie powinna 
mieć też marka czy też określony model 
samochodu.

Jakie atrybuty powinien zatem posia‑
dać idealny samochód firmowy? Niskie 
koszty zakupu, ale niekoniecznie niskie 
koszty utrzymania, czy też większy 
koszt zakupu, ale mniejsze nakłady na 
eksploatację? Niezawodność i funk‑
cjonalność czy raczej łatwo dostępny 
serwis i dobre warunki gwarancji? O po‑
moc w rozstrzygnięciu tych dylematów 
redakcja Fachowca Lubelskiego poprosiła 
przedstawicieli kilku dobrze rozpozna‑
wanych na rynku marek samochodów 

przeznaczonych dla biznesu. Zadaliśmy 
im dwa proste pytania:
1. Jakie atrybuty samochodu, który 

w przedsiębiorstwie ma być narzę‑
dziem pracy, uważacie Państwo za 
najważniejsze (proszę podać od 3 do 
5 takich atrybutów)?;

2. Które z wymienionych przez Was 
atrybutów spełniają wybrane Wasze 
modele?

Oto jak idealne auto firmowe definiują 
producenci samochodów.

Aleksandra Kuniszyk, ZPUP 
Energozam Sp. z o.o. (Opel)
Najważniejsze atrybuty samochodu, 
który w przedsiębiorstwie ma być narzę‑
dziem pracy, to:

 � bezawaryjność – Opel cieszy się 
opinią niezawodnej marki, dobrze 
utrzymywane modele jeżdżą nawet 
1 000 000 km!;

 � ekonomika – Opel plasuje się w klasie 
średniej, a więc ceny zakupu nie są 
wygórowane, ponadto, marka cha‑
rakteryzuje się jedną z największych 
wartości rezydualnych na rynku 
wśród samochodów dostawczych 
(mała utrata wartości). Biorąc pod 

uwagę ekonomiczny punkt widzenia, 
ważne są również wysokie rabaty dla 
firm, niskie koszty serwisowania oraz 
eksploatacji (niskie spalanie, na przy‑
kład dziewięcioosobowe Vivaro spala 
5,7 l w cyklu mieszanym);

 � funkcjonalność – samochody marki 
Opel oferują wiele wariantów wiel‑
kościowych, dzięki temu można 
dobrać auto bardzo dobrze dobrane 
do potrzeb oraz bardzo szeroką gamę 
zabudów specjalnych;

 � komfort – przestronne pojazdy, wiele 
użytecznych schowków, wygodne fo‑
tele z atestem AGR, bogate wyposaże‑
nie (na przykład klimatyzacja);

 � bezpieczeństwo – najnowsze systemy 
bezpieczeństwa czynnego i biernego, 
jakie są dostępne obecnie na rynku, 
na przykład ESP dziewiątej generacji.

Ernest Łomnicki, Auto 
Park Rusiłowicz, Czarnik 
Spółka Jawna (Toyota)
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, 
jak najważniejsze atrybuty samochodu 
firmowego. Przede wszystkim powinien 
być optymalnie dobrany do potrzeb 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca wybie‑ >



Dla samochodów użytkowych Hilux oraz PROACE rabat od 10%!

Hilux
rata od 

1002 zł/mc
 netto

Yaris 
rata od 

293 zł/mc 
netto

Proace 
rata od

1121 zł/mc
 netto

W ofercie również Yaris VAN 
(z pełnym odliczeniem 

podatku VAT)

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

fleet@toyota-lublin.pl     www.promocjetoyoty.pl

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów, szczegóły w salonie.

Oferta specjalna na 
zakup nowej TOYOTY 
dla TWOJEJ FIRMY 

DOPASUJEMY OFERTĘ DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY! 
A dla przedsiębiorstw, które posiadają we własnym parku 
samochodowym minimum 5 samochodów lub planujących 
zakup 2-óch lub więcej samochodów do swojej Firmy 
przewidziana jest oferta z rabatem SPECJALNYM

* Kalkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 30% ceny zakupu pojazdu. 
Łączny limit przebiegu do 60.000 kilometrów (w przypadku modelu PROACE do 120 000 kilometrów). Rata nie obejmuje kosztów rejestracji 
pojazdu. Kalkulacja z dnia 12.06.2018 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcz-
nej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3-4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing.

Rav4
rata od 
592 zł/mc

netto

http://www.toyota-lublin.pl
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rający samochód służbowy musi mieć 
gwarancję, że będzie on pracował, a nie 
generował koszty. Te powinny być jak 
najniższe. A to zapewnia bezawaryjność, 
niskie zużycie paliwa i niska utrata 
wartości. Kluczowym aspektem jest spo‑
sób finansowania samochodu, który po 
użytkowaniu w firmie pozwala na bez‑
problemowe i bezkosztowe „rozstanie 
się” z autem i zamianę na nowe.

Każdy z naszych samochodów speł‑
nia powyższe kryteria. Na podstawie 
doświadczeń przedsiębiorców użytkują‑
cych Toyoty możemy jednak stwierdzić, 
że to napęd hybrydowy wpisuje się ideal‑
nie w koncepcję auta firmowego.

Piotr Wróbel, Carrara (Ford)
Ford wychodzi z założenia, że samo‑
chód firmowy powinien odpowiadać na 
określone potrzeby przedsiębiorców. 
Dlatego dla różnych grup użytkowników 
biznesowych proponuje auta o nieco od‑
miennych atrybutach.

Z myślą o przedsiębiorcach prowadzą‑
cych działalność w różnych obszarach 
i sektorach rynku stworzona została 
rodzina modeli Transit. Szeroka oferta 
modeli dostępnych w wersjach osobo‑
wych i dostawczych typu VAN (Courier, 
Connect, Custom oraz największy 
Transit) zróżnicowanych pod wzglę‑
dem kubatury, długości oraz wysokości 
przestrzeni ładunkowej.

Samochody dedykowane jako narzę‑
dzie pracy dla przedstawicieli handlo‑

wych przede wszystkim muszą być kom‑
fortowe i charakteryzować się wysoką 
jakością prowadzenia. Dla nich przezna‑
czony jest Ford Focus z dopracowanym 
zawieszeniem i precyzyjnym układem 
kierowniczym.

Ponieważ dla przedsiębiorcy bardzo 
ważna jest przewidywalność kosztów 
oraz odpowiednia dostępność i jakość 
serwisu, Ford przygotował program 
Kontrakt serwisowy oraz program prze‑
dłużonej gwarancji Ford Protect.

Agnieszka Błaziak, 
Mercedes-Benz Nobile Motors
Naszym zdaniem najważniejsze zalety 
samochodu firmowego to: 

 � solidne wykonanie;

 � wysoko korzystny współczynnik TCO 
(całkowity koszt użytkowania pojaz‑
du) – niskie koszty eksploatacji;

 � perfekcyjny w prowadzeniu,
 � bezpieczny (asystent martwego pola, 

wiatru bocznego, aktywnego układu 
hamowania);

 � nowoczesny (telematyka).

Wszystkie te atrybuty posiada Merceds 
Sprinter. Jest jeszcze ważny aspekt, na 
który chcielibyśmy zwrócić przedsię‑
biorcom uwagę. Sprinter posiada 1700 
opcji, które umożliwiają wykonanie zin‑
dywidualizowanej konfiguracji technicz‑
nej, idealnie dopasowanej pod branżę 
klienta. 
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Miliony dla lubelskich 
przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w całym kraju mają do wykorzystania 400 milionów euro. Wielu z nich zainwestowało 
już w rozwój firmy. Środki te pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych.

W jaki sposób mogą z nich korzystać 
przedsiębiorcy z województwa lubel-
skiego?

Katarzyna 
Olchowska, Pro-
ject Manager 
Tipmedia Consul-
ting: Każdy lubelski 
przedsiębiorca może 
pozyskać na swoją 
firmę 15 tys. zł i 5 
tys. na każdego 

pracownika. Wysokość dofinansowania 
to nawet 80% wartości danej usługi. Na‑
rzędziem, które umożliwia korzystanie 
z pieniędzy, jest Baza Usług Rozwojo‑
wych. 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?
Baza Usług Rozwojowych to interne‑
towa, ogólnopolska i bezpłatna baza 
zawierająca oferty usług rozwojowych. 
Mogą to być szkolenia, usługi doradcze 
i kursy zawodowe. Każda usługa jest 
dokładnie opisana, podany jest zakres 
danego szkolenia, jego cena, miejsce 
realizacji i dane trenera. Przedsiębiorca, 
który chce skorzystać z danej usługi 
musi się zarejestrować w bazie. Jeśli są 
jakieś trudności, nasi doradcy zawsze 
służą pomocą. 

Jakie warunki musi spełnić przed-
siębiorca, aby skorzystać z dofi-

nansowania i od czego zależy jego 
wysokość?
Środki te przeznaczone są dla firm sek‑
tora MŚP – to pierwszy warunek. Wyso‑
kość dofinansowania zależy od wielkości 
firmy. W przypadku województwa lubel‑
skiego jest to od 60 do 80% dofinanso‑
wania. Brane są pod uwagę także inne 
czynniki, takie jak to czy firma funkcjo‑
nuje w sektorach wpisujących się w inte‑
ligentne specjalizacje. Liczy się także to, 
czy dana firma zatrudnia pracowników 
powyżej 50 roku życia, pracowników 
o niskich kwalifikacjach oraz pracowni‑
ków z niepełnosprawnościami.

Szkolenia, doradztwo, kursy zawo-
dowe – oferta usług objętych dofi-
nansowaniem jest szeroka. Jaki jest 
zakres tematyczny tych usług, czy 
są jakieś ograniczenia?
Najważniejsze są potrzeby przedsiębior‑
cy, to jest punkt wyjścia. Usługi mają 
służyć rozwojowi firmy. Szkolenia reali‑
zowane przez Grupę Tipmedia są zawsze 
dostosowane do potrzeb danego przed‑
siębiorcy i jego pracowników. Mamy 
w ofercie szkolenie z zakresu psychologii 
sprzedaży, profesjonalnej obsługi klien‑
ta, skutecznej komunikacji i budowania 
relacji w zespole. Pokazujemy, jak sku‑
tecznie wykorzystywać social media 
w lokalnych firmach. Szkolimy także 
kadrę managerską. Realizujemy usługi 

doradcze, wspieramy małe i średnie fir‑
my w rozwoju biznesu. Przekształcamy 
firmy rodzinne, budujemy strategie mar‑
ketingowe firm, doradzamy w zakresie 
RODO. Każda z tych usług objęta jest 
dofinansowaniem nawet do 80%. 

Co musi zrobić przedsiębiorca by 
skorzystać z tego dofinansowania? 
Dla wielu osób wizja wypełnienia 
i składania dokumentów działa 
zniechęcająco. 
Obawy mają tylko Ci przedsiębiorcy, któ‑
rzy jeszcze ze wsparcia nie skorzystali. 
Złożenie pełnej dokumentacji wymaga za‑
angażowania, ale wbrew pozorom nie jest 
to proces skomplikowany. Przedsiębiorca 
musi zarejestrować się w Bazie Usług 
Rozwojowych, złożyć wniosek i podpisać 
umowę z operatorem, bo od tego uzależ‑
nione jest przyznanie dofinansowania 
i zwrot środków. Uruchomiliśmy specjal‑
ny zespół doradców, którzy towarzyszą 
przedsiębiorcom na każdym etapie starań 
o dofinansowanie. Pozyskaliśmy je już 
dla ponad setki firm. Działamy na terenie 
całego województwa lubelskiego. Wystar‑
czy się z nami skontaktować. Sprawdzimy 
dokładnie, na jakie dofinansowanie może 
liczyć firma. Pomożemy wypełnić wszyst‑
kie dokumenty i uzyskać zwrot kosztów 
szkolenia.

Dziękuję za rozmowę.

Tipmedia Consulting – Grupa Tipmedia sp. z o.o. 
Certyfikowana firma szkoleniowo-doradcza 
tel. 733 533 188, www.tipmediaconsulting.pl, e-mail: kontakt@tipmediaconsulting.pl

http://www.tipmediaconsulting.pl
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Wiertarka 
udarowa Bosch GSB 18-2 RE 
Moc znamionowa: 800 W
Liczba biegów: 2
Moment obrotowy: 24/14 Nm
Prędkość obrotowa: 
1 bieg: 740 obr./min
2 bieg: 1930 obr./min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 35 mm

stal – 13 mm
beton – 16 mm

Masa: 2,3 kg

Cechy produktu:

sieciowa

uchwyt wiertarski szybkomocujący

sprzęgło przeciążeniowe chroni 
użytkownika i przekładnię 
w przypadku zablokowania wiertła

ergonomiczna, gumowana rękojeść 
dająca większą

Młot udarowo-obrotowy 
Bosch GBH 180-LI 
Napięcie zasilania: 18 V
Liczba biegów: 1
Prędkość obrotowa: 1800 obr./min
Maks. energia udaru: 1,7 J
Częstotliwość udarów: 4550/min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 30 mm

stal – 13 mm
beton – 20 mm

Masa: 2,6 kg

Cechy produktu:

akumulatorowy

wymienne szczotki węglowe ułatwiają 
serwisowanie narzędzia

wysoka wydajność: narzędzie tak 
szybkie, jak w wersji przewodowej

Cechy produktu:

sieciowy

2 tryby pracy: wiercenie z udarem 
i kucie

24‑pozycyjne przestawianie dłuta

pełnookresowy układ elektroniczny 
i układ łagodnego rozruchu

dioda LED wskazująca konieczność 
wymiany szczotek węglowych

Młot udarowo-obrotowy 
Makita HR4003C 
Moc znamionowa: 1100 W
Liczba biegów: 1
Prędkość obrotowa: 500 obr./min
Częstotliwość udarów: 2900/min
Energia pojedyn. uderzenia: 8,3 J
Maks. Ø wiercenia: beton – 40 mm
Masa: 6,2 kg

Wiertarka dla fachowca – 
przegląd produktów

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Jaką wiertarkę kupić, by spełniała ona nasze oczekiwania? Z cała pewnością profesjonalną – nasz 
wybór nie może ograniczyć się do zakupu pierwszego lepszego modelu. Chcąc podjąć właściwą 

decyzję, należy przede wszystkim określić zakres zadań, jakie będą realizowane przy jej użyciu.

Oczywiście jej podstawowym zada‑
niem jest wykonywanie otworów, ale 
to potrafi każdy model. Nie wszystkie 
będą jednak w stanie pracować na 
szczególnie twardych materiałach. 
W przypadku wykonywania drobnych 
prac, odpowiednia okaże się wiertarka 
amatorska. Jeśli jednak chcemy pra‑
cować w zróżnicowanych tworzywach 
i używać wiertarki bardzo często, po‑
winniśmy zastanowić się nad zakupem 
urządzenia profesjonalnego. 

Odpowiedź na pytanie, jaka wiertarka 
będzie najlepsza, zależy jednak nie tylko 
od jej rodzaju, ale przede wszystkim od 
najważniejszych parametrów technicz‑
nych, które wskazują, jakim potencjałem 
urządzenie dysponuje. Na co więc zwró‑
cić szczególną uwagę?

Moment obrotowy – najważniejszy 
parametr, który przekłada się na możli‑
wości wiertarki. Zasada jest prosta – im 
wyższy moment obrotowy, tym w tward‑
szym materiale mogą być wykonywane 
otwory. Urządzenia z momentem równym 
10–15 Nm nie będą w stanie wiercić w me‑
talu czy grubym betonie. 

Prędkość obrotowa – ilość wykony‑
wanych obrotów na minutę wskazuje, 
jak szybko wiertarka jest w stanie wyko‑
nać otwór. W przypadku pracy seryjnej, 
warto celować w urządzenia z prędkoś‑
cią obrotową w okolicach 3000 obr./min.

Moc znamionowa – podobnie jak 
moment obrotowy wskazuje, w jakich 
materiałach będzie w stanie pracować. 
Im wyższa moc, tym większych wierteł 
będziemy mogli użyć. Wiertarki profes‑

jonalne dysponują mocą w okolicach 
i powyżej 1000 W.

Średnica wiercenia – podawana jest 
dla każdego materiału osobno. 

Zasilanie – na rynku znajdziemy 
wiertarki elektryczne (zasilane z sieci) 
oraz akumulatorowe. W tych pierwszych 
ogranicza nas długość przewodu, zaś 
w drugich ważna jest pojemność akumu‑
latora. 

Zastosowanie biegów – dobrej jako‑
ści wiertarki pracują na dwóch biegach, 
związanych z różnymi zakresami pręd‑
kości i mocy.

Modeli na rynku jest wiele, dlatego 
o wybór poprosiliśmy specjalistów 
z lubelskich firm Celnar i Asmet. Przed‑
stawiamy listę 12 urządzeń przez nich 
rekomendowanych.
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Młotowiertarka 
DeWalt XR Li-Ion 
Moc znamionowa: 400 W
Liczba biegów: 1
Prędkość obrotowa: 1100 obr/min
Maks. energia udaru: 2,1 J
Maks. Ø wiercenia: drewno – 26 mm

stal – 13 mm
beton – 24 mm

Masa: 3,3 kg

Cechy produktu:

akumulatorowa

kompaktowa, lekka i ergonomiczna 

bezszczotkowy silnik o dużej wydaj‑
ności 

najniższy w swojej klasie poziomom 
wibracji 6,6 m/s²

Młotowiertarka 
Makita DHR243RTJ 
Napięcie zasilania: 18 V
Liczba biegów: 2
Prędkość obrotowa: 950 obr./min
Częstotliwość udarów: 4700/min
Maks. energia udaru: 2 J
Maks. Ø wiercenia: drewno – 27 mm

stal – 13 mm
beton – 24 mm

Masa z akumulatorem: 3,4 kg

Cechy produktu:

akumulatorowa

technologia XPT – podwyższona od‑
porność na pył i wilgoć

przesuwny uchwyt ułatwia wymianę 
narzędzia 

Młotowiertarka 
Makita HR2811FT 
Moc znamionowa: 800 W
Liczba biegów: 1
Prędkość obrotowa: 1100 obr./min
Częstotliwość udarów: 4500/min
Maks. energia udaru: 2,9 J
Maks. Ø wiercenia: drewno – 32 mm

stal – 13 mm
beton – 28 mm

Masa: 3,4 kg

Cechy produktu:

sieciowa

posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wier‑
cenie z udarem i podkuwanie

szybkowymienny uchwyt narzędzio‑
wy typu SDS‑PLUS >

http://www.celnar.pl
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Wiertarka Metabo BE 600/13-2 
Moc znamionowa: 600 W
Liczba biegów: 2
Moment obrotowy: 31 Nm
Prędkość obrotowa: 
1. bieg: 750 obr./min;
2. bieg: 2500 obr/min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 37 mm

stal – 13 mm
Masa: 1,9 kg

Cechy produktu:

sieciowa

system Metabo Quick: szybka wy‑
miana uchwytu narzędziowego i uży‑
wanego narzędzia umożliwia różne 
rodzaje prac

szybkomocujący uchwyt wiertarski 
Futuro Top: automatyczne dociskanie 
zacisku podczas wiercenia zapewnia 
precyzyjny rezultat wiercenia

Młotowiertarka 
Bosch GBH2-26DFR 
Moc znamionowa: 800 W
Liczba biegów: 1
Prędkość obrotowa: 900 obr./min
Częstotliwość udarów: 4000/min
Maks. energia udaru: 2,7 J
Maks. Ø wiercenia: drewno – 30 mm

stal – 13 mm
beton – 26 mm

Masa: 2,9 kg

Cechy produktu:

sieciowa

3 funkcje pracy: wiercenie z udarem, 
podkuwanie i wiercenie bez udaru

2 wymienne uchwyty wiertarskie: 
SDS+ i szybkomocujący do wierteł cy‑
lindrycznych

Wiertarka Makita DP 4011 
Moc znamionowa: 720 W
Liczba biegów: 2
Prędkość obrotowa:
1 bieg: 1200 obr./min
2 bieg: 2900 obr./min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 40 mm

stal – 13 mm
Masa: 2,3 kg

Cechy produktu:

sieciowa

sztywna, cylindryczna obudowa

sprzęgło przeciążeniowe chroni użyt‑
kownika i przekładnię w przypadku 
zablokowania wiertła

ergonomiczna, gumowana rękojeść 
dająca większą kontrolę i komfort

Wiertarko-wkrętarka 
Bosch GSR 18-2-LI 
Napięcie zasilania: 18 V
Liczba biegów: 2
Moment obrotowy: 35 Nm
Prędkość obrotowa: 
1. bieg: 450 obr./min; 
2. bieg: 1400 obr./min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 30 mm

stal – 10 mm
Masa: 1,3 kg

Cechy produktu:

akumulatorowa

najlżejsze i najbardziej kompaktowe 
urządzenie w tej klasie

system elektronicznej ochrony ogniw 
ECP: chroni akumulator przed prze‑
ciążeniem, przegrzaniem i całkowi‑
tym rozładowaniem ogniw

Wiertarko-wkrętarka 
Makita DDF 482 
Napięcie zasilania: 18 V
Liczba biegów: 2
Moment obrotowy: 36 Nm
Prędkość obrotowa: 
1. bieg: 600 obr./min; 
2. bieg: 1900 obr./min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 38 mm

stal – 13 mm
Masa: 1,5–1,8 kg

Wiertarko-wkrętarka 
Metabo BS 18 
Napięcie zasilania: 18 V
Liczba biegów: 2
Moment obrotowy: 48 Nm
Prędkość obrotowa: 1600 obr./min
Maks. Ø wiercenia: drewno – 20 mm

stal – 10 mm

Masa: 1,41 kg

Cechy produktu:

akumulatorowa

technologia XPT – podwyższona od‑
porność na pył i wilgoć

21‑stopniowa regulacja momentu ob‑
rotowego + wiercenie

Cechy produktu:

akumulatorowa

silnik bezszczotkowy Metabo gwaran‑
tuje szybki postęp pracy i najwyższą 
wydajność podczas wiercenia i wkrę‑
cania

technologia Ultra‑M: największa moc, 
oszczędne ładowanie

http://www.as-met.pl
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Stal na budowie – 
zbroić na budowie?

Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Nie będzie odkryciem Ameryki stwierdzenie, że praktycznie dziś żadna budowa nie jest 
w stanie obejść się bez żelbetu, a co za tym idzie i stali. Stosując te materiały, wykonuje się 
całe konstrukcje lub jedynie określone ich elementy, jak fundamenty, nadproża, stropy…

O jakości konstrukcji decyduje w dużej 
mierze prawidłowo wykonane zbrojenie. 
Zbrojarz na budowie od zawsze był bar‑
dzo poważanym zawodem, a powód tego 
jest prosty: dobrze wykonane zbrojenia, 
to późniejsze bezpieczeństwo w eksplo‑
atacji budynków. Nie zmienia tego fakt, 
że efektów jego pracy na dobrą sprawę… 
nie widać. 

Elementy żelbetowe zawsze powinien 
zaprojektować uprawniony konstruktor. 
W żadnym wypadku ani inwestor, ani 
wykonawca nie mogą dowolnie zmieniać 
założeń projektowych i wykonywać zbro‑
jenia w taki sposób, na jaki podpowiada 
im intuicja. W projekcie konstrukcyjnym, 
jak również w kosztorysie budowlanym, 
muszą znajdować się szczegółowe wy‑
tyczne dotyczące elementów ze stali. 
W dokumentach tych znajdziemy infor‑
macje na temat klasy oraz gatunku stali, 
z jakiej ma zostać wykonane zbrojenie, 
oraz długość i średnicę potrzebnych w da‑
nym miejscu prętów.

Obecnie jednak podstawowym pyta‑
niem ekip wykonawczych nie jest to, jakie 
zbrojenie wybrać, lecz decyzja, czy na 
budowie elementy zbrojenia wykonywać 
samemu, czy raczej korzystać z gotowych 
półfabrykatów, elementów lub prefabry‑
katów wykonanych w specjalistycznych 
firmach – zbrojowniach. Jeszcze do nie‑
dawna odpowiedź była jasna: większość 
elementów wykonywano samodzielnie na 
budowach, szczególnie w przypadku ma‑
łych inwestycji. Coraz częściej wykonaw‑
cy przekonują się jednak do elementów 
gotowych. Czy zawsze jest to uzasadnio‑
ne zarówno pod względem ekonomicz‑
nym, jak i logistycznym?

Stal zbrojeniową sprzedają składy 
budowlane i hurtownie, a także wytwór‑
nie. Często możemy tam nie tylko kupić 
pręty potrzebne do budowy, ale również 
odpowiednio je pociąć, a nawet zamówić 
gotowe szkielety zbrojeniowe. Są one 
droższe, za to wykonane dobrze i szyb‑
ko. Dzięki temu nie trzeba wynajmować 

urządzeń do cięcia i gięcia stali (pilarek, 
giętarek), a można zaoszczędzić czas 
i uniknąć niedokładności. 

Miejsce do magazynowania stali na 
placu budowy powinno być specjalnie 
przygotowane. Nie powinno się kłaść 
stalowych prętów bezpośrednio na zie‑
mi, co niestety jest często widoczne na 
wielu budowach. Właśnie dlatego, aby 
nie dotykały gruntu, układa się je na 
ustawionych mniej więcej co dwa metry 
podkładach z drewnianych belek lub 
pustaków. Tak składowana stal nie ma 
kontaktu z wilgocią z gruntu ani po‑
ranną rosą, a zamoczona przez deszcz 
szybciej obsycha, przez co wolniej rdze‑
wieje.

O najważniejsze z punktu widzenia 
inwestora i wykonawcy kwestie doty‑
czące zbrojenia, zapytaliśmy lubelskie 
firmy specjalizujące się w sprzedaży stali 
budowlanej i przygotowaniu gotowych 
elementów czy konstrukcji: Konsorcjum 
Stali i Stalmet.
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Lublin, ul. Energetyków 18
tel./fax 81 745 18 69
www.stalmet.com.pl
e-mail: info@stalmet.com.pl

Oferujemy pełny asortyment
materiałów budowlanych

• materiały konstrukcyjne
• izolacje
• systemy kominowe
• pokrycia dachowe
• wyroby stalowe
• prefabrykaty zbrojeniowe

Współpracujemy z najlepszymi!

Oferta
specjalna

Gotowe
strzemiona ø6

w standardowych
wymiarach

>

Tomasz Pszczoła, 
Zbrojarnia Stalmet:
Firma Stalmet od zawsze postrzegana 
jest na rynku przez pryzmat lidera 
sprzedaży stali budowlanej. Natural‑
nym kierunkiem rozwoju było powsta‑
nie w strukturach firmy zbrojarni. 
Działa on od roku 2010 jako jedna 
z pierwszych w regionie tego rodzaju 
inwestycja. Z perspektywy czasu moż‑
na zdecydowanie powiedzieć, że była 
to udana inwestycja. Pozwoliła naszej 
firmie się rozwinąć i nadal zaspokajać 
oczekiwania klientów. Dziś zajmujemy 
się produkcją zbrojeń budowlanych 
zarówno na duże, jak i małe obiekty 
budowlane . Nie robimy konstrukcji 
przestrzennych, specjalizując się 
w produkcji prefabrykatów ze stali 
o średnicach 6–32 mm.

Dostarczamy wyprodukowane 
zbrojenia na teren budowy. W skład 
zbrojeń budowlanych, które wykonuje‑
my, wchodzą strzemiona, pręty proste 
cięte na wymiar i inne potrzebne na 
budowie. Zbrojenie jest przygotowy‑
wane według rysunków konstrukcyj‑
nych dostarczanych razem z zamówie‑
niem. Wyroby są produkowane przede 
wszystkim ze stali klasy A – III N. 

Jednym z pierwszych etapów produk‑
cji jest cięcie prętów. Odbywa się ono 
za pomocą maszyn, które są sterowane 
i kontrolowane komputerowo, przez co 
uzyskujemy dużą dokładność długości 
prętów. Pocięte pręty transportowane 
są za pomocą stołów rolkowych do ma‑
szyn gnących lub jako gotowy wyrób 
do magazynu.

Następnym etapem jest gięcie pocię‑
tych prętów: zakres średnic od ø6 do 
ø32 mm. Każdy wyprodukowany ele‑
ment jest oznakowany. Na metce znaj‑
dują się takie informacje, jak: miejsce 
budowy, nazwa firmy zamawiającego, 
numer pręta, średnica, ilość sztuk. 
Dzięki dużej wydajności zbrojarni 
i stosowaniu profesjonalnych, kompu‑
terowo sterowanych urządzeń, uzys‑
kujemy wyroby na wysokim poziomie 
technicznym, o dużej dokładności oraz 
absolutnej powtarzalności kształtu 
i wymiaru.

Na budowy polecamy oczywiście 
stosowanie dobrze przygotowanych 
elementów gotowych . Ale trzeba 
zachować w tym zdrowy rozsądek. 
Oczywiste dla mnie jest, że duże bu‑
dowy powinny z nami współpracować; 
tam się liczy czas i dokładność, można 

wtedy zaplanować logistycznie zakres 
budowy. Nie ma też potrzeby prze‑
chowywanie stali na budowie, co przy 
niektórych inwestycjach jest trudne. 
Uważam, że w dobie chronicznego bra‑
ku ludzi do pracy, nie ma innej drogi.

Czy na małych budowach też to się 
sprawdzi, nie jest już to takie oczy‑
wiste. Na małych budowach liczy 
się elastyczność i szybka reakcja na 
potrzeby chwili. Tam też są ludzie, 
którzy w sposób prawidłowy mogą wy‑
konać te prace od razu, nie czekając na 
termin, jaki trzeba oczekiwać w zbro‑
jarni. Jaką drogę wybierze inwestor 
i wykonawca? To są ich decyzje – my 
sprostamy różnym wymaganiom. 
Wykonujemy prefabrykacje strzemion 
w dowolnym kształcie (zakres średnic 
od 6 do 16 mm), gięcie prętów zbro‑
jeniowych (zakres średnic od 8 do 
32 mm), przeróbki stali zbrojeniowej 
w oparciu o dostarczoną dokumenta‑
cję techniczną. Zapewniamy wysoką 
jakość gotowego wyrobu wykonywa‑
nego na nowoczesnych maszynach 
oraz kompleksową obsługę dużych, jak 
i małych zamówień

Wydajność zbrojarni do 35–40 ton na 
dobę w zależności od figur i średnic.

http://www.stalmet.com.pl
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Sebastian Zyska, 
Konsorcjum Stali:
Firma Konsorcjum Stali zaczęła swoją 
działalność w 1989 roku. Obecnie jest jed‑
nym z liderów rynku w branży dystrybu‑
torów stali. Posiada 12 oddziałów handlo‑
wych rozmieszczonych w całym kraju, jak 
również trzy duże zbrojarnie i dwa centra 
serwisowe stali. Od dłuższego czasu jest 
największym producentem prefabrykatów 
zbrojeniowych w Polsce i największym 
dystrybutorem prętów żebrowanych.

W Lublinie oddział został otwarty 
na początku 2008 roku, a więc w tym 
roku obchodzimy okrągłą rocznicę jego 
powstania. W 2016 roku, wychodząc na‑
przeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
został wybudowany nowy magazyn do 
składowania wyrobów hutniczych o po‑
wierzchni użytkowej 3219 m2, co zna‑
cząco wpłynęło na rozwój firmy. Obecnie 
jest to największe centrum magazynowo‑
‑logistyczne tego typu na lubelskim ryn‑
ku. Stal przez nas dostarczaną znaleźć 
można na większości budów w regionie, 
zarówno dużych, jak i małych. 

Mogę śmiało powiedzieć, że dysponując 
najlepszą bazą magazynowo‑logistyczną 
w regionie, jesteśmy w stanie spełnić ocze‑
kiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów. Dzięki inwestycji w nowy maga‑
zyn oferowana przez nas stal może spełnić 
wszystkie oczekiwania rynku. Dziś klient 
jest wymagający i chce dobrego, czystego 
produktu. Do lamusa odchodzi czas, gdy 
stal leżała na budowach i rdzewiała. Obec‑
nie w ciągłej sprzedaży posiadamy pełny 
asortyment stali potrzebny na budowie, 
jak również elementy prefabrykowane, 

które powstają w naszych zbrojarniach na 
terenie kraju.

Oferujemy pełny zakres wyrobów 
hutniczych, począwszy od prętów żebro‑
wanych, gładkich, przez siatki zbroje‑
niowe, aż po blachy, profile zimnogięte, 
rury, kształtowniki gorącowalcowane 
wykorzystywane m.in., do konstrukcji 
stalowych. Produkujemy gotowe zbroje‑
nia oraz elementy zbrojarskie, takie jak: 
przestrzenne elementy prefabrykowane 
(szkielety ścian szczelinowych, kosze do 
pali), strzemiona, pręty proste i pręty 
gięte na wymiar.

Własny magazyn, jeden z najnowocześ‑
niejszych parków maszynowych w Polsce, 
wyspecjalizowana kadra pracownicza 
oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają 
sprostać zamówieniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. Mając taki wybór 
i możliwość wykonania wielu prefabry‑
katów, nie da się jednoznacznie odpowie‑
dzieć na pytanie, czy zbrojenia lepiej „giąć” 
na budowie, czy zamówić gotowe prefa‑
brykaty. Pamiętajmy, że każdy projekt jest 
indywidualny, zazwyczaj „szyty na miarę”. 
Rekomendowałbym przede wszystkim 
zdrowy rozsądek i przed przystąpieniem 
do robienia prefabrykatów dokładną ana‑
lizę tego, co będzie dla danej budowy naj‑
bardziej optymalnym rozwiązaniem.

Na małych budowach trudno wszystko 
zaplanować, a nie ma co się oszukiwać – 
zbrojarnie też mają swoje terminy realiza‑
cji, a przy obecnym boomie budowlanym, 
czas oczekiwania na gotowy prefabrykat 
mocno się wydłużył. Przy niedostatecznej 
logistyce może się okazać, że budowa jest 
wstrzymana, a wszystkie poprawki zajmu‑

ją czas. Na małej budowie sprawna ekipa 
może być elastyczna i dostosować ele‑
menty tak, aby były prawidłowe. Można 
szybko poprawić błąd lub zmodyfikować 
projekt zgodnie z oczekiwaniem inwestora 
(oczywiście po uzgodnieniu z architek‑
tem). Wciąż na rynku jest wielu dobrych 
fachowców, którzy szybko i dobrze wy‑
konają zbrojenie, szczególnie niestandar‑
dowe. Na większości dużych inwestycji 
gotowe prefabrykaty są już standardem 
i kierownicy nie wyobrażają sobie robienia 
ich na miejscu. Na pewno ograniczeniem 
w dostępności prefabrykatów zbrojenio‑
wych i gotowych elementów, jest mała 
ilość zbrojarni w naszym regionie. Nasza 
najbliższa zbrojarnia to Ursus w Warsza‑
wie. Mamy także zbrojarnie w Poznaniu 
i Wrocławiu. Dzięki temu możemy wyko‑
nywać różne zlecenia na terenie całego 
kraju, a transport nie stanowi problemu. 

Rynek sprzedaży stali budowlanej na 
Lubelszczyźnie cechuje duży wzrost. Do‑
tyczy to zarówno sprzedaży samej stali 
prostej, jak również prefabrykowanej. 
Obserwuję dużo inwestycji i to nie tylko 
w samym Lublinie, ale też w regionie. 
Mocno zauważalne jest zwiększone za‑
potrzebowanie rynku na wyroby hutni‑
cze w każdym segmencie. Zaopatrujemy 
także inne składy i hurtownie, więc 
mamy informacje z różnych stron i wi‑
dzimy tendencję zwyżkową. Jak długo 
się ona utrzyma, trudno dzisiaj przewi‑
dzieć, ale myślę, że hossa będzie trwała 
co najmniej przez parę najbliższych lat, 
a przy braku ludzi do pracy ilość zama‑
wianej stali prefabrykowanej na budowy 
będzie stale wzrastała. 
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Prawidłowe funkcjonowanie 
dachu a akcesoria dachowe

Piotr Wownysz, Technical & Marketing Manager Klöber-HPi Polska sp. z o.o. 
Foto: Klöber-HPi Polska sp. z o.o.

Dach to jeden z najważniejszych elementów budynku i jednocześnie bardzo złożona konstrukcja. 
Prawidłowe wykonanie każdego dachu spadzistego, niezależnie od wybranego rodzaju 

pokrycia, wiąże się z koniecznością zastosowania wielu rodzajów akcesoriów dachowych.

Ze względu na funkcje, jakie spełniają, 
wyróżnić można kilka głównych grup ak‑
cesoriów do dachów spadzistych. Są to: 

 � elementy przejść przez połać dacho‑
wą;

 � elementy wentylacyjne okapu i kale‑
nicy;

 � doświetlenia poddasza;
 � elementy mocujące;
 � obróbki komina, lukarn, koszy i in‑

nych połączeń;
 � komunikacja dachowa i zabezpiecze‑

nia przeciwśniegowe.

Przejścia przez połać
Do tej grupy należą wszystkie rodzaje 
kominków i dachówek wentylacyjnych, 

przejść antenowych, przewodów do 
paneli solarnych itp. Kominki wentyla‑
cyjne są coraz częściej alternatywą dla 
kominowych kanałów wentylacyjnych, 
na przykład w sytuacji kiedy pomiesz‑
czenie na poddaszu wymaga wentylacji, 
ale położone jest zbyt daleko od komina. 
Kominki takie spełniają swoje zadanie 
równie dobrze jak tradycyjne kanały, 
a nie ma ograniczeń związanych z ich 
umiejscowieniem – można je zamon‑
tować prawie w każdym miejscu połaci 
dachowej.

Większość producentów pokryć da‑
chowych oferuje systemowe kominki 
wentylacyjne. Wytwórcy dachówek ce‑
ramicznych proponują również kominki 

ceramiczne. Niestety, ich funkcjonowa‑
nie nie zawsze jest prawidłowe (czasami 
nie są w stanie odprowadzać skroplin 
powietrza). Pozostali stosują kominki 
z PVC, wytwarzane przez kilku produ‑
centów w Europie. Solidne kominki wy‑
konane są z PVC odpornego na warunki 
atmosferyczne. Ich wew nętrzna, kana‑
łowa budowa pozwala na odprowadzanie 
skroplin, mają szczelny system mocowa‑
nia oraz dostępne są w wielu kształtach 
i kolorach, co pozwala na dopasowanie 
ich do danego pokrycia dachowego. Ist‑
nieje nawet możliwość dobrania ich do 
pokryć z blach profilowanych.

Główne systemy przejść przez połać 
dachową oparte są na kilku elementach: 

Ponieważ na dachach coraz częściej 
montowane są słoneczne kolektory 
ciepła, ważnym elementem w  syste-
mie są uchwyty do solarów oraz przej-
ścia do ich przewodów
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Wysokie 35 mm przetłoczenie z charakterystycznymi rowkami

PLUSPLUS

płytach podstawowych (dachówkach 
przejściowych), akcesoriach monto‑
wanych na tych płytach (np. kominki, 
przejścia antenowe) oraz elementach 
uzupełniających. Do tej ostatniej grupy 
można zaliczyć elastyczne rury przy‑
łączeniowe do kominków, kołnierze 
uszczelniające przejścia rur przez 
membrany oraz taśmy klejące i uszczel‑
niające. Ostatnio pojawiły się również 
elementy przejściowe służące do spraw‑
nego i szczelnego prowadzenia przez 
połać dachową przewodów do paneli 
solarnych. Elementy te, ze względu na 
ekologiczną formę pozyskiwania ener‑
gii, coraz częściej montujemy na naszych 
dachach.

Elementy wentylacyjne
Są jednymi z najważniejszych w każdym 
dachu spadzistym. Muszą zapewniać 
właściwą wentylację połaci dachowej, 
niezbędną do prawidłowego funkcjono‑
wania dachu. W tym celu konieczne jest 
odprowadzenie wilgoci z warstwy ter‑
moizolacyjnej dachu oraz tej wykraplają‑
cej się po wewnętrznej stronie pokrycia 
dachowego.

Wentylacja połaci dachowej jest pra‑
widłowa, gdy zapewnione są:

 � wlot powietrza w okapie dachu (min. 
200 cm²/m);

 � wylot powietrza w kalenicy (min. 
50 cm²/m z każdej strony);

 � szczelina wentylacyjna (powstała 
dzięki kontrłatom o grubości min. 
24 mm).

Podane w nawiasach wartości są mini‑
malnymi dla połaci dachowych o dłu‑
gości krokwi do 10 m; przy dłuższych 
połaciach wielkości te powinny być od‑
powiednio wyższe.

Jednymi z najważniejszych elemen‑
tów połaci pod względem wentylacji są 
kalenica i naroże dachu. Jak zapewnić 
prawidłową i bezproblemową wentylację 
(czyli wylot powietrza) w tym miejscu? 
Najprościej byłoby nie stosować żadnych 
elementów uszczelniających i zostawić 
wolną przestrzeń pod zamontowanymi 
gąsiorami. Takie rozwiązanie byłoby 
prawidłowe, ale tylko pod kątem wen‑
tylacji, natomiast pojawiłby się problem 
z podwiewaniem pod gąsiory śniegu, 
deszczu i kurzu. Dlatego też w kalenicy 
i narożu dachu stosowane powinny być 
rozwiązania łączące te dwie funkcje: za‑
pewniające prawidłową wentylację i jed‑
nocześnie uszczelnienie. Tradycyjnym, 

prawidłowym rozwiązaniem, funkcjo‑
nującym od wielu lat, jest stosowanie 
elementów wentylacyjnych z tworzyw 
sztucznych z tzw. szczotkami. Powinny 
one być wykonane z PVC o wysokiej 
jakości, odpornego na promieniowa‑
nie UV, aby zapewnić trwałość koloru 
włosia oraz bardzo dobrą wentylację 
w obrębie kalenicy i grzbietu dachu. Ich 
konstrukcja powinna w dużym stopniu 
ograniczać również zjawisko podwiewa‑
nia wody lub kurzu pod gąsiory. Prosty 
montaż, również w trudnych warunkach 
pogodowych (np. duża wilgotność czy 
niska temperatura), sprawia, że wielu 
wykonawców chętnie takie elementy 
stosuje. Przy prawidłowo wykonanym, 
szczelnym pokryciu wstępnym (memb‑
rana dachowa) zapewniają właściwe 
funkcjonowanie dachu.

Alternatywnym sposobem zabezpie‑
czenia kalenicy i naroża dachu przed 
wilgocią jest zastosowanie odpowiedniej 
taśmy kalenicowej (w ostatnich latach 
producenci opracowali wiele materiałów 
tego typu). Rozróżniamy dwa podstawo‑
we jej typy: w całości wykonane z metalu 
(aluminium bądź miedzi) albo z zastoso‑
waniem różnego rodzaju włóknin. Pierw‑
sze mają istotną zaletę – trwałość, gdyż >

http://www.blachywat.pl
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prawie nie ulegają procesom starzenia. 
Specjalnie uformowane otwory zazwyczaj 
zapewniają wystarczającą wentylację, 
niestety, zawiewany śnieg lub deszcz cza‑
sami przez nie się przedostaje.

Pełniejszą ochronę w takiej sytuacji 
zapewniają rolowane taśmy z włókniną 
w środku, której struktura powinna 
zapewniać wieloletnie funkcjonowanie 
taśmy, zabezpieczając połać przed wilgo‑
cią, a jednocześnie odpowiednio ją wen‑
tylując. Przez włókninę chroniącą dach 
nie mogą przenikać cząsteczki wody 
czy kurzu, musi być ona także odporna 
na promieniowanie UV. Zabezpieczone 
i wzmocnione plisowanymi pasami 
z aluminium lub miedzi brzegi taśmy 
powinny zaś umożliwiać prawidłowe 
jej dopasowanie do każdego kształtu 
pokrycia dachowego. Trwałe połączenie 
taśmy z dachówką uzyskuje się dzięki 
umieszczonym na jej krawędziach pa‑
som kleju (butylowego lub kauczukowo‑
‑butylowego).

Bardzo ważną charakterystyką taśmy 
kalenicowej jest jej zdolność dopasowa‑
nia się kształtem do pokrycia. Wysokiej 
jakości taśma kalenicowa powinna 
charakteryzować się odkształcalnoś‑

cią brzegów na poziomie ponad 30%. 
Te warunki spełniają, niestety, tylko 
niektóre produkty dostępne na rynku 
i w przypadku pokryć dachowych głębo‑
ko profilowanych niewiele taśm da się 
tak mocno odkształcić, by dopasować je 
do dachówek.

Budowa elementów wentylacyjnych 
okapu zależy od rodzaju jego konstruk‑
cji. Najczęściej stosowane są tzw. kratki 
wentylacyjne z grzebieniem, które 
zapewniają odpowiedni wlot powietrza 
(min. 200 cm²/m), a jednocześnie (dzięki 
grzebieniowej budowie) zabezpieczają 
okap przed zagnieżdżeniem się ptaków 
i innych zwierząt pod pokryciem dacho‑
wym.

Elementy wentylacyjne bez grzebienia 
stosuje się przy pokryciach dachowych 
typu płaskiego, na przykład karpiówce. 
W przypadku innych konstrukcji oka‑
pu stosuje się siatki ochronne, które 
produkowane są zwykle z PVC, chociaż 
niektórzy producenci oferują też siatki 
metalowe.

Doświetlenie poddasza
Jest to szeroka grupa elementów da‑
chowych, zawierająca wszelkie rodzaje 

okien połaciowych, wyłazów dacho‑
wych, świetlików tunelowych czy prze‑
zroczystych dachówek świetlikowych. 

Elementy mocujące
Są to różnego rodzaju spinki do dachó‑
wek, podpórki łat kalenicy i naroży, 
klamry do mocowania gąsiorów, gwoź‑
dzie do pokryć płaskich, wkręty itp. 
Najważniejsza jest ich trwałość, a co się 
z tym wiąże – odporność na korozję.

Spinki do mocowania dachówek są 
zazwyczaj elementami pomocniczymi 
i wystarczy, że wykonane są z dobrze 
ocynkowanej stali. Wyjątkiem są spinki 
do mocowania dachówek ciętych, które 
stanowią zazwyczaj jedyny element 
mocujący i powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej. Można je ewentualnie 
zastąpić drutem miedzianym lub ze stali 
nierdzewnej, ale wtedy niezbędne jest 
przewiercanie dachówek, co jest bardzo 
pracochłonne.

Uchwyty do mocowania łat kaleni‑
cowych i narożnych, choć mają różną 
konstrukcję, zawsze pełnią tę samą 
funkcję: trwale mocują łaty kalenicowe 
i narożne do konstrukcji dachowej. 
Ponieważ nie są one narażone na bez‑

Elementem doświetlenia poddasza może być 
przeszklony  wyłaz dachowy albo dachówki 
świetlikowe

Ze względów konstrukcyjnych dach 
musi być odpowiednio wentylowany. 
W tym celu stosuje się między inny-
mi taśmy wentylacyjne na kaleni-
cach i przy okapie
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pośrednie oddziaływanie czynników at‑
mosferycznych, do ich produkcji używa 
się cynkowanej stali. Inaczej jest w przy‑
padku klamer do mocowania gąsiorów, 
które narażone są na ciągłe działanie 
czynników atmosferycznych. Wykonane 
powinny być z elementów nieulegają‑
cych korozji. Najczęściej produkowane 
są z powlekanej blachy aluminiowej.

Najbardziej popularnymi elementami 
mocującymi są gwoździe i wkręty. Sto‑
sując je, warto pamiętać o podstawowej 
zasadzie – elementy, które narażone są 
na ciągłe, bezpośrednie oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, wykonane 
powinny być z materiałów nierdzew‑
nych: stali nierdzewnej, miedzi lub sto‑
pów aluminium.

Obróbki
Można je wykonywać na kilka sposo‑
bów:

 � z użyciem tradycyjnych materiałów, 
takich jak blacha stalowa pow lekana, 
aluminiowa, ołowiana lub cynkowana;

 � z zastosowaniem wszelkiego rodzaju 
taśm rolowanych z warstwą klejącą. 

Przy wykonywaniu obróbek takich ele‑
mentów konstrukcji dachu, jak kominy 

czy lukarny, bardzo ważna jest trwałość 
stosowanych materiałów. Długą ży‑
wotnością charakteryzują się na pewno 
obróbki wykonywane metodą tradycyjną 
z blach odpornych na korozję. Pewne 
problemy stwarzać może blacha stalowa 
powlekana, o ile nie zostanie odpowied‑
nio zabezpieczona w miejscach cięcia.

Blachy w arkuszach lub rolowane bar‑
dzo dobrze sprawdzają się przy wykony‑
waniu koszy dachowych. Warto jednak 
rozważyć zastosowanie koszy prefabry‑
kowanych, wytwarzanych zazwyczaj 
z blachy aluminiowej powlekanej, profi‑
lowanej wzdłużnie lub poprzecznie. Roz‑
wiązanie takie skraca czas krycia dachu, 
zapewnia stałość wymiarów wszystkich 
części i zwiększa sztywność – blacha jest 
przetłaczana w procesie produkcyjnym.

Przy obróbkach kominów, lukarn i po‑
dobnych elementów dachu dość często 
stosuje się również blachy aluminiowe, 
cynkowe (tytan‑cynk) lub ołowiane. 
Nad wyborem tych ostatnich warto się 
jednak zastanowić. Ołów jest wyjątkowo 
plas tyczny i trwały (ogromne zalety), 
najczęściej stosowany jest w postaci 
powlekanej, ale czy na pewno nie ma 
(lub nie będzie miał w przyszłości) żad‑
nego szkodliwego wpływu na zdrowie 

użytkowników? Producenci zapewniają, 
że jest absolutnie bezpieczny, wiele or‑
ganizacji europejskich chciałoby jednak 
ograniczyć zakres jego wykorzystania 
w budownictwie; w niektórych krajach 
europejskich już wprowadzane są takie 
ograniczenia.

Do obróbek kominów i lukarn co‑
raz częściej używa się nowoczesnych, 
specjalistycznych taśm z warstwami 
klejącymi. Ich zastosowanie znacznie 
skraca czas wykonania obróbek i nie 
wymaga używania spec jalnych narzędzi, 
a jakość i trwałość obróbki są bardzo 
wysokie. Można wśród nich wyróżnić 
taśmy na bazie aluminium powlekanego, 
ołowiu lub kompozytów. I ponownie 
warto rozważyć zalety i wady stosowa‑
nia materiałów ołowianych. Bardziej 
bezpieczne wydają się być taśmy na 
bazie elastycznego (profilowanego, 
krepowanego) aluminium powlekanego 
lub specjalnych kompozytów wielowar‑
stwowych z klejącą warstwą butylową 
bądź kauczukowo‑butylową. Większą 
trwałością i odpornością powłoki na 
działanie czynników atmosferycznych 
charakteryzują się materiały z pow‑
lekanych stopów aluminium. Niestety, 
niewielu producentów potrafi wykonać >

http://www.zt-barabas.pl
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taką taśmę o wysokiej elastyczności, 
co jest warunkiem koniecznym w przy‑
padku taśm aluminiowych z warstwą 
klejącą. Jeżeli jednak znajdziemy taki 
materiał, będzie on trwały, bezpieczny 
i łatwy w zastosowaniu. 

Komunikacja dachowa 
i zabezpieczenia 
przeciwśniegowe
Elementy tych dwóch systemów po‑
winny znaleźć się na każdym dachu 
spadzistym. Powszechność ich stoso‑
wania w Polsce jest różna, zależnie od 
rejonu. W przyszłości jednak na prawie 
każdym dachu niezbędne będzie ich 
zastosowanie.

Elementy komunikacji dachowej to 
m.in. ławy i stopnie kominiarskie. Są 
one potrzebne kominiarzom, umożliwia‑
jąc im dotarcie od wyłazu dachowego do 
komina i zapewniając stabilne podłoże 
w trakcie prac kominiarskich. Przydatne 
mogą okazać się również w przypadku 
konieczności napraw w obrębie dachu. 
Powinny zatem zapewniać stabilne 
i bezpieczne przemieszczanie się po 
dachu, jak również charakteryzować się 
wieloletnią trwałością.

Przy wyborze konkretnego systemu 
warto zwrócić uwagę na wykonanie 
poszczególnych elementów (grubość 
profili, szerokość ław i wsporników) 
oraz zabezpieczenie antykorozyjne. 
Oczywiście najbardziej odporne na ko‑
rozję będą systemy wykonane z alumi‑
nium lub stali nierdzewnej, ale ich cena 
będzie odpowiednio wyższa od stan‑
dardowych systemów z ocynkowanej 
i pow lekanej stali. Wybierając te pro‑
dukty, zapytajmy, czy producent zapew‑
nia gwarancję antykorozyjną. Wszyst‑
kie elementy komunikacji dachowej 
muszą spełniać kryteria określone 
przez Europejską Normę EN 516. Zgod‑
ność z tą normą powinien potwierdzać 
znak CE wybijany na poszczególnych 
elementach systemu.

Niedocenianymi w Polsce, ale bardzo 
ważnymi akcesoriami w konstrukcji 
dachów spadzistych są tzw. haki bez‑
pieczeństwa. Są to elementy, do których 
należy mocować sprzęt asekuracyjny 
osób przebywających na dachu. Można 
na nich również czasowo zawieszać 
drabinę, która ułatwia poruszanie się po 
dachu. Konstrukcję haków zabezpiecza‑
jących określa norma EN 517.

Jednymi z najważniejszych elemen‑
tów dachu są systemy zabezpieczeń 
przeciwśniegowych, zwłaszcza w re‑
jonach klimatycznych o dużej ilości 
opadów śnieżnych. Nawet okresowo po‑
jawiające się obfite opady mogą powodo‑
wać lawinowe obsuwanie się śniegu z po‑
łaci dachowych, co grozi zniszczeniem 

mienia i jest niebezpieczne dla zdrowia 
lub życia ludzkiego. Tony spadającego 
śniegu mogą z łatwością uszkodzić 
nawet samochód. Dlatego warto zasto‑
sować skuteczny system zabezpieczeń. 
Mogą to być płotki przeciwśniegowe, 
belki drewniane lub rury stalowe na 
odpowiednich wspornikach, rozbijacze 
śniegu, stopery, rynny leżące itp.

Najbardziej solidne i skuteczne są dwa 
pierwsze systemy zapór przeciwśniego‑
wych: płotki i belki. Najczęściej stoso‑
wane zaś płotki przeciwśniegowe mon‑
towane są na wspornikach odpowiednio 
dopasowanych do rodzaju pokrycia 
dachowego. Warto zwrócić uwagę na 
solidność ich konstrukcji, jakość zabez‑
pieczenia antykorozyjnego oraz gęstość 
montowania wsporników – producent 
powinien określić ich ilość konieczną do 
zamontowania płotka w zależności od 
kąta pochylenia dachu i długości połaci 
dachowej. Nie powinno się mocować 
płotków w odstępach mniejszych niż 
80–90 cm.

Coraz częściej można spotkać na na‑
szych dachach zapory przeciwśniegowe 
w postaci belek drewnianych lub rur 
stalowych. Są one atrakcyjne wizual‑
nie i równie skuteczne, oczywiście pod 
warunkiem, że wsporniki zostały pra‑
widłowo zamontowane i w odpowiedniej 
ilości.

Proste w montażu są systemy z bel‑
kami drewnianymi: kilka wsporników 

i belki położone na nich. Minusem 
takiego rozwiązania jest oczywiście 
konieczność wymiany belek co jakiś 
czas (w zależności od gatunku drewna 
i stopnia jego zabezpieczenia), zale‑
tą – estetyczny wygląd i skuteczność 
zapory. Dobrze prezentują się także 
ocynkowane rury stalowe (zazwyczaj 
dwie, jedna nad drugą) zamontowane 
w specjalnych wspornikach – zwłaszcza 
na dachach blaszanych układanych na 
rąbek stojący.

Istnieje wiele innych sposobów za‑
pobiegania lawinowemu obsuwaniu się 
śniegu. 

Zastosowanie któregokolwiek z nich 
jest lepsze niż brak zabezpieczeń prze‑
ciwśniegowych. 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy 
Oddział Lubelski 

Biuro: Czerniejów 49A, 23‑114 Jabłon‑
na, tel. 503 123 889;

lubelski@dekarz.com.pl

www.dekarz.com.pl;

www.facebook.com/PolskieStowarzy‑
szenieDekarzy

Szczelne i szybkie wykonanie obróbki komina ułatwiają specjalne taśmy łączące
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Oddział Blachotrapez 
Magazyn Regionalny: Konopnica koło Lublina – Plac Targowy, 
tel. 81 503 10 33, tel. kom. 500 004 325, 509 004 324

Blachotrapez stawia na szkolenia!
U progu sezonu wykonawczego Blachotrapez wciąż szkoli dekarzy. Tylko w 2017 roku firma 

przeszkoliła blisko 5 tys. kursantów, odpowiadając tym samym na potrzeby i zainteresowanie 
adeptów sztuki dekarskiej. Ostatni cykl szkoleń, przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia 

Dekarzy, był jedną z prób generalnych dla wykonawców i dodatkową możliwością podniesienia 
kwalifikacji zawodowych tuż przed rozpoczęciem prac realizacyjnych w sezonie.

W początkach 2018 roku Blachotrapez po‑
szerzył ofertę szkoleniową. Poza szkolenia‑
mi pokazowymi dla wykonawców wpro‑
wadził również zajęcia praktyczne, typowo 
montażowe. W wykładach teoretycznych 
i spotkaniach warsztatowych, odbywa‑
jących się na początku roku w Ośrodku 
Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie, wzięło 
udział blisko 500 osób skupionych głównie 
wokół ośrodków kształcenia w centralnej, 
a także północnej części Polski. Zajęcia 
obejmowały część teoretyczną (historia 
firmy, oferta produktowa, mechanizmy 
wsparcia dekarzy), jak również praktyczną, 
w której skoncentrowano się na tematyce 
obróbki komina oraz okna dachowego 
blachą jednomodułową Tysenia. Co wię‑
cej, na zajęciach zaprezentowano jeszcze 
technikę montażu produktu Janosik do 
rynny koszowej. Adepci sztuki dekarskiej 
doskonalili swoje umiejętności pod okiem 

doświadczonych szkoleniowców m.in. z ra‑
mienia Blachotrapez. 

Wybór lokalizacji nie był przypad‑
kowy. Firma bowiem ma ugruntowane 
relacje z Polskim Stowarzyszeniem De‑
karzy, a do tego jest członkiem wspiera‑
jącym Mazowiecki Oddział PSD. 

– Szkolenia są stałym elementem strate-
gii firmy w budowaniu relacji z dekarzami 
i rozpowszechniania działań wspierają-
cych rozwój ich kompetencji zawodowych. 
Uczenie się od doświadczonych fachowców 
jest kluczowym elementem praktyki zawo-
dowej, by móc kontynuować dobre wzorce 
rzemieślnicze. Rozumiejąc, że odpowiednio 
zaplanowane kształcenie gwarantuje stały 
wzrost umiejętności, chętnie przenosimy 
na siebie część odpowiedzialności za prak-
tyczne przygotowanie specjalistów – mówi 
Krzysztof Maraszek, dyrektor działu 
marketingu w Blachotrapez.

Z kolei, nowe centrum szkoleniowe 
Blachotrapez w Ponicach ruszyło z po‑
czątkiem 2018 roku. Placówka została 
przygotowana tak, by móc przyjmować 
jeszcze większą liczbę kurantów i na‑
leżycie skupić się na opracowywaniu 
detali wymagających dużej precyzji. 
Szkolenia cieszą się najwyższym po‑
wodzeniem wśród dekarzy starających 
się być cały czas na bieżąco z trendami 
sztuki dekarskiej oraz nowościami 
produktowymi. Ponadto działania 
edukacyjne nie skupiają się tylko na de‑
karzach. W dużej mierze firma kładzie 
nacisk na wsparcie szkolnictwa budow‑
lanego i program kształcenia w klasach 
dekarskich, w całym kraju. Kolejna tak 
duża edycja szkoleń dekarskich zorga‑
nizowana zostanie przez Blachotrapez 
w okresie późnojesiennym bądź na po‑
czątku 2019 roku.

http://www.blachotrapez.eu


technologie    Fachowiec Lubelski  VII – VIII 201826

Energooszczędna 
izolacja poddasza

Marek Borówka, marek.borowka@saint-gobain.com

Dom energooszczędny to dom, który nie wybacza błędów – ani projektowych, ani materiałowych, 
ani wykonawczych. Tutaj każdy szczegół jest ważny. Energooszczędny dach to dach 

ocieplony ciągłą warstwą izolacji, bez mostków termicznych, z przemyślanym zarządzeniem 
wilgocią, bezpieczny i trwały. Wymagań jest parę, ale wszystkie da się spełnić.

Izolacja poddasza – 
porady ogólne
Potrzeba oszczędzania energii wynika 
z przesłanek ekonomicznych, użytkowych 
i ekologicznych. Oszczędność energii i od‑
powiednia izolacyjność cieplna przegród, 
związana jest również z uwarunkowa‑
niami prawa budowlanego, które na 
przestrzeni najbliższych kilku lat zakłada 
zaostrzenie wymagań cieplnych, promując 
rozwiązania energooszczędne.

Mając na uwadze przepisy prawne 
w zakresie działań zmniejszających zuży‑
cie energii przez budynki oraz wychodząc 
naprzeciwko oczekiwaniom inwestorów 
co do uzyskania optymalnego komfortu 
użytkowych pomieszczeń, ISOVER od lat 
rekomenduje standard budownictwa ni‑
skoenergetycznego i energooszczędnego.

Osiągnięcie takiego standardu wyma‑
ga przede wszystkim zmniejszenia strat 
ciepła przez przenikanie przez prze‑
grody zewnętrzne oraz minimalizację 
mostków cieplnych i jest możliwe m.in. 
dzięki stosowaniu odpowiedniej gru‑
bości warstw izolacji z wełny szklanej 
o jak najlepszych parametrach cieplnych 
w układzie dwuwarstwowym (wełna 
szklana układana między i pod krokwia‑
mi). Istotny jest również szczelny mon‑
taż membran lub folii paroizolacyjnych 

na całej powierz‑
chni izolowanego 
poddasza od strony 
wnętrza oraz prze‑
myślane detale 
konstrukcyjne, a co 
za tym idzie dokład‑
ne wykonawstwo 
(ciągłość izolacji, 
uszczelnienie ewen‑
tualnych przebić, 
odpowiednie zaizo‑
lowanie murłatym, 
styków ściany z da‑
chem, itp.).

Przy ocieplaniu pod‑
dasza pamiętaj o:
 � prawidłowym układzie warstw (rys. 2);
 � stosowaniu sprawdzonych i rekomen‑

dowanych produktów z wełny szklanej, 
o jak najlepszych właściwościach ciep‑
lnych (określonych parametrem lambda 
[W/mK]);

 � dwuwarstwowym układzie izolacji 
o łącznej grubości nie mniejszej niż 
30–35 cm;

 � zachowaniu ciągłości izolacji;
 � szczelnym montażu Systemu na całej 

powierzchni izolowanego poddasza.

Zastosowanie sprężystej wełny do wyko‑
nywania izolacji cieplnej dachów skośnych 
czy stropów poddaszy nieużytkowych 
oraz właściwy jej montaż pozwalają na 
spełnienie wymagań cieplnych stawianych 
tym przegrodom, a co za tym idzie wpły‑
wają na oszczędność energii i komfort 
użytkowania.

Energooszczędny dom 
– izolacja termiczna 
poddasza wełną szklaną
Ze względu na właściwości i parametry 
techniczne produktem rekomendowa‑
nym  do izolacji poddaszy jest lekka, 
sprężysta wełna szklana. Grubość za‑
stosowanej wełny zależy od konstrukcji 
danej przegrody czy parametrów wełny 
i dla budynków energooszczędnych nie 
powinna być mniejsza niż 30–35 cm. 

Dostępne na rynku systemy zabudów 
poddaszy umożliwiają zastosowanie 
grubości izolacji nawet powyżej 40 cm.

W celu osiągnięcia odpowiedniego 
standardu izolacyjności termicznej prze‑
grody konieczne jest stosowanie mate‑
riałów izolacyjnych o jak najlepszych 
parametrach cieplnych (określonych 
współczynnikiem przewodzenia ciepła 
λD [W/mK]). Im parametr ten jest mniej‑
szy – tym produkt jest lepszym izolato‑
rem termicznym.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem 
izolacji termicznej poddaszy jest dwu‑
warstwowy układ wełny, co pozwala na 
zniwelowanie mostków termicznych, ja‑
kie tworzą elementy konstrukcji nośnej 

Rys. 1. Detal, zaizolowanie styku 
dach-ściana – ciągłość izolacji z weł-
ny mineralnej eliminuje mostki ter-
miczne i gwarantuje mniejsze straty 
ciepła

Wełna szklana ISOVER do izolacji 
poddaszy

1

23

4

5

6

Rys. 2. Prawidłowy układ warstw ocieplanego podda-
sza: 1  – mebrana dachowa ISOVER; 2, 3 – wełna szklana 
ISOVER; 4 – system ISOVER VARIO®; 5 – zabudowa np. 
z płyt g-k; 6 – profile i akcesoria mocujące
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R E K L A M A

SPIEKI KWARCOWE
NA SCIANY, PODŁOGI, KOMINKI, BLATY, ELEWACJE

NAJWIĘKSZA EKSPOZYCJA NA LUBELSZCZYZNIE – GALERIA GALA II PIĘTRO 
NAJLEPSZE CENY | NAJSZYBSZA REALIZACJA

Katalog dobrych ofert
Katalog dobrych ofert
Katalog dobrych ofert
Katalog dobrych ofertLublin, czerwiec – sierpień 2018

Wydawca: IH Zaopatrzeniowiec, ul. Roztocze 5/5, 20-722 Lublin, tel. 81 535 0940, kdo.ihz.pl, informator@ihz.pl

Przygotowanie 
inwestycji

Stolarka

Elewacje i tynki

Instalacje

Ogród i otoczenie

www.facebook.com/budujzglowa/

Wykończenie 
wnętrz

Stan surowyPokrycia dachowe

Specjalna oferta
dla firm wykonawczych

ihz.pl kdo.ihz.pl

Planowane wydanie: sierpień – wrzesień

Przykładowy wpis 180 × 40 mm

Docieramy na 4000 budów Lubelszczyzny

Zgłoszenia wpisów na adres: informator@ihz.pl
lub telefonicznie: 81 535 09 50

150 zł

200 zł

(krokwie czy elementy metalowe kons‑
trukcji dachu). Jednowarstwowy układ 
wełny i brak ciągłości termoizolacji 
zwiększa straty ciepła i znacznie obni‑
ża izolacyjność cieplną przegrody, co 
zwiększa koszty ogrzewania, pogarsza 
komfort cieplny i niekorzystnie wpływa 
na trwałość budynku. Najbardziej efek‑
tywną izolacją poddasza jest izolacja 
2‑warstwowa (materiał izolacyjny ukła‑
dany pomiędzy i pod krokwiami).

System aktywnej ochrony 
przed wilgocią
Oprócz zapewnienia odpowiedniego stan‑
dardu izolacyjności cieplnej, układ warstw 
dachu skośnego czy stropodachu powinien 
regulować gospodarkę wilgotnościową 
przegrody i zapobiegać kondensacji pary 
wodnej, czyli wykraplaniu się jej wewnątrz 
przegrody w materiale termoizolacyjnym.

Z tego też powodu zalecanym rozwią‑
zaniem jest zastosowanie odpowiednie‑
go systemu opartego na inteligentnej 
i wytrzymałej membranie paroizo‑
lacyjnej, uzupełnionego o akcesoria 
w postaci wzmocnionych taśm monta‑
żowych i materiału uszczelniającego. 
System ten, wykorzystując zmienny 
opór dyfuzyjny membrany, reaguje na 

zmieniające się warunki klimatyczne, 
hamując przenikanie wilgoci do warstw 
dachu w okresie zimowym, a pozwa‑
lając w okresie letnim ujść wilgoci 
z konstrukcji.

Należy pamiętać o szczelnym mon‑
tażu membrany paroizolacyjnej na 
całej powierzchni izolowanego pod‑
dasza, pomiędzy warstwami wełny 
I płytami gipsowo‑kartonowymi. Brze‑
gi folii powinny zachodzić na siebie 
około 10 cm. Należy zwrócić również 
uwagę, aby podczas układania folii 
wszystkie połączenia były dokładnie 
uszczelnione za pomocą taśm kleją‑
cych i specjalnej masy uszczelniającej. 
Zwłaszcza newralgiczne miejsca połą‑
czeń płaszczyzn, uszczelnienia przejść 
instalacyjnych i otworów wymagają 
szczególnie starannego i szczelnego 
wykonania.

Montaż ocieplenia poddasza
Prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej 
dachu ma istotne znaczenie w później‑
szym użytkowaniu domu. Nie wystarczy 
tylko zaizolować dach, ale należy rów‑
nież dobrze wykonać wszystkie prace, 
aby przyniosły one wymierne efekty, 
a poniesione nakłady na materiały 

izolacyjne zwróciły się szybciej dzięki 
oszczędnościom w kosztach ogrzewania.

Efektywność izolacji zależy bo‑
wiem od kilku czynników, takich 
jak: wysokiej jakości materiał izola‑
cyjny o odpowiednich parametrach 
techniczno‑użytkowych, optymalny 
dobór materiału izolacyjnego do wa‑
runków i specyfiki danego budynku czy 
profesjonalny montaż. Źle wykonana 
izolacja dachu może znacząco obniżyć 
właściwości termoizolacyjne przegro‑
dy oraz pogorszyć komfort termiczny 
użytkowanych pomieszczeń.

System ISOVER VARIO® (membrana 
i akcesoria)

>

http://kdo.ihz.pl?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl07
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Pamiętaj – unikaj najczęstszych błędów w izolacji dachu skośnego:

1. Nie przycinaj wełny w matach do 
wymiaru rozstawu krokwi. Zrób to 
w poprzek rolki, doliczając dodat‑
kowe 2 cm.

2. Unikaj mostków liniowych, pamię‑
tając o zastosowaniu wełny szklanej 
w dwóch warstwach – pierwsza mię‑
dzy krokwiami, a druga pod nimi.

3. Zachowaj szczelinę wentylacyjną 
nad izolacją, aby zapobiec m.in. wy‑

kraplaniu się pary wodnej w izolac‑
ji, co może prowadzić do powstania 
pleśni szkodliwej dla zdrowia oraz 
konstrukcji dachu drewnianego. 

4. Pamiętaj o ciągłości izolacji. Wy‑
konaj izolację poddasza tak, by nie 
powstały żadne przerwy w jej cią‑
głości (np. na wysokości murłaty).

5. Stosuj folię wiatroizolacyjną nad 
izolacją oraz paraizolację na całej 

powierzchni połaci dachowej pod 
izolacją (od środka budynku).

6. Pamiętaj, że efektywność izolacji 
zależy od jakości jej wykonania oraz 
od współczynnika przewodzenia 
ciepła materiału, którym izolujesz. 
Wybieraj materiały o jak najniż‑
szym współczynniku lambda (λD). 
Informację o nim znajdziesz na ety‑
kiecie produktu.

12. Zapewnienie 
szczelności powłoki 
paroizolacyjnej

Prawidłowy montaż wełny mineralnej na przykładzie izolacji poddasza

1. Pomiar rozstawu 
krokwi – podczas cięcia 
wełny należy doliczyć 
naddatek około 2 cm

2. Kilkukrotne 
strzepnięcie maty 
po rozpakowaniu

3. Szczelne zaizolowanie 
murłaty w celu 
zapewnienia ciągłości 
izolacji. Docięcie wełny 
w zależności od kąta 
nachylenia dachu

4. Docinanie wełny 
w poprzek eliminuje 
powstawanie 
odpadów i ścinków 
materiału z rolki

5. Izolacja pierwszej 
warstwy między 
krokwiami. Wełny Super-
Mata, Profit-Mata, 
Iso-Mata, Termo-Mata 
Plus są samonośne – nie 
wymagają sznurkowania

6. Drugą warstwę wełny 
najłatwiej montować 
prostopadle do pierwszej 
warstwy tnąc z długości 
rolki i nabijając na wieszaki. 
Dodatkowo, eliminuje 
się potencjalne liniowe 
mostki termiczne

7. Montaż drugiej 
warstwy wełny

8. Zapięcie rusztu 
pod okładzinę

9. Inteligentna aktywna 
paroizolacja może zostać 
zamontowana w sposób 
innowacyjny dzięki 
taśmie montażowej. 
Należy jednak pamiętać 
o odtłuszczeniu profili

10. Montaż taśmy 
montażowej pod 
następny arkusz 
paroizolacji

11. W celu swobodnej 
pracy konstrukcji należy 
przewidzieć naddatek 
folii paroizolacyjnej 
1-2 cm – brak 
szkodliwych naprężeń
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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

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.

Folia paroizolacyjna Stopair
Stopair – wysokiej jakości folia paroizolacyjna o współczyn‑
niku oporu dyfuzyjnego Sd≥100. Produkt stworzony do 
zabezpieczenia przegród budowlanych przed powstawaniem 
zawilgoceń wywołanych przenikającą od wnętrza budynku 
parą wodną. Główne korzyści:

 � chroni konstrukcję przed wilgocią
 � przeciwdziała powstawa‑

niu grzybów i pleśni 

Jest to doskonałe roz‑
wiązanie do izolacji pa‑
roszczelnej dachów oraz 
stropów zarówno w bu‑
downictwie tradycyjnym, 
jak i szkieletowym.

Super-Vent
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych 
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym 
w kolorze czarnym. Super‑Vent jest doskonałym materiałem 
termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. 
Jest lekki, sprężysty i hydrofobowy, zarazem wykazuje wy‑
soką sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu 
szklanego usztywnia płyty oraz zapobiega wywiewaniu 
powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające 
się w przestrzeni wentylacyjnej. Płyta posiada znakomite 
walory termiczne oraz doskonałe właściwości mechaniczne. 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,032 W/mK. Super‑
‑Vent może być stosowany do izolacji cieplnej fasad wenty‑
lowanych, konstrukcji szkieletowych, obudów hal, izolacji 
ścian wielowarstwowych.

http://www.siant-gobain.com


technologie    Fachowiec Lubelski  VII – VIII 201830

Jak dobierać okna dachowe 
do konkretnych pomieszczeń?

Materiał redakcyjny przygotowany przez firmę Velux Polska

Przestrzeń na poddaszu chętnie wykorzystujemy do aranżacji sypialni, pokoi 
dziecięcych, gabinetu, garderoby czy też łazienki. Ich funkcjonalność w dużym 

stopniu uzależniona jest od właściwego doboru okien dachowych.

Pomieszczenia mieszkalne wymagają 
zastosowania rozwiązań, które umoż‑
liwią stworzenie odpowiedniego do 
ich funkcji mikroklimatu. Montowane 
w nich okna muszą między innymi za‑
pewniać właściwe doświetlenie, zapobie‑
gać zawilgoceniu wnętrza i ograniczać 
hałas dobiegający z otoczenia. Dotyczy 
to także, a może zawłaszcza, okien 
dachowych. W niniejszym artykule pod‑
powiadamy zatem na co zwrócić uwagę 
przy wyborze konkretnego modelu do 
sypialni, gabinetu czy też łazienki zloka‑
lizowanych na poddaszu.

Kuchnia i łazienka
W kuchni i łazience największym prob‑
lemem jest duży stopień wilgotności po‑
wietrza wewnętrznego. Okna powinny 
charakteryzować się zatem odpornością 
na działanie pary wodnej, gromadze‑
nie się wilgoci na ramach i szybach, 
nie powinny „zbierać” kurzu i innych 

zabrudzeń. Powinny też zapewniać wy‑
soki stopień wentylacji pomieszczenia. 
Najlepiej w tej roli sprawdzą się okna 
z rdzenia drewnianego pokrytego po‑
liuretanem ciśnieniowo malowanym na 
biało, uformowane z jednej części (bez 

połączeń), o gładkich narożach. Napływ 
świeżego powietrza zapewniać może 
klapa lub moduł wentylacyjny – dobrze 
byłoby, aby wyposażone były w filtry 
zatrzymujące niesiony z powietrzem 
zewnętrznym kurz i owady.

Marcin Lato, Velux Polska
Czynników wpływających na wybór okna jest wiele i każdy z nich można 
uznać za istotny. Proponowałbym jednak zwracać szczególną uwagę na 
właściwy dobór sposobu otwierania, zwłaszcza w oknach kolankowych, bo 
to on znacząco wpływa na komfort jego użytkowania. Klienci często chcieli‑
by, niejako z rozpędu, montować modele z klamką na dole. Nawet wtedy, gdy 
wysokość ściany kolankowej umożliwia kontakt wzrokowy z otoczeniem, 
a wówczas górny uchwyt jest bardziej ergonomiczny. Zdarza się też, że do 
zbyt wysokich ścianek kolankowych dobierane są okna z klamką na górze. 
Finał jest taki, że okno pełni wtedy wyłącznie funkcję świetlika, bo widać 
przez nie jedynie błękit nieba, ewentualnie ptaki wędrowne.

Bez potrzeby często montowane są też okna uchylno‑obrotowe. Klienci po‑
noszą większe koszty, a potem nie mogą skorzystać z funkcji takiego okna, bo 
brodą ledwo sięgają jego ramy.



VII – VIII 2018  Fachowiec Lubelski   technologie 31

R E K L A M A

>

Sypialnia
W znajdującej się na poddaszu sypialni jednym z prio‑
rytetów jest wyciszenie pomieszczenia, dlatego okna 
powinny gwarantować dobrą izolacyjność akustyczną. 
Do takich należą na przykład okna trzyszybowe: trzy 
tafle szkła rozdzielone dwoma komorami wypełnio‑
nymi argonem. Jeszcze wyższy stopień ochrony przed 
hałasem zapewnią okna trzyszybowe wyposażone 
w dodatkowe uszczelki. 

W sypialni na poddaszu warto zadbać również o od‑
powiednie zaciemnienie, montując roletę zewnętrzną 
lub wewnętrzną. Ochroni ona pomieszczenie przed 
niepożądanym naświetleniem i ograniczy nagrzewa‑
nie się wnętrza latem. 

Generalnie, wybierając okna, zwłaszcza do sypialni, 
należy pamiętać, że większe znaczenie niż zastosowa‑
ne rozwiązania materiałowe ma samo umiejscowienie 
okna, bo to ono . minimalizuje zjawisko skraplania 
się pary wodnej na jego powierzchni. Najkorzystniej 
montować je nad grzejnikiem. Jeżeli chcemy zapewnić 
efektywną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, nie 
wolno zastawiać okna meblami.

Pokój do pracy i zabawy
Okna w pokojach do pracy, nauki czy zabawy powinny 
zapewniać domownikom dopływ maksymalnie du‑
żej ilości światła słonecznego. Pozwala na to między 
innymi montaż kilku okien w zespoleniu. Można 
rozważyć również bardziej niestandardowe pomysły, 
takie jak montaż okna kolankowego (połączenie okna 

http://www.dekarze.velux.pl
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połaciowego z fasadowym). Rozwiązanie 
to poprawi doświetlenie pomieszczeń 
i jednocześnie stanie się ciekawym 
elementem architektury budynku. Aby 
powiększyć optycznie dom i wpuścić 
do niego więcej światła, można łączyć 
ze sobą okna dachowe z dolnym oraz 
górnym otwieraniem, w wersji ze stero‑
waniem elektrycznym albo otwierane 
manualnie. 

Otwieranie do góry 
czy do dołu? 
Okna obrotowe i uchylno‑obrotowe 
(zwane też klapowymi) można podzielić 
na te z górnym otwieraniem lub z klam‑
ką na dole. Górne otwieranie idealnie 
sprawdzi się w sytuacji, gdy okno będzie 
zamontowane dosyć nisko a wysokość 
ścianki kolankowej wynosi 80–130 cm. 
Takie rozwiązanie umożliwi swobodną 
aranżację przestrzeni pod oknem, na 
przykład ustawienie tam mebli. Zapewni 
też szerokie pole widzenia na otoczenie, 
zarówno w pozycji siedzącej, jak i stoją‑
cej. Otwieranie dolne stosuje się zaś wte‑
dy, gdy dolna krawędź okna znajduje się 
na wysokości 130–150 cm od podłogi. 
Aby mieć dostęp do klamki, nie wolno 
pod oknem ustawiać mebli.

Wybierając sposób otwierania okna, 
warto uwzględnić także wysokość osi 
obrotu skrzydła. Modele uchylno‑ob‑
rotowe, dzięki osi obrotu umieszczonej 
w górnej części ramy, pozwalają swo‑
bodnie wyglądać na zewnątrz. Mają też 
możliwość ustawienia skrzydła w tzw. 
pozycji do mycia, co ułatwia ich pielęg‑
nację. Mogą one pełnić również rolę wy‑
łazu – szeroki kąt otwierania umożliwia 
wyjście na dach.

Jaka wielkość?
Wymiary okna dostosowujemy przede 
wszystkim do rozmiarów pomieszcze‑
nia, niezależnie od jego rodzaju. Gene‑
ralnie przyjmuje się, że 1 m2 szyby jest 
w stanie doświetlić 1/10 powierzchni 
podłogi. Uwzględnić należy także do 
kąt nachylenia dachu – im mniejszy, 
tym dłuższe okno i wysokość ścian. 
Ustalenie rozmiarów okna nie jest za‑
tem zadaniem łatwym. Jeszcze trudniej 
wyobrazić sobie jak dokładnie światło 
dzienne wpłynie na przestrzeń we 
wnętrzu. Tu z pomocą przychodzi apli‑
kacja taka jak MyDaylight, która umoż‑
liwia wizualizację pomieszczenia przy 
świetle słonecznym wpadającym przez 
dach. Użytkownik aplikacji wprowadza 
informacje dotyczące między innymi 
wymiarów pomieszczenia, wysokości 
ścian i kąta nachylenia dachu. Po zapisa‑
niu danych, aplikacja generuje symulację 
światła dziennego i pokazuje, jak zmieni 
ono konkretne pomieszczenie. 

Rodzaje okien połaciowych

Okna obrotowe – z osią obrotu za-
montowaną w połowie wysokości 
skrzydła. Można je wygodnie przechy-
lać w obie strony, dzięki czemu mycie 
okien nie wymaga wychylania się czy 
wychodzenia na dach.

Otwiera się je za pomocą klamek lub 
uchwytów umieszczonych na dole lub 
na górze skrzydła. Oś obrotu powinna 
znajdować się na takiej wysokości, aby 
dorosła osoba mogła wyjrzeć przez 
okno bez stawania na palcach.

Okna uchylno-obrotowe – ma dwie 
osie obrotu skrzydła, które znajdują 
się w połowie ramy i w górnej jej kra-
wędzi. Można je otwierać jak uchyl-
ne – klamką zamontowaną w dolnej 
części skrzydła, lub – po zwolnieniu 
blokady – jak obrotowe. 

Okna rozwierane – otwiera się na 
zewnątrz, na zawiasach przytwier-
dzonych do jednej z bocznych krawę-
dzi ramy skrzydła. Najczęściej służą 
jako wyłazy dachowe.

Okna kolankowe – stanowią połącze-
nie okna fasadowego z połaciowym, 
a montuje się je w ścianie kolankowej. 
Ponieważ sięgają do podłogi, znacząco 
zwiększają powierzchnię szyb i – 
w związku z tym – zapewniają szerszy 
widok z okna.

Okna balkonowe – dwuskrzydłowe 
okno, które może być otwarte, two-
rząc balkon. W górnej części znajduje 
się skrzydło uchylne, otwierane bez-
stopniowo do kąta 45°. Dolna część 
wysuwa się do pionu wraz z barierka-
mi po bokach. 



Produkt uniwersalny

 
   

Gotowy do użycia 

   

Wygładzanie i wyrównywanie podłoża

   

Do wszystkich prac na powierzchniach 

 

nowych i dotyczących renowacji

   

Nakładanie ręczne i mechaniczne

 

(maszyna do natryskiwania, agregat tynkarski Airless)

   

Możliwość stosowania z dużą liczbą maszyn

Technologia natryskiwania 
mechanicznego Airless 
Pojedyncza technologia, wiele atutów

   

Szybkość stosowania i nakładania

   

Nakładanie od 3 do 4 razy szybsze, niż w przypadku 
tradycyjnych tynków gipsowych

   

Szybkość pracy: skrócenie czasu przygotowywania
i maskowania

   

Uniwersalność maszyn: możliwość stosowania do 
natryskiwania tynków lub farb

Firma Beissier, będąca liderem francuskiego 
rynku tynków przeznaczonych do 
stosowania mechanicznego, jako jedna
z pierwszych opracowała tynki przeznaczone 
go mechanicznych agregatów tynkarskich 
Airless.

Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
LUVI Sp. z o.o., 21-100 Lubartów
ul. Przemysłowa 24, tel. 81 855 4438
www.luvi.eu, info@luvi.pl

PUNKT SPRZEDAŻY
Firma LUVI, 20-057 Lublin
ul. Choiny 57, tel. 81 742 0517
sklep@eluvi.pl

http://www.luvi.eu
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Jak ocieplić poddasze?
Opracowanie na podstawie materiałów firmy Paroc

Dachy skośne to w polskim budownictwie mieszkaniowym najczęściej spotykany sposób na 
zwieńczenie ostatniej kondygnacji domu, która często służy za dodatkową przestrzeń mieszkalną. 
Ze względu na budowę szkieletową oraz zastosowanie elementów drewnianych, poddasze stanowi 
dość newralgiczny punkt pod kątem termiki budynku. Dużą rolę odgrywa odpowiedni dobór oraz 
poprawne wykonanie izolacji ścian kolankowych i więźby dachowej, co ma zapobiec ucieczce ciepła 
przez przegrody zewnętrzne z pomieszczeń ogrzewanych. O czym powinien pamiętać wykonawca?

Dobierając materiały izolacyjne pamię‑
tajmy, że badane w warunkach labora‑
toryjnych współczynniki przewodzenia 
ciepła, czyli popularne „lambdy”, nie 
determinują jednoznacznie tego, jak 
skutecznie dane rozwiązanie zapobiegać 
będzie przenikaniu ciepła przez zew‑
nętrzne przegrody domu. Drewno samo 
w sobie doskonale izoluje, lecz bardzo 
szybko przyjmuje i oddaje ciepło. Ozna‑
cza to, że aby zapobiec jego ucieczce, 
materiał izolacyjny powinien przylegać 
ściśle do konstrukcji dachowych.

Ponieważ dachy drewniane opierają 
się na konstrukcji szkieletowej, rozległe 
puste przestrzenie w więźbie dachowej 
wymagają przy tym zastosowania ma‑
teriału o dużej sprężystości, a jedno‑
cześnie stabilnego mechanicznie. W te 
potrzeby doskonale wpisują się płyty 

z wełny kamiennej o niższej gęstości 
i zaburzonej strukturze włókien, które 
łatwo wpasowują się pomiędzy krokwie 
i skutecznie wypełniają puste przestrze‑
nie. Płyty najlepiej docinać z naddat‑
kiem 1–2 cm względem rozstawu po‑
między krokwiami. Dzięki temu izolacja 
ściśle przylgnie do elementów więźby, 
skutecznie chroniąc je przed działaniem 
wilgoci oraz niwelując działanie most‑
ków termicznych.

Izolacja dachu 
najlepiej w minimum 
dwóch warstwach
Pierwsza warstwa izolacji powinna mieć 
także styczność z płytą wiatroizolacyjną 
lub folią paroprzepuszczalną. Szcze‑
gólną uwagę zwracajmy na wszelkie 
narożniki i załamania dachu, a także na 

połączenia konstrukcji pionowych ze 
skosami połaciowymi. Izolację w ramach 
pierwszej warstwy łączymy w sposób 
ciągły z ociepleniem ścian oraz stro‑
pem nad poddaszem. Krokwie dachowe 
w żadnym punkcie nie mogą stykać się 
bezpośrednio z okładzinami. Dokład‑
ność montażu i szczelność na styku płyt 
stanowią tu kwestie kluczowe.

Ze względu na standardowe wysokości 
krokwi (15–16 cm) oraz zalecane grubości 
dla izolacji w granicach 22–25 cm, naj‑
lepiej stosować izolacje dwuwarstwowe. 
Drugą warstwę układamy w dystansie po‑
między krokwiami a płytą okładzinową. 
Miejsce na drugą warstwę uzyskamy, sto‑
sując lekkie ruszty (metalowe lub drewnia‑
ne), gdzie profile montujemy prostopadle 
do krokwi. Po zamontowaniu profili ukła‑
damy drugą warstwę płyt horyzontalnie.
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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

Wentylacja i paroizolacja
Przestrzeń pomiędzy izolacją a po‑
kryciem powinna mieć grubość od 3 
do 6 cm. By zapewnić swobodny ruch 
powietrza poprzez przegrodę, wyko‑
nujemy zarówno wlot w okapie, jak 
i wylot w kalenicy dachu. Następnie, 
po ułożeniu izolacji w dachu skośnym, 
przystępujemy do wykonania paroizo‑
lacji. W tym celu możemy zastosować 
folię polietylenową, którą cechuje niska 
przepuszczalność dla pary wodnej, 
a także wysoka odporność na działanie 
roztworów kwasów, zasad, soli i niskich 
temperatur.

Paroizolację powinniśmy układać na 
styk z izolacją z wełny. Folię najlepiej 
przymocowywać taśmą obustronnie 
klejącą do profili metalowych lub przy 
pomocy tackera przypiąć do profili 
drewnianych. Należy pamiętać o za‑
chowaniu co najmniej dziesięciocenty‑
metrowego zakładu na połączeniach 
folii. Na koniec do rusztu przykręcamy 
płyty gips‑karton lub innego rodzaju 
okładziny wykończeniowe. Jeśli chcemy, 
aby poddasze pozostało suche w trakcie 
całego okresu eksploatacji, paroizolację 
wywijamy na długość około 50 cm na 
podłogę u podnóża ściany pionowej.

Ocieplenie ścianki 
kolankowej
Pamiętajmy, że poddasze to nie tylko 
dach, ale także ściana kolankowa, 
którą wykonuje się na wieńcu ostat‑
niej kondygnacji budynku lub w wersji 
cofniętej, w głębi pomieszczenia, w za‑
leżności od tego, czy celem jest pod‑
niesienie więźby dachowej i zyskanie 
dodatkowej powierzchni użytkowej, 
czy też podwyższenie ogólnego stan‑
dardu cieplnego przestrzeni. Choć jej 
wysokość i sposób wykonania może się 
różnić w zależności od koncepcji orga‑
nizacji poddasza, to jedno jest pewne – 
ten element także wymaga wykonania 
ocieplenia, by ograniczyć straty ciepła 
z pomieszczeń ogrzewanych.

W pierwszym przypadku często 
stosowaną metodą ocieplania jest 
wykonanie drewnianego szkieletu 
ścianki kolankowej od strony pomiesz‑
czenia, w którym usadowimy materiał 
izolacyjny. Jeżeli ścianka kolankowa 
stanowi przedłużenie fasady wen‑
tylowanej, to od zewnętrznej strony 
szkieletu powinniśmy przymocować 
płyty wiatroszczelne, które będą mieć 
bezpośredni kontakt ze szczeliną wen‑
tylacyjną.

Ścianka cofnięta
W przypadku adaptacji na cele miesz‑
kalne niskiego poddasza z murłatą na 
poziomie wieńca stropu, konieczne 
może się okazać wykonanie cofniętej, 
murowanej ścianki kolankowej. W ta‑
kim układzie korzystnym rozwiąza‑
niem jest poprowadzenie ocieplenia 
po stropie i ściance kolankowej, które 
powinno łączyć się z termoizolacją 
w szczelinie fasady. Powstająca w re‑
zultacie nieocieplona przestrzeń po‑
wietrzna nie tylko chroni poddasze 
przed ucieczką ciepła zimą i przegrze‑
waniem w sezonie letnim, ale ułatwia 
też wentylację ocieplonych połaci 
dachu.

W tym przypadku bardzo ważne jest 
także zachowanie ciągłości termoizo‑
lacji i wentylacji pomiędzy wylotem 
szczeliny fasady a połacią dachową. 
Cofnięta, murowana ścianka kolan‑
kowa powinna zaś opierać się prosto‑
padle do kierunku rozpięcia stropu. 
Jeśli strop rozpięty został równolegle 
do okapu, w miejsce ścianki murowa‑
nej z cegły możemy zastosować lekką 
ściankę szkieletową z poszyciem z płyt 
gipsowo‑kartonowych, którą wypeł‑
niamy wełną. 

http://www.zakpol-lublin.pl
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Ugoda jako forma 
zakończenia sporu

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

Wśród praktyków prawa znane jest powiedzenie, że najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy 
wyrok. Mając świadomość trudności, komplikacji i czasu dochodzenia roszczeń na drodze 

przymusu sądowego, warto rozważyć możliwość koncyliacyjnego rozwiązania sporu. Tendencja 
ta jest ostatnio silnie zauważalna w praktyce sądowej, gdy strony – za ich zgodą oczywiście 

– odsyła się do mediatora, aby wypracował on ugodę, która ma zastąpić wyrok.

Warto zatem bliżej zapoznać się z insty‑
tucją ugody. Jest to – według definicji 
kodeksu cywilnego z art. 917 – umowa 
dwustronna, treścią której strony czynią 
sobie wzajemne ustępstwa w zakresie 
istniejącego między nimi stosunku 
prawnego w tym celu, aby uchylić nie‑
pewność co do roszczeń wynikających 
z tego stosunku lub zapewnić ich wyko‑
nanie albo by uchylić spór istniejący lub 
mogący powstać.

Tak więc ugoda nie powołuje nowego 
stosunku prawnego, a jedynie zmienia 
już istniejący, w celu wypracowania spo‑
sobu jego zakończenia. Oczywiście stro‑
ny mogą oświadczyć zgodnie, że uchylają 
w całości dotychczasowy stosunek praw‑
ny i powołują nowy, lecz w takim wypad‑
ku nie można będzie mówić o ugodzie 
jako instytucji prawnej unormowanej 
w art. 917 k.c., ale o umowie zmieniają‑
cej umowę poprzednio zawartą lub też 
o tzw. nowacji, tj. instytucji prawnej 
unormowanej w art. 506 § 1 k.c.

Do umowy ugody mają zastosowanie 
przepisy części ogólnej kodeksu cywil‑
nego odnoszące się do czynności praw‑
nych, w tym normujące zawarcie umowy, 
ważność czynności prawnych, formę, 
wady oświadczenia woli itp. Jedynym 
wyjątkiem jest wyłączenie stosowania 
przepisów w zakresie uchylania się od 
skutków prawnych ugody zawartej pod 
wpływem błędu, bowiem zagadnienie to 
zostało unormowane w sposób szczegól‑
ny w art. 918 k.c.

Ugoda może mieć generalnie dwie 
postaci – sądową lub pozasądową. Ugody 
sądowe różnią się od ugód zawieranych 
przez strony poza organami orzeka‑
jącymi tylko tym, że zawierają, poza 
oświadczeniami o ustępstwach i o ure‑
gulowaniu stosunku prawnego, również 
procesowe oświadczenia woli stron 
(uczestników postępowania) zmierzają‑
ce do umorzenia postępowania.

Z użytego w art. 917 zwrotu, że przez 
ugodę strony czynią sobie wzajemne 

ustępstwa, wynika, że należą one do 
istoty ugody. Przy ustępstwie jednej 
tylko strony nie można byłoby zasadnie 
mówić o ugodzie, lecz o zmianie wcześ‑
niej zawartej umowy lub o nowacji. Inną 
rzeczą jest zakres ustępstw. W tym 
względzie panuje duży liberalizm – 
przyjmuje się mianowicie, że ustępstwo 
w ugodzie sądowej może polegać np. 
tylko na rezygnacji z uzyskania orzecze‑
nia sądowego, korzystającego z powagi 
rzeczy osądzonej. W wyroku z 24 lipca 
2002 r., I CKN 915/00 (LexPolonica 
nr 376346) Sąd Najwyższy przyjął, że 
„wzajemne ustępstwa mogą mieć na celu 
zapewnienie wykonania orzeczeń”.

Należy podkreślić, że w ugodzie 
pozasądowej wzajemne ustępstwa nie 
muszą być ekwiwalentne. Ugoda może 
być zawarta skutecznie także wtedy, 
gdy z obiektywnego punktu widzenia 
wzajemne ustępstwa nie są jednakowo 
ważne, a przeciwnie ‑ w zakresie ekwi‑
walentności występują istotne różnice. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018 roku zaczęły 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
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Postanowienia ugody muszą natomiast 
regulować prawa i obowiązki stron 
(w celu usunięcia wątpliwości lub sporu) 
– przy czynieniu wzajemnych ustępstw 
– w ramach istniejącego już stosunku 
prawnego. Ugoda nie może stanowić 
całkowicie nowej podstawy prawnej 
ustalonych już praw i obowiązków oraz 
nie może naruszać tej sfery istniejącego 
stosunku, której wyraźnie nie zmienia.

Celem ugody jest uchylenie niepew‑
ności co do roszczeń wynikających 
z istniejącego między stronami stosun‑
ku prawnego, zapewnienie wykonania 
zobowiązania albo uchylenie sporu 
już istniejącego lub mogącego powstać 
w przyszłości. Uogólniając, można po‑
wiedzieć, że celem ugody jest przekształ‑
cenie (przy wzajemnych ustępstwach) 
niepewnego lub spornego stosunku 
prawnego łączącego strony w stosunek 
pewny i bezsporny.

Dla dopuszczalności ugody nie ma 
istotnego znaczenia to, jaka jest przy‑
czyna powstania niepewności, czy 
doszło już do sporu i czy spór dotyczy 
wszystkich elementów stosunku praw‑
nego, czy też tylko niektórych z nich. 
Wystarczy sama możliwość powstania 
sporu lub niepewności (co do wykonania 
zobowiązania) oceniana w kategoriach 
subiektywnych.

Ugoda może odnosić się do stosunków 
prawnych każdego rodzaju oraz dotyczyć 
roszczeń, które staną się wymagalne 
dopiero w przyszłości, a także roszczeń 
już przedawnionych. Natomiast ugoda 
nie może obejmować praw, którym obo‑

wiązujące przepisy odmawiają ochrony 
(np. zobowiązań z gry lub zakładu – art. 
413 k.c.) oraz praw niezbywalnych czy 
ściśle osobistych (ważność małżeństwa, 
kwestie pokrewieństwa czy też powino‑
wactwa).

Ugoda może być zawarta pod warun‑
kiem zawieszającym lub rozwiązującym, 
a także z zastrzeżeniem terminu i nie 
jest tu istotna jej forma, aczkolwiek 
jeżeli dla określonej czynności prawnej, 
będącej podstawą powstania stosunku 
prawnego, którego ugoda ma dotyczyć, 
przewidziana jest określona forma (np. 
forma szczególna aktu notarialnego), to 
i ugoda powinna być zawarta w takiej 
formie. W zakresie formy ugody ma też 
zastosowanie art. 77 § 1 i 2, stanowiący, 
że jeżeli umowa została zawarta na piś‑
mie, to jej zmiana (a ugoda z reguły pro‑
wadzi do zmiany) powinna być również 
stwierdzona pismem. W tym zakresie 
warto zauważyć, że ugoda zawarta przed 
sądem (wpisana do protokołu sądowego 
z przebiegu rozprawy czy też posiedze‑
nia) zawsze spełnia wymagania w zak‑
resie formy, w tym i formy szczególnej 
i zastępuje akt notarialny. Dopuszczal‑
ność zawierania ugód sądowych wynika 
z przepisów procesowych. Ugoda sądowa 
może dotyczyć zarówno stosunku praw‑
nego będącego przedmiotem postępowa‑
nia sądowego, jak i stosunku nieobjętego 
postępowaniem w konkretnej sprawie; 
może wykraczać poza przedmiot objęty 
postępowaniem sądowym. Zawarcie 
takiej ugody prowadzi do zakończenia 
postępowania sądowego bowiem Sąd 

wydaje postanowienie umarzającego 
postępowanie i wówczas ugoda wpisana 
o protokołu staje się niejako wyrokiem, 
bowiem jej treść podlega egzekucji, tak 
jak wyrok bowiem również jest tytułem 
egzekucyjnym (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.), 
oczywiście w takim zakresie, w jakim 
przedmiot ugody nadaje się do egzekucji. 
Okoliczność ta jest bardzo istotna dla 
uznania znaczenia ugody jako sposobu, 
który kończy spór – od strony formalnej 
analogicznie jak wydany wyrok.

Jeżeli zatem istnieje możliwość po‑
lubownego zakończenia sprawy, strony 
są w stanie negocjować i rozważyć za 
i przeciw oraz pójść na wzajemne ustęp‑
stwa to wówczas warto skorzystać z tej 
instytucji. Po pierwsze pozwoli ona 
na szybsze niż wydanie wyroku i jego 
uprawomocnienie się zakończenie spo‑
ru. Po drugie będzie to rozstrzygnięcie 
tańsze, gdyż Sąd po zawarciu ugody 
zwróci ½ opłaty uiszczonej przy wnosze‑
niu pozwu. Po trzecie, zawarcie ugody 
może być podstawą do odbudowania 
wzajemnych relacji między stronami, 
które po wydaniu wyroku mogą być tak 
zantagonizowane, że dalsza potencjalna 
współpraca czy kooperacja może nie być 
możliwa.

Zważywszy na to, że zazwyczaj każda 
ze stron sporu ma jakieś racje, dla któ‑
rych zajęła takie a nie inne stanowisko, 
doprowadzające do powstania sporu lub 
jego kontynuacji, warto pochylić się nad 
zrozumieniem istoty problemu i wypra‑
cować rozwiązanie, które usatysfakcjo‑
nuje strony. 

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

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

W latach 2004−2006 był Zastępcą 
Sekretarza Okręgowej Rady Adwoka‑
ckiej w Lublinie.

Członek Komisji Szkolenia Okrę‑
gowej Rady Adwokackiej w Lublinie, 
wykładowca i egzaminator, patron 
15 aplikantów adwokackich, pro‑
wadzących obecnie własne Kance‑
larie Adwokackie. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym, gospodarczym, 
karnym.
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Wypadek przy pracy – na jakie 
świadczenia można liczyć?

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Wypadek przy pracy może wyeliminować nas z pracy na wiele tygodni lub miesięcy. Na jakie 
świadczenia z ubezpieczeń społecznych może wtedy liczyć poszkodowany pracownik?

Prawo do świadczeń wypłacanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zależy 
od ubezpieczenia, w tym przypadku – 
wypadkowego. Jest ono obowiązkowe 
dla osób zatrudnionych na umowę 
o pracę, umowę‑zlecenie oraz prowadzą‑
cych działalność gospodarczą. Składkę 
wypadkową w całości finansuje tzw. 
płatnik składek, czyli pracodawca, zle‑
ceniodawca lub przedsiębiorca. Umowa 
o dzieło nie daje ubezpieczenia, więc nie 
daje też prawa do świadczeń po wypad‑
ku przy pracy. 

Wypadek przy pracy
Żeby uznać zdarzenie za wypadek przy 
pracy musi ono spełniać cztery warunki: 
być nagłym, spowodowanym przyczyną 
zewnętrzną, powodować uraz lub śmierć 
i nastąpić w związku z pracą. Na świad‑
czenia powypadkowe nie ma co liczyć 
osoba, której uraz wynika z umyślnego 
działania albo gdy wyłączną przyczyną 
zdarzenia było rażące niedbalstwo lub 
naruszenie zasad BHP. Przedsiębiorca 
nie otrzyma świadczeń powypadkowych 
także wtedy, gdy w dniu wypadku miał 
zadłużenie w ZUS – chyba że spłaci dług 
w ciągu sześciu miesięcy od wypadku. 

Zasiłek chorobowy 
i świadczenie rehabilitacyjne
Jeśli zwolnienie lekarskie ma związek 
z wypadkiem przy pracy, to od pierwsze‑
go dnia niezdolności do pracy ubezpie‑
czonemu przysługuje zasiłek chorobowy. 
Wynosi 100% przeciętnego wynagrodze‑
nia z ostatniego roku, czyli jest wyższy 
niż w przypadku choroby. Zasiłek moż‑
na pobierać maksymalnie przez 182 dni.

Jeśli po tym czasie poszkodowany 
nadal nie może pracować, może złożyć 
wniosek o świadczenie rehabilitacyjne 
w ZUS. Świadczenie przysługuje przez 
okres ustalony przez lekarza orzeczni‑
ka, maksymalnie 12 miesięcy. Może je 
otrzymać osoba, która rokuje odzyska‑
nie zdolności do pracy w ciągu roku.

Renta wypadkowa
Jeśli niezdolność do pracy będzie 
dłuższa, warto złożyć wniosek o rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, tzw. 
wypadkową. Lekarz orzecznik ZUS 

sprawdzi, czy wypadek przy pracy 
spowodował okresową lub trwałą nie‑
zdolność do pracy. Co ważne, prawo do 
takiej renty nie zależy od stażu pracy. 
Można ją otrzymać nawet, jeśli do wy‑
padku doszło pierwszego dnia pracy. 
Przysługuje również, gdy niezdolność 
do pracy, wynikająca z wypadku, 
ujawniła się wiele lat po nim. Istotne 
jest natomiast to, czy w dniu wypadku 
przy pracy poszkodowany był ubezpie‑
czony. 

Jednorazowe odszkodowanie
Poszkodowany może otrzymać z ZUS 
również jednorazowe odszkodowanie. 
Należy się ono osobie, która w wyniku 
wypadku przy pracy doznała stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 
Odszkodowanie wynosi 20% przecięt‑
nego wynagrodzenia za każdy procent 
uszczerbku na zdrowiu (obecnie to 854 
zł). Jest wyższe, gdy poszkodowany ma 
orzeczenie o całkowitej niezdolności do 
pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji powstałej wskutek wypadku 
przy pracy.

Po odszkodowanie do ZUS należy 
zgłosić się z dokumentacją medyczną po 
zakończonym leczeniu i rehabilitacji. 
Dopiero wtedy można określić procento‑
wy uszczerbek na zdrowiu. 

Rehabilitacja lecznicza
Osoba, która jest na zasiłku chorobo‑
wym, świadczeniu rehabilitacyjnym 
lub okresowej rencie może ubiegać 
się o rehabilitację leczniczą, w całości 
finansowaną przez ZUS. Może się od‑
bywać w sanatorium lub placówkach 
medycznych w miejscu zamieszkania. 
ZUS kieruje na rehabilitację między 
innymi osoby ze schorzeniami na‑
rządu ruchu. Wniosek o rehabilitację 
wystawia najpierw lekarz leczący pac‑
jenta. A o skierowaniu decyduje lekarz 
orzecznik ZUS. 

Więcej informacji o świadczeniach 
z ubezpieczenia wypadkowego można 
znaleźć na stronie www.zus.pl. 
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Czy naród istnieje?
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

„Nie ma żadnego narodu” (Es gibt kein 
Volk) – oświadczył lider niemieckiej partii 
Zielonych Robert Habeck w wywiadzie dla 
jednego z portali. Pytany o skojarzenia 
związane z pojęciem „zdrady narodu”, 
wypalił: „To jest pojęcie nazistowskie. 
Nie ma żadnego narodu, dlatego też nie 
ma zdrady narodu”. Na ripostę nie trzeba 
było długo czekać. Szef Alternatywy dla 
Niemiec Jörg Meuthen odpowiedział na 
Facebooku, że „oczywiście naród niemie‑
cki istnieje, podobnie jak istnieje naród 
włoski, hiszpański, francuski i turecki”. 
Rozgorzała dyskusja na temat narodu, 
czym jest, czym nie jest i czy w ogóle 
istnieje. Dotyczy ona nie tylko Niemiec, 
gdyż Zieloni od dawna uczestniczą w tzw. 
marszu przez unijne instytucje, narzu‑
cając im swój punkt widzenia, zarażając 
przedstawicieli innych formacji politycz‑
nych. Można by więc powiedzieć, że lider 
Zielonych lekkomyślnie odsłonił sposób 
myślenia tzw. unijnych elit. Podważają one 
tradycyjną definicję narodu nawiązującą 
do poczucia własnej tożsamości etnicznej, 
tradycji, kultury, także języka i co bardzo 
ważne – poczucia świadomości narodo‑
wej. Przytoczona wypowiedź dotyczyła 
oczywiście Niemiec. Nie może więc dziwić, 
że w Niemczech zawrzało.

Naród (niem. „das Volk”) wymieniany 
jest w konstytucji naszych zachodnich 
sąsiadów. Notabene w Berlinie nad Reichs‑
tagiem widnieje napis DEM DEUSTCHEN 
VOLKE, czyli „narodowi niemieckiemu”. 
Na tej podstawie lider AfD twierdzi, że 
słowa jego politycznego przeciwnika go‑
dzą w niemiecką konstytucję. Czy można 
więc domagać się ścigania szefa Zielonych 

przez Federalny Urząd Ochrony Konsty‑
tucji? Nie jest to jednak wyłącznie spór 
liderów dwóch partii, które nie weszły do 
koalicji rządowej. Sprawa ta, jak wspo‑
mniałem, ma szerszy wymiar. Przypomnę, 
że w pierwotnej wersji Zieloni mieli wejść 
do rządu w ramach tzw. jamajskiej koalicji. 
Robert Habeck nie tylko przewodzi partii 
Zielonych w Niemczech, ale jest doktorem 
filozofii i pisarzem. Niedawno książkę 
napisał też inny znany polityk partii Zielo‑
nych, były minister spraw zagranicznych, 
Joschka Fischer, w której straszył, że w UE 
mamy obecnie do czynienia z neonacjona‑
listycznym atakiem na liberalną demokra‑
cję. Jego zdaniem, neonacjonaliści, którzy 
stawiają na pierwszym miejscu „wolę 
narodu”, dążą do rozbicia liberalnych elit, 
określając je „zdrajcami narodu”.

To istnieje naród, czy nie? A jeśli nie, to 
co proponują w zamian? Oferta znalazła 
się na sztandarach rewolucji 1968 roku, 
której pięćdziesiątą rocznicę właśnie 
obchodzimy. Znani socjologowie, publi‑
cyści i politycy dowodzą, że demiurdzy 
tamtej rewolucji doszli do wniosku, że „lud 
zdradził rewolucję”, dlatego zastosowali 
zabieg „zrekonstruowania podmiotu 
rewolucyjnego”. Podmiotem tym stał się 
„multikulturalizm jako religia polityczna” 
odrzucający chrześcijańską cywilizację 
europejską. W ich optyce należy odejść 
od rządów ludu, czyli narodu, a postawić 
na rządy szczerych demokratów, żeby 
użyć sformułowania Nigela Farage’a „sza‑
manów Unii Europejskiej”, czy jak chcą 
inni „kreatorów postępu”. Eksperymentu 
takiego ludzie już doświadczyli sto lat 
temu, gdy w Związku Sowieckim podjęto 

utopijną próbę budowania narodu poli‑
tycznego. Dziś doświadczamy wcielania 
w życie koncepcji europejskiego narodu 
politycznego. Zaangażowani są w to nie 
tylko Zieloni, ale wielu prominentnych 
przedstawicieli większości grup politycz‑
nych w PE. Zrzeszyli się oni w tzw. Grupie 
Spinellego, czyli włoskiego komunisty, 
który w swoim znanym Manifeście z Ven‑
totene postulował likwidację państw 
narodowych. Manifest powstał na wyspie 
Ventotene w czasie II wojny światowej. 
Czy do dziś testament Spinellego został 
w szczegółach wykonany, skoro szef nie‑
mieckich Zielonych twierdzi, że naród nie 
istnieje? Jak np. odczytywać skrót ONZ 
– Organizacja Narodów Zjednoczonych? 
Czy w nazwie tej zawiera się semantyczna 
pomyłka? A co z zapisem prawa do samo‑
stanowienia narodów zawartym w Karcie 
Narodów Zjednoczonych? UE w swojej 
koncepcji integracji wzoruje się na USA. Tu 
jednak napotykamy na kolejny problem, 
gdyż konstytucja USA zaczyna się od słów: 
„My, Naród” (We, the People). Czy warto 
podążać za przywidzeniami europejskich 
rewolucjonistów 68‑ego roku, które w Pol‑
sce uosabiała Unia Wolności, a teraz jej 
spadkobiercy? Czy może lepiej wsłuchać 
się w słowa papieża Franciszka? Kilka lat 
temu mówił on: „Musicie wziąć na siebie 
odpowiedzialność za podtrzymywanie 
demokracji, demokracji narodów Europy”. 
Diagnozował, że w UE „rośnie nieufność 
obywateli do instytucji uznawanych za 
odległe, dalekie od wrażliwości poszcze‑
gólnych narodów”. „Uważam”, mówił 
papież, że „Europa powinna być rodziną 
narodów”.

Publikacja sponsorowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim

Europejscy Konserwatyści i  Reformatorzy 
(European Conservatives and Reformists) to 
grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, 
kierująca się w  swojej działalności poszano-
waniem praw jednostki, zasad wolnego rynku 
oraz suwerenności państw członkowskich UE. 
Zasady te zostały zawarte w Deklaracji Pra-
skiej, która stała się podstawą ideową grupy. 
EKR jest trzecią pod względem liczebności, 
grupą polityczną w PE: liczy 71 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.

http://www.piotrowski.org.pl?utm_source=pdf&utm_medium=magazine&utm_campaign=fl07


psychologiA prAcy    Fachowiec Lubelski  VII – VIII 201840

Z pokolenia na pokolenie dziedziczymy 
różne sprawy, rzeczy i zachowania. Jed‑
no z nich to narzekanie na młode poko‑
lenie. Narzekało się na młodych kiedyś, 
narzeka i dziś. Zmienia się tylko treść 
tego narzekania. Dziś pojawia się w nich 
zazwyczaj Internet, telefon komórkowy 
czy różne narkotyki.

Pokolenie Millenialsów – bo o nich 
będzie mowa – to osoby urodzone po 
1990 roku, które nie pamiętają życia bez 
Internetu ani realiów funkcjonowania 
w świecie przed przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, kiedy wyjazd za 
granicę nie mógł odbyć się bez stania 
w kolejkach na przejściach granicznych 
w całej Europie. Osoby te często określa‑
ne są jako narcystyczne, roszczeniowe, 
wymagające, skaczące po stanowiskach 
pracy jak z kwiatka na kwiatek. Określa 
się jako „jeźdźców”, hoverboard, prze‑
rywających swoją snapchatową relację 
jedynie po to, by poprosić o awans.

W artykule posługuję się uogólnie‑
niami obrazującymi pewne tendencje. 
Ważne jest, że opisy i propozycje są po 
to, aby trochę zachęcić pracodawców 
do zatrudniania młodego pokolenia, 
mimo że (jak twierdzi starsze pokole‑
nie) „nie chce im się pracować”, „chcą 
zarabiać dużo i siedzieć na facebooku”, 
„tylko się czegoś nauczą i już uciekają”, 
„myślą tylko o awansie”. Rozumiejąc ich 
wartości, potrzebę kariery oraz rodzaje 
motywatorów kierujących ich działa‑
niem, możesz angażować, utrzymywać 
i kształtować kolejną generację liderów 
swojej firmy. Oto kilka propozycji do 
współpracy z pokoleniem Millenials.

Zaraź ich swoim celem
Kiedy pracownik wierzy w to, co firma 
robi, staje się pozytywną częścią tej or‑
ganizacji. (Jeśli nie, to naprawdę ciężko 

jest być w takiej pracy.) Millenials szcze‑
gólnie chcą być częścią czegoś większego 
niż oni sami. Chcą, aby ich praca była 
wyjątkowa, miała znaczenie dla ludzi, 
świata itp. Dlatego często angażują się 
w akcje charytatywne, biorą dzień wol‑
nego na np. „malowanie przedszkola”. 

Inwestuj w mentoring 
Dla Millenials najważniejszy jest roz‑
wój. Zapewnij zatem możliwość kariery 
albo przynajmniej możliwość uczenia 
się nowych rzeczy. Pamiętaj, że to 
pokolenie potrzebuje bodźców. Jeśli 
w pracy zaczyna się nudzić, to zaczyna 
też szukać nowej pracy. Czasem słyszę 
o przypadkach odchodzenia młodych 
osób z firmy także wtedy, gdy nie mają 
nowej pracy. Dziwi to pracodawców. 
Millenials jest tymczasem przekonany, 
że chociaż teraz pracy nie ma, to prze‑
cież zaraz znajdzie – inną, lepszą. Tak 
zostali wychowani i cóż w tym złego, że 
możesz mieć pracownika, który wierzy 
w siebie?

Pamiętaj: każda firma, bez względu na 
wielkość, może stworzyć kulturę ucze‑
nia się i rozwoju. Wystarczy zachęcać 
menadżerów, aby wzięli aktywny udział 
w rozwoju pracowników.

Promuj i wspieraj rozwój 
Mów w znaczący sposób o programach 
szkoleniowych i o tym, jak działa awans 
w Twojej organizacji. Millennials są cy‑
frowymi tubylcami. Zamiast narzekać, 
skorzystaj z tego, kim są (bez względu 
na to, czy jest to inicjatywa społecznoś‑
ciowa czy pomoc we wdrażaniu nowych 
technologii) i oferuj możliwości, które 
pomagają pracownikowi i firmie rosnąć.
Kilka wskazówek, jak to zrobić: 

 � weź od nowych pracowników infor‑
macje, które pomogą Ci zrozumieć, 

co wzrost oznacza dla każdego z nich 
indywidualnie; 

 � dowiedz się, jakie umiejętności chcą 
rozwijać lub rodzaje projektów i ról, 
które chcą podjąć – pomoże Ci to wy‑
znaczyć ścieżkę rozwoju dla każdego 
w czasie i ją śledzić;

 � daj młodym szansę przyjścia do „sto‑
łu” z nowymi pomysłami oraz autono‑
mię posiadania projektu;

 � opisz obowiązki i kroki niezbędne do 
osiągnięcia celów krótko‑ i długoter‑
minowych;

 � kontynuuj regularne spotkania (raz 
w miesiącu lub co kwartał) – pomaga 
to menedżerom i członkom zespołu 
skupić się na planach i stworzyć doku‑
ment obrazujący oznaki wzrostu. 

 � zachęcaj młodych, aby wzmacniali 
swoje umiejętności poza miejscem 
pracy poprzez uczestnictwo w zaję‑
ciach, konferencjach, warsztatach 
i czytanie książek;

 � jako krok pośredni pomiędzy awansami 
a formalnym tytułem zmiany, znajdź 
inne sposoby, aby dla pracownika było 
widoczne, że zyskał nowe obowiązki – 
uczyń z niego na przykład „kierownika 
zespołu” lub „kierownika projektu”;

 � stwórz wewnętrzną tablicę ogłoszeń, 
aby dać pracownikom wgląd w nowe 
propozycje projektów oraz możliwość 
publikowania własnych pomysłów.

Komunikacja
Systematyczna informacja zwrotna jest 
kluczem do utrzymania zaangażowa‑
nia Millennials, skupionych na ścieżce 
rozwoju. Ale to pomaga nie tylko im. 
Dzięki informacjom zwrotnym firma 
dowiaduje się, co działa, a co nie. Prze‑
prowadzaj „wywiady”, aby utrzymać 
dobre relacje na co dzień i wprowadzać 
zmiany w razie potrzeby (gdy są to 

Motywacja 
Millenials 

Jak budować 
zaangażowanie 

nowego 
pokolenia?

Małgorzata Bogdanowicz
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tylko „ostatnie wywiady”, po tym, jak 
zrezygnują, jest już za późno). Zapytaj 
o kilka prostych rzeczy: 

 � dlaczego przyszedłeś tu pracować?
 � dlaczego zostałeś?
 � co sprawi, że odejdziesz?

Czasami nowi pracownicy nie bardzo 
wiedzą, o co pytać w kwestii wewnętrz‑
nych działań ich nowych pracodawców. 
Millenials można z powodzeniem 
zapraszać na spotkania eksperckie, na 
których mają okazję wysłuchać doświad‑
czonych pracowników i dowiedzieć się, 
o co zapytać później. 

Wyróżnij osiągnięcia
Dzięki mediom społecznościowym 
Millennials przywykli do bycia nagra‑
dzanym przez cały czas polubieniami, 
komentarzami i wydarzeniami. To, 
że mogą oznaczyć się na zdjęciu na 
fanpage’u firmy stanowi dla nich war‑
tość. Uznanie jest dla nich szczególnie 
ważne. Wzmacniaj więc nawet przez 
przysłowiowe „poklepanie po plecach”, 
chwalenie itp. Pamiętaj, oni chcą się 
czuć wyjątkowi, zwłaszcza przy użyciu 
nowych technologii.

Najprościej ujmując, należy słuchać 
tego, co młodzi ludzie do nas mówią 

i wyciągać wnioski. Oczywiście zakła‑
damy, że odbywamy rozmowę z osobą, 
która faktycznie chce pracować. Nie 
zmusimy do pracy ludzi, którzy nie po‑
siadają motywacji, na przykład takich, 
którzy wciąż są utrzymywani przez 
swoich rodziców i nie mają potrzeby 
zmiany tej sytuacji – wiek tu jest bez 
znaczenia. 

Rozważając nową pracę, Millennials 
chcą wiedzieć, czy będą pasowali do 
firmy, organizacji? Pokaż im, że tak! 
Nieważne czy użyjesz do tego filmów, 
zdjęć czy bloga. Nowi pracownicy chęt‑
nie posłuchają ciekawych historii innych 
pracowników o kulturze organizacyjnej 
w Twojej firmie. 
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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.orex.biz.pl


zArząDzAnie    Fachowiec Lubelski  VII – VIII 201842

Mowa ciała w negocjacjach
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

W poprzednim odcinku naszego cyklu 
powiedzieliśmy, że aby być skutecznym 
negocjatorem, musimy efektywnie ko‑
munikować się z drugą stroną. W kon‑
tekście komunikacji w negocjacjach 
skoncentrowaliśmy się na następujących 
aspektach:

 � specyfice komunikacji w procesie ne‑
gocjacyjnym;

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

W ramach skutecznego słuchania roz‑
mówcy podkreśliliśmy wagę „słuchania” 
mowy ciała. W tej części cyklu dokładnie 
omówimy, jak interpretować poszczegól‑
ne sygnały pozawerbalne, przekazywane 
nam przez drugą stronę w toku procesu 
negocjacyjnego.

„Słuchaj” 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 odczytywanie 
daje ci bowiem przewagę już na samym 
starcie. Dlatego warto jest przyjrzeć się 
bliżej niektórym z nich. Analizując ko‑

munikaty niewerbalne, nie należy zbyt 
pochopnie wyciągać wniosków z poje‑
dynczego gestu. Warto więc brać pod 
uwagę całą gamę uzupełniających się za‑
chowań i komunikatów, z których dopie‑
ro 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.

Twarz i głowa
Brwi: wysoko podniesione są oznaką 
niedowierzania, podniesione do połowy 
sygnalizują zdziwienie, opuszczone zaś 
nienaturalnie do dołu mogą świadczyć 
o zakłopotaniu lub złości. Zmiany poło‑
żenia kącików ust: podniesione wyrażają 
zadowolenie i radość, opuszczone sygna‑
lizują niezadowolenie, delikatne drgania 
mogą świadczyć o zdenerwowaniu lub 
nieszczerości rozmówcy. Zaciśnięte usta 
mogą być oznaką złości lub wrogości, ot‑
warte usta sygnalizują zaskoczenie lub 
zdziwienie. 

Brak kontaktu wzrokowego może 
charakteryzować osobę usiłującą przed 
nami coś ukryć lub mówiącą niepraw‑
dę. Rozmówca, który kłamie, stara 

się unikać patrzenia prosto w oczy. 
Nieświadomie czuje, że może zostać 
„prześwietlony”. Odwracanie głowy 
w czasie rozmowy może stanowić próbę 
zwiększenia dystansu. Kiedy jakaś osoba 
mówi lub słucha czegoś, co sprawia, że 
czuje się nieswojo, mimowolnie odwraca 
głowę od swojego rozmówcy. Osoba, 
która stara się zrozumieć to, co do niej 
mówimy, reprezentuje odmienną posta‑
wę. Często kieruje głowę w naszym kie‑
runku, niejako „nadstawiając ucho, aby 
lepiej słyszeć”. Osoba znudzona naszym 
towarzystwem lub trwającymi właśnie 
negocjacjami może wyjątkowo często 
rozglądać się wokoło.

Częste potakiwanie może być ozna‑
ką zgody lub zrozumienia. Uśmiech 
i utrzymywanie kontaktu wzrokowego 
mogą być świadectwem zainteresowania 
i akceptacji.

Oczy
Doświadczony negocjator może uzyskać 
szereg wskazówek, analizując spojrzenie 
swojego partnera. Z oczu można bowiem 
wiele wyczytać. Badania wykazały, że 
w tym temacie istnieje pewna prawid‑
łowość. Otóż pozytywne nastawienie 
wobec kogoś powoduje rozszerzanie 
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źrenic, natomiast nasze negatywne 
nastawienie wpływa na ich zwężanie. 
Wytrawny negocjator po reakcji źrenic 
potrafi odczytać, czy oferta, towar bądź 
cena interesują jego klienta. 

Kierowanie wzroku w lewą stronę 
może wskazywać na przypominanie 
sobie zdarzeń, które faktycznie miały 
miejsce. Spoglądanie w prawą stronę 
może świadczyć o intensywnym pobu‑
dzaniu wyobraźni. Jeżeli gałki oczne 
kierują się w górę, jest to oznaka, że 
prawdopodobnie aktywizujemy strefę 
wizualną. Kierowanie wzroku do dołu 
może świadczyć o wrażeniach kineste‑
tycznych odwołujących się do odczuć 
i ruchu, jak również do smaku i węchu. 
Gdy rozmówca spogląda w górę w prawą 
stronę – wtedy jego myśli krążą wokół 
czegoś widzialnego, ale związanego 
z wyobraźnią (być może zmyśla na 
temat rzekomo widzianych zdarzeń), 
w dół w prawą stronę – w tym momencie 
odwołuje się do zdarzeń związanych 
z odczuciami, a być może także smakiem 
lub węchem, w górę w lewą stronę – ta‑
kie zerkanie świadczy o odwoływaniu się 
do widzialnego konkretnego zdarzenia 
(być może przywołuje jego obraz w my‑
ślach), w dół w lewą stronę – oznacza to, 

że jest pochłonięty prowadzeniem dialo‑
gu wewnętrznego.

Ramiona
Jeśli będziemy uważnie obserwować 
zmianę ułożenia ramion, będziemy 
w stanie odszyfrować reakcje przeciwnej 
strony negocjacji. I tak: luźno rozchylo‑
ne – mogą sygnalizować otwartość i ak‑
ceptację, skrzyżowane – mogą być ozna‑
ką niedostępności lub przyjęcia pozycji 
obronnej, wyraźne wzruszanie ramio‑
nami – jest zazwyczaj oznaką niewiedzy 
lub obojętności, mało wyraźne, niepełne 
czy chwilowe wzruszenie ramionami – 
występuje często u ludzi, którzy mimo iż 
mówią o czymś swobodnie i spokojnie, 
w rzeczywistości wcale tak się nie czują. 
Garbienie się może być oznaką braku 
motywacji do nawiązania kontaktu, 
wzruszanie ramionami sygnalizować 
może brak zainteresowania, irytację lub 
lekceważenie, ewentualnie niewiedzę.

Dłonie
Otwarte – oznaczają uczciwość i akcep‑
tację, zaciśnięte lub schowane – mogą 
sugerować agresję lub niezgodę. Za‑
krywanie ust – jeżeli gestu tego używa 
osoba mówiąca, może on świadczyć 

o tym, że mówi nieprawdę. Natomiast 
jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, 
zasłania swoje usta w chwili, gdy Ty 
mówisz, oznacza to, że ma przeczucie, 
iż kłamiesz, lub że nie ma ochoty Cię 
dłużej słuchać. Dotykanie nosa jest 
zamaskowaną formą gestu zakrywania 
ust. Może składać się z pojedynczego 
dotknięcia lub delikatnego niekontrolo‑
wanego pocierania nosa. Gest ten może 
być także oznaką zdenerwowania lub 
niepewności. Pocieranie oka – gest ten 
może być próbą ukrycia widocznego 
oszustwa i uniknięcia patrzenia w twarz 
drugiej osobie. Pocieranie ucha – może 
być próbą zagłuszenia docierających 
do nas wiadomości, szczególnie tych 
niezbyt dla nas przyjemnych. Drapanie 
szyi – gest ten może być oznaką wątpie‑
nia albo niepewności. Głaskanie pod‑
bródka – gest ten może sygnalizować 
podejmowanie decyzji. Podparta głowa – 
może być oznaką znudzenia rozmówcy, 
częste pocieranie czoła – sygnalizować 
może otwartość i mniejsze wymagania, 
uderzanie palcami w stół – jest często 
tłumaczone jako zdenerwowanie lub 
znudzenie. Drapanie się w głowę – może 
być oznaką zakłopotania, pocieranie 
kciukiem o palce – taki niekontrolowa‑ >
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ny ruch, kiedy osoba kciukiem pociera 
o koniuszki palców, może oznaczać, że 
spodziewa się pieniędzy albo że w danej 
chwili intensywnie o nich rozmyśla. 
Zacieranie rąk – niewerbalne pokazy‑
wanie swoich pozytywnych oczekiwań. 
Splecione dłonie – gest może sygnalizo‑
wać, iż dana osoba próbuje panować nad 
swoją negatywną postawą. Ręce tkwiące 
w kieszeniach – osoba, która nie chce 
zdradzić swoich reakcji, nieprzenikliwa 
i hermetyczna.

Nogi
Nogi skrzyżowane świadczą o przyję‑
ciu pozycji obronnej lub zamknięciu 
się w sobie. Skrzyżowane i przesunięte 
w kierunku bocznym w stosunku do roz‑
mówcy mogą sygnalizować rezerwę lub 
brak zaufania. Nogi swobodnie spoczy‑
wające na podłodze są oznaką zaintere‑
sowania i akceptacji. Nerwowe ruszanie 
lub pukanie informuje o zniecierpliwie‑
niu i napięciu drugiej strony.

Ułożenie całego ciała
Wyprostowane i pochylone w kierunku 
rozmówcy ciało jest oznaką akceptacji 
i otwartości. Postawa wyprostowana 
i skierowana bokiem do rozmówcy infor‑
muje o przyjęciu tzw. pozycji obronnej 
lub o zamknięciu się w sobie. Nieświado‑
me przechylanie ciała z jednej strony na 
drugą jest wyrazem nerwowości, braku 

pewności siebie lub wątpliwości. Ciało 
odchylone do tyłu oznacza brak zainte‑
resowania, wycofanie lub niezgodę.

Pozycja ciała może zatem określać 
dwie postawy: otwartą i zamkniętą. 
Poniżej są zaprezentowane cechy cha‑
rakterystyczne obu postaw. Postawa 
otwarta: wyprostowana sylwetka, ściąg‑
nięte łopatki, podniesiona głowa, wzrok 
skierowany prosto przed siebie, ręce 
swobodnie opuszczone wzdłuż ciała. Po‑
stawa zamknięta: ciało lekko pochylone, 
przygarbione plecy, skulone ramiona, 
opuszczona głowa, spuszczony wzrok, 

ręce splecione na wysokości klatki pier‑
siowej.

Podsumowanie
Można śmiało powiedzieć, że komunika‑
cja niewerbalna stanowi bogatą kopalnię 
wiedzy o drugim człowieku, będącą do‑
pełnieniem tego, co on sam może o sobie 
powiedzieć. Dlatego umiejętność inter‑
pretowania opisanych powyżej zacho‑
wań niewerbalnych stanowi pomocne 
narzędzie w trakcie prowadzenia nego‑
cjacji, gdyż jest źródłem bardzo cennych 
dla nas informacji o drugiej stronie. 

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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