
Targi – podsumowanie • Jak analizować CV? 
E-akta • Łatwiejsza sukcesja firmy • Deficytowe zawody – analiza rynku

lipiec 2019

MASZYNA WATERJET 
DO CIĘCIA WODĄ

Zakład Kamieniarski 
„GRANIT” Dulniak Sp.j. 

ul. Głuska 16, Lublin (przy szpitalu Abramowice) 
www.granit.lublin.pl

Wywiad 
z właścicielami firmy 
„GRANIT” Dulniak, 
s. 30





VII  2019  Fachowiec Lubelski   WyWiad 1

W Brukseli walczyłem 
o Polskę i Lubelskie

Z prof. Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, 
rozmawia Dariusz Marciniak, redaktor naczelny Fachowca Lubelskiego. 

Dariusz Marciniak: Panie pośle, 
w obecnej kadencji Parlamentu Euro-
pejskiego nie będzie Pan reprezentował 
Lubelszczyzny.
Mirosław Piotrowski: Coś się kończy, 
coś się zaczyna… Zakończyła się XIII 
kadencja Parlamentu Europejskiego. 
Proszę pamiętać, że pierwsi polscy 
europosłowie wybrani zostali do tej 
izby 15 lat temu i od tamtej pory tylko 
10 z nich pełniło swój mandat nieprze-
rwanie przez trzy pięcioletnie kadencje. 
Dzięki Państwa wsparciu i zaufaniu 
znalazłem się w tym szacownym 
gronie. 

Przez ten czas oprócz codziennej pracy 
parlamentarzysty (debat, głosowań, 
dyskusji na forum parlamentu, komisji, 
delegacji i kuluarów), różnorodnych 
działań na rzecz promocji naszego miasta 
i regionu, starałem się na spotkaniach, 
a także w mediach i publikacjach, rze-
telnie przybliżać Państwu mechanizmy 
funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 
listopada 2011 roku, czyli przez prawie 
8 lat, co tydzień prezentowałem swoje 
felietony, w których odnosiłem się do bie-
żących problemów i wydarzeń w Europie 
i Polsce. Łącznie uzbierało się ich prawie 
300. Starałem się w nich uczciwie przed-
stawiać fakty i otaczające nas zjawiska, 
tak żeby realna wiedza o rzeczywistości 
pozwalała dokonywać Państwu świado-
mych i trafnych wyborów.

DM: Co teraz? Jakie plany i wybory? 
MP: Dla mnie takim osobistym 
wyborem było stworzenie formacji 
politycznej Ruch Prawdziwa Europa – 
Europa Christi, która ma przywrócić 
chrześcijańskie myślenie o Europie. 
Nasz ruch, a potem partia, spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem i wspar-
ciem wielu osób. Przed wyborami do 
parlamentu Europejskiego zebraliśmy 
około 100 tys. podpisów poparcia, za co 

Państwu serdecznie dziękuję. Niestety, 
ostatecznie „utrącono” naszą inicjatywę 
tuż przed majowymi wyborami... 

Jednak nie zatrzymujemy się – szy-
kujemy się do jesiennych wyborów do 
Senatu i Sejmu. Budujemy na prawicy 
formację, która jednoczy osoby o po-
glądach narodowych, patriotycznych, 
konserwatywnych i chrześcijańskich. 
Dla mnie interes Lubelszczyzny zawsze 
był na pierwszym miejscu.

Wspomnę może tylko o dwóch z wielu 
moich aktywności, które uważam, że 
warto pokazać i kontynuować:

 � autostrada wodna E40 – wielka spra-
wa dla Polski
Budowa międzynarodowego szlaku 
wodnego E40, stanowiącego fragment 
europejskiego systemu dróg wodnych 
w ramach transeuropejskiej sieci trans-
portowej, to przedsięwzięcie ogromnej 
wagi dla Polski i regionu lubelskiego. 
Jego planowana trasa prowadzi 
z Gdańska w górę Wisły, przez Bug do 
Terespola, następnie przez Brześć do 

Prypeci, a potem do Dniepru i Morza 
Czarnego (Cherson). Żeby przyszłoś-
ciowy projekt został zrealizowany do 
końca, potrzebna jest m.in. budowa 
kanału, który łączyłby Wisłę z Brześ-
ciem. Właśnie ten odcinek drogi E40 
ma prowadzić przez region lubelski.

 � niezwykły koncert w Brukseli na 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości
Ponad 200-osobowa, międzynarodowa 
widownia na długo zapamięta wieczór 
4 września 2018 roku, kiedy to w jed-
nej z sal Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli odbył się podniosły koncert 
„Krzyż i Orzeł”. Wykonawcami byli 
znakomity tenor Bogusław Morka oraz 
muzycy z orkiestry Alla Vienna. 

Dziękuję Państwu za dotychczasową 
pomoc, współpracę i głosy w wyborach. 
Jeszcze się usłyszymy i zobaczymy!

DM: Dziękuję za rozmowę.
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R E K L A M A

Dekarze pomogli 
poszkodowanym
Dekarze Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 
(PSD) aktywnie włączyli się w pomoc 
mieszkańcom gminy Wojciechów, 
poszkodowanym w wyniku majowej 
trąby powietrznej. Uszkodzonych 
zostało 120 budynków gospodarczych 
i mieszkalnych. Niektóre dachy zostały 
zerwane w całości. Lubelscy dekarze 
natychmiast ruszyli z pomocą, dekla-
rując bezpłatną pracę przy wykonaniu 
trzech dachów.

– Pomoc przy naprawie dachów potrzebna była „od ręki”, niestety 
ze względu na dużą skalę zniszczeń nie mogliśmy pomóc wszystkim 
– mówi Grzegorz Jabłoński, Prezes Lubelskiego Oddziału PSD. 
– Dlatego o wskazanie rodzin, które najbardziej potrzebowały wspar-
cia, poprosiliśmy wójta gminy Wojciechów – Artura Markowskiego.

W wyniku konsultacji wytypowano gospodarstwa, w których 
straty były największe. Wśród wskazanych osób znalazła się 
starsza mieszkanka wsi Palikije, której żywioł zerwał z domu cały 
dach.

– Dzięki wsparciu naszych partnerów, którzy włączyli się w akcję, 
ofiarując potrzebne materiały, udało się go odbudować całkowicie za 
darmo – podkreśla Grzegorz Jabłoński.

Przy odbudowie dachów w Stasinie i Palikijach dekarze z lu-
belskiego PSD pracowali od 21 maja do 5 czerwca br., wykonując 
łącznie około 1000 m2 pokrycia dachowego. 

Bricoman świętuje kolejny 
rok swojej obecności 
na lubelskim rynku
Bricoman to znany sklep-skład remontowo-budowlany 
oferujący produkty do budowy, remontu oraz wykończenia 
domu i mieszkania. Na stałe wpisał się w krajobraz hur-
towni budowlanych w regionie. Kolejny rok działalności 
uczcił licznymi promocjami i licytacjami, które cieszyły się 
sporym  zainteresowaniem odwiedzających sklep. Świę-
towali wszyscy – pracownicy, klienci i dostawcy  – a tort 
urodzinowy został bardzo szybko zjedzony. W tych dniach 
market odwiedziło wielu fachowców, a także osób, które 
interesuje budowa lub remont domu.

Właścicielom, kierownictwu i załodze życzymy dalszych 
sukcesów. 
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Architekt – w biurze 
czy na budowie?

dr inż. arch. Natalia Przesmycka, Wiceprzewodnicząca Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

W Ministerstwie Rozwoju i Cyfryzacji od roku trwają prace nad projektami ustawy 
o architektach oraz ustawy o inżynierach budownictwa. Proponowane regulacje 

budzą silne emocje przedstawicieli środowisk, których dotyczą.

W drugiej połowie ubiegłego roku roz-
poczęła się szeroka medialna dyskusja 
nad zmianami legislacyjnymi dążącymi 
do uchwalenia ustawy o architektach 
i ustawy o inżynierach budownictwa. 
Dotychczas funkcjonowanie tych pro-
fesji regulowało jedno rozporządzenie 
Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Jednak specyfika tych 
dwóch związanych z budownictwem 
zawodów tak znacząco od siebie odbiega, 
że w środowisku samorządu zawodowe-
go architektów pojawiły się postulaty, by 
kwestię regulacji zawodu architekta ująć 
w odrębnej ustawie, a tytuł zawodowy 
„architekt” objąć ochroną prawną. 
Nowa ustawa w swoim założeniu ma 
wychodzić naprzeciw wieloletnim 
oczekiwaniom i postulatom samorządu 
zawodowego architektów. 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia 
prac legislacyjnych był wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego z 7 lutego 
2018 roku, w którym uznano, że 
art. 16 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane 
(upoważniający właściwego ministra 
do określenia ograniczeń zakresu 
uprawnień budowlanych w drodze 
wspomnianego rozporządzenia) jest 
niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Sygn. K 39/15, 
Orzecznictwo TK, zbiór urzędowy, se-
ria a, poz. 9). Zdaniem Trybunału Kon-
stytucyjnego limitacja uprawnień może 
być określona jedynie w drodze ustawy. 
Tym samym rozpoczęły się prace nad 
ustawami mającymi uregulować obecną 
sytuację. Są to: ustawa o architektach, 
ustawa o inżynierach budownictwa 
oraz ustawa zawierająca przepisy 
wprowadzające wyżej wymienione. Wy-
dzielenie zapisów dotyczących regulacji 
zawodu architekta jest kluczowe, jako 
że architektura jest odrębną dziedziną 
wiedzy i nauki, a nie specjalnością 
budownictwa.

Śledząc medialną dyskusję na temat 
wspomnianych zmian legislacyjnych, 
można znaleźć szereg kpiących 
komentarzy ze strony inżynierów 
budownictwa pod adresem architek-

tów. Wiele głosów deprecjonuje ich 
rolę na wszystkich etapach procesu 
inwestycyjnego. Można wręcz nabrać 
przekonania, iż zajęcie architekta 
ogranicza się do przybijania pieczątek, 
wybierania kolorów i przeszkadzania 
inżynierom w wykonywaniu ich pracy, 
a nawet… chęci odebrania im – o czym 
świadczyć ma dążenie środowiska archi-
tektów – uprawnień architektonicznych 
w ograniczonym zakresie.

Jednym z elementów sporów stała 
się również… obecność architektów 
na budowie. Jest to dość zaskakujące. 
Przecież rola architekta w procesie 
inwestycyjnym nigdy nie kończyła się 
na etapie oddania rysunków. Finalnym 
efektem działalności projektowej jest 
wszak realizacja.

Poziom tej dyskusji pozostawia 
wiele do życzenia i świadczyć może 
o głębokim niezrozumieniu istoty 
zawodu architekta. Jak zwykle w takich 
przypadkach bywa, na pierwszy plan 
wychodzą głosy przeciwników zmian. 
Im bardziej agresywne i dosadne, tym 
bardziej medialne i rozpowszechniane. 
Przyjrzyjmy się zatem, jak obecnie 
przedstawiają się niektóre aspekty 
wykonywania zawodu architekta i jakie 
zmiany może nowa sytuacja przynieść.

Uprawnienia 
i ich ograniczenia
Spośród zagadnień regulowanych nowy-
mi ustawami na pierwszy plan dyskusji 
wysuwa się kwestia uprawnień do pro-
jektowania architektonicznego dla osób 
niebędących architektami w brzmieniu 
proponowanym w art. 9 ust. 1 pkt 2 
projektu ustawy o inżynierach 
budownictwa. Punkt ten określa zakres 
„uprawnień budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ogra-
niczeń”, który obejmuje projektowanie 
konstrukcji obiektu budowlanego 
oraz projektowanie architektoniczne 
obiektów budowlanych zaliczonych do 
Kategorii III (tj. domów letniskowych, 
budynków gospodarczych, garaży do 
dwóch stanowisk włącznie) zlokalizowa-
nych na obszarze objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-

nego i nieobjętym ochroną na podstawie 
ustaleń tego planu lub przepisów 
odrębnych oraz obiektów budowlanych 
o kubaturze do 1000 m³ zlokalizowa-
nych w zabudowie zagrodowej lub na te-
renie zabudowy zagrodowej. W praktyce 
oznacza to możliwość projektowania bez 
udziału architekta domów jednorodzin-
nych na obszarach wiejskich i podmiej-
skich. Zapis ten spotkał się z krytyką 
samorządu zawodowego środowiska 
architektonicznego – Izby Architektów 
RP, ponieważ wspomniana regulacja od-
nosi się bezpośrednio do wykonywania 
zawodu architekta i powinna być ujęta 
w ustawie o architektach.

W projekcie ustawy o inżynierach 
budownictwa przyjmuje się ponadto, że 
„osoba podejmująca się projektowania, 
o którym mowa w art. 9, ust. 1 pkt 2, 
zawiadamia o tym fakcie okręgową 
izbę architektów, właściwą ze względu 
na lokalizację planowanych robót 
budowlanych”. Oznacza to, że autor 
projektu, wykonując de facto zakres 
zawodu architekta, nie ma obowiązku 
przynależności do izby architektów, 
co wszczęło dyskusję na temat 
symetrii rozwiązań legislacyjnych. 
Obecnie bowiem architekt posiadający 
w jakimkolwiek zakresie uprawnienia 
konstrukcyjne wykonuje je w ramach 
członkostwa w izbie inżynierów bu-
downictwa. Inżynierowie budownictwa 
natomiast posiadający uprawnienia 
do projektowania architektonicznego 
w ograniczonym zakresie nabyte przed 
1995 rokiem wykonują je w izbie inży-
nierów budownictwa. Jedynie ci, którzy 
uzyskali je po 1995 roku, są wpisani na 
listę członków izb architektów. Co cie-
kawe, osób tych w skali całego kraju jest 
jedynie około 50. W takim stanie rzeczy 
niemożliwe jest oszacowanie, ilu star-
szych inżynierów budownictwa korzysta 
z uprawnień ograniczonych. Należy 
dodać, że ograniczenia te mają różny 
zakres w zależności od daty wydawania 
uprawnień i mogą dotyczyć na przykład 
„projektowania dla osób fizycznych” 
czy „adaptowania projektów budynków 
typowych”, co różnie interpretowane 
jest przez organy administracji 
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architektoniczno-budowlanej wydające 
pozwolenia na budowę.

W dyskusjach dotyczących upraw-
nień ograniczonych inżynierowie 
budownictwa często ostrzegają przed 
dążeniem architektów do odebrania im 
możliwości projektowania. Potencjal-
nych inwestorów straszy się wzrostem 
cen usług projektowych i brakiem 
dostępności do usług architektów na te-
renach oddalonych od większych miast. 
W tej powszechnej „nagonce” na archi-
tektów brakuje odrobiny zastanowienia. 
Bo ostatecznie to architekt jest tą 
osobą, która do projektowania obiektów 
małych i dużych, prostych i skompliko-
wanych przygotowywana jest w trakcie 
studiów. Inżynier budownictwa w toku 
kształcenia zalicza (w zależności od 
uczelni) od 45 do 120 godzin projekto-
wania, a nauczyć się go może jedynie 
w drodze życiowego doświadczenia. 
Podczas studiów architektonicznych 
zaś oprócz przedmiotów związanych 
z samym projektowaniem (około 
1500 godzin), program obejmuje szereg 
zagadnień związanych z budownictwem, 
kształtowaniem krajobrazu, planowa-
niem przestrzennym, historią, socjolo-
gią, psychologią czy percepcją. Studia 
takie uczą kreatywności, analitycznego 
myślenia i pokazują wielowątkowość 
procesu projektowego i inwestycyjnego, 
a przede wszystkim uwrażliwiają 
na szeroki zakres zagadnień, które 
należy zgłębiać i poznawać przez całe 
zawodowe życie. Właśnie ta świadomość 
konieczności ciągłego kształcenia się 
jest kluczowa dla właściwego wykony-
wania zawodu architekta. Zdobywane 
doświadczenie jest ogromnym atutem, 
a za młodych architektów powszechnie 
uznaje się tych, którzy nie ukończyli… 
40. roku życia. O tym, jak trudno dojść 
do pełnej samodzielności w wykony-
waniu zawodu architekta, świadczyć 
może to, że szacunkowo jedynie 30% 
absolwentów przystępuje do egzaminu 
na uprawnienia.

Tworzenie architektury jest 
zresztą czymś więcej niż samym 
projektowaniem. To również szereg 
analiz i czynności na etapie przed-
projektowym, bezpośredni kontakt 
z klientem, pełnienie funkcji doradczej, 
koordynacja międzybranżowa i krea-
tywne rozwiązywanie problemów na 
każdym etapie procesu inwestycyjnego. 
W ustawie o architektach ta wielowąt-
kowość ujęta ma być w art. 3: „Zawód 
architekta polega na rozpoznawaniu 
indywidualnych i społecznych potrzeb 
oraz wyrażaniu i realizacji tych potrzeb 
poprzez planowanie przestrzenne, pro-
jektowanie, kształtowanie i realizację 
obiektów budowlanych, ich zespołów, 

otoczenia i przestrzeni pomiędzy 
nimi w aspekcie funkcjonalnym, 
estetycznym i technicznym, a także 
relacji pomiędzy tymi obiektami a czło-
wiekiem i środowiskiem naturalnym 
i zbudowanym przy poszanowaniu 
dobra wspólnego, jakim jest przestrzeń 
oraz globalne i lokalne dziedzictwo kul-
turowe, uwzględniając, że architektura 
jest materialnym fundamentem kultu-
ry, ładu przestrzennego i społecznego, 
przenikającym wszystkie dziedziny 
życia jednostek i społeczności zarówno 
w sferze publicznej, jak i prywatnej”. 
W tym długim i wielokrotnie złożonym 
zdaniu starano się ująć jakże szeroki 
zakres pracy architekta i idącej za nią 
odpowiedzialności.

Architekt na budowie 
Obecność architekta na budowie 
nie jest oczywistością. Może w niej 
uczestniczyć, gdy oprócz uprawnień 
do projektowania architekt uzyskał 
uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi i budową (jak ma to 
miejsce obecnie), co daje możliwość peł-
nienia funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru. Obecność archi-
tekta na budowie może również wiązać 
się z pełnionymi przez niego nadzorami 
autorskimi podczas realizacji własnych 
projektów. Zgodnie z prawem budow-
lanym do pełnienia takiego nadzoru 
architekta może zobowiązać inwestor 
albo – w drodze decyzji – organ admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej. 
Niestety, w wielu przypadkach inwesto-
rzy starają się na nadzorach autorskich 
zaoszczędzić i „nie fatygują” architekta, 
a organy administracji wydają takie 
decyzje jedynie w przypadku inwestycji 
szczególnie ważnych lub skompliko-
wanych. Tymczasem nie wszystko 
można przewidzieć na etapie projektu, 
szczególnie w przypadku prac budow-
lanych polegających na przebudowach 

istniejących obiektów. W trakcie 
realizacji inwestycji często dochodzi do 
zmian, które mają miejsce na budowie. 
Potrzebne wówczas są konsultacje 
z projektantem. Gdy pełni on nadzór 
autorski, jego wizyty na budowie moż-
na ustalić jako cykliczne lub umawiać 
się w fazie zakończenia lub rozpoczęcia 
poszczególnych etapów prac, czy 
w miarę pojawiających się problemów. 
Ponadto często z inicjatywy wykonawcy 
w czasie trwania budowy pojawiają się 
rozwiązania zamienne, mające na celu 
uproszczenie prac lub oszczędności (np. 
materiałowe). Wówczas decyzję o przy-
jęciu nowych rozwiązań podejmuje 
projektant i w razie potrzeby nanosi 
zmiany w projekcie.

Ostatnie lata przynoszą zmiany na 
rynku pracy zarówno dla inżynierów 
budownictwa, jak i dla architektów. 
Wynikają one przede wszystkim z roz-
woju techniki i technologii, dążeniu 
do energooszczędnego i ekologicznego 
budowania oraz propagowania idei 
zrównoważonego rozwoju praktycznie 
w każdej dziedzinie życia. W branży 
inżynieryjnej cenione są szczególne, 
coraz węższe specjalizacje, podczas 
gdy zawód architekta musi obejmować 
coraz szerzej rozumiany proces 
inwestycyjny. Architekt i inżynier 
budownictwa, spotykając się w tym 
procesie (podczas każdego z jego 
etapów), prezentują dwie różne drogi, 
jakie przebyli w procesie kształcenia 
i doświadczeń zawodowych. Powinien 
łączyć ich wzajemny szacunek i cel, 
jakim jest realizacja inwestycji. W więk-
szości przypadków tak właśnie jest. 
Smutne, że dyskusja wokół propozycji 
dotyczących długo wyczekiwanego 
uregulowania zawodu architekta tak 
często sprowadza się do podkreślania 
podziałów, a nawet wzniecania antago-
nizmów pomiędzy nimi, oraz ciągłego 
deprecjonowania zawodu architekta. 
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Pod wrażeniem ISH
Magdalena Balicka

Odbywające się co dwa lata we Frankfurcie nad Menem targi ISH to najważniejsza i największa 
impreza branży instalacyjnej na świecie, a prezentowane na niej techniczne rozwiązania i nowoczesne, 

innowacyjne wzornictwo wyznaczają kierunki rozwoju i trendy w branży. Do tej pory tylko o nich 
słyszałam, a w tym roku uczestniczyłam w nich osobiście i wywarły na mnie ogromne wrażenie.

Imponujący jest już sam zakres tema-
tyczny i rozmach ISH. W targach uczest-
niczą firmy z branży grzewczej, klima-
tyzacji, wentylacji, sanitarnej, instalacji 
wodnych, energetyki odnawialnej, 
automatyki budynkowej, systemów 
budynku inteligentnego, wydajnego 
projektowania oraz wznoszenia budyn-
ków itp. Podczas tegorocznej edycji na 
powierzchni 275 tys. m² wystawiało się 
2532 firmy z 57 krajów, w tym około 100 
z Polski. Odwiedziło je blisko 190 tys. 
osób z 161 krajów. Największą grupę 
odwiedzających stanowili goście z Chin, 
Włoch, Holandii, Francji, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii, Austrii 
oraz Czech. Wiedziałam, że ISH to 
ogromna impreza, ale zaskoczyła mnie 
skala tego przedsięwzięcia.

Ważniejsza niż wielkość czy doskona-
ła organizacja była dla mnie możliwość 
ujrzenia na własne oczy różnorodności 
produktów wysokiej klasy z różnych 
stron świata, od których nie można 
było oderwać wzroku. Tak wielkiej 
imprezy targowej oczywiście nie sposób 
zwiedzić w całości. Z racji mojego zawo-
du na ISH pojechałam w poszukiwaniu 
inspiracji kominkowych i nie zawiod-
łam się. Na targach miałam okazję zo-
baczyć szereg nowoczesnych kominków 
i piecyków „w akcji”. Oprócz palenisk 
opalanych drewnem i peletami, dużą 
grupę produktów stanowiły rozwią-
zania na gaz i bioetanol. Niezmiernie 
zadowolona jestem jednak z tego, że 
udało mi się znaleźć czas i odwiedzić 
hale prezentujące liczne rozwiązania 
łazienkowe. Już na wejściu do hali 
byłam pod wrażeniem ogromu wystaw-
ców i różnorodności prezentowanych 
produktów. Na powitanie moim oczom 
ukazało się stoisko marki Toto, japoń-
skiego lidera ceramiki sanitarnej, które 
zaskakiwało rozmiarami i ilością aran-
żacji. Duże wrażenie zrobiła na mnie 
też ekspozycja przygotowana przez 
włoska markę Gessi – pozłacana arma-
tura łazienkowa w kolorze miedzianym 
pięknie komponowała się z naturalną, 
roślinną aranżacją. Wolno stojące umy-
walki i wanny wykonane ze specjalnego 
intensywnie kolorowego, a zarazem 
przezroczystego materiału można było 

zobaczyć na stoisku włos kiej marki 
Antonio Lupi. Generalnie na halach 
sanitarnych dominowały stylowe 
i nowoczesne aranżacje łazienek. Nie 
zabrakło docenianego przez Włochów 
marmuru, szkła czy złotych dodatków. 
Sporą grupę produktów stanowiły też 
dekoracyjne grzejniki łazienkowe, 
w przeważającej części zaprojektowane 
w eleganckiej formie. Warto również 
wspomnieć o ekstrawaganckich propo-
zycjach. Spotkać je można było głównie 
na stoisku belgijskiej marki Aqua 
Studio Design, która prezentowała sze-
reg ceramicznych wanien i umywalek 
w wielu intensywnych barwach, a także 
nietypowy projekt – wannę wolno 
stojącą ozdobioną łaciatą skórą.

Podsumowując, myślę, że dla osób 
zainteresowanych branżą instalacyjną 
ISH jest punktem obowiązkowym 
i trzeba je odwiedzić przynajmniej raz. 
Najbliższa edycja imprezy już za dwa 
lata (22–26 marca 2021 roku). 
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Krajobraz po targach
Elżbieta Amborska

Tradycyjnie sezon budowlany na 
Lubelszczyźnie otworzyły targi 
LUBDOM. To impreza o długoletniej 
tradycji, początkowo kojarzona przede 
wszystkim z firmami związanymi 
z budownictwem tradycyjnym, i cieszą-
ca się wielką popularnością zarówno 
wśród wystawców, jak i zwiedzających. 
Wraz ze zmianą rynkowych realiów, 
zmieniła się też funkcja targów i za-
sadniczo od tego czasu organizatorzy 
poszukują nowej, atrakcyjnej dla 
wystawców i zwiedzających formuły tej 

imprezy. Teraz na targach znajdziemy 
rozwiązania z zakresu budownictwa 
energooszczędnego, nowoczesnych 
technologii dla budownictwa, wypo-
sażenia wnętrz i aranżacji otoczenia 
domu. W ramach imprezy odbywają się 
także targi branży drzewnej LUBDREW 
oraz Targi Mieszkań i Nieruchomości, 
organizowane są pokazy, konferencje 
i seminaria.

Mimo starań organizatorów, nowa 
formuła LUBDOM-u nie zawsze przycią-
gała zainteresowanie branży i potencjal-

nych inwestorów. W widoczny sposób 
przekładało się to na liczbę wystawców 
i frekwencję zwiedzających. Tegoroczną 
edycję można jednak uznać za udaną. 
Przedstawiciele wielu firm biorących 
udział w lubelskich targach generalnie 
oceniają je pozytywnie, choć często nie 
bez zastrzeżeń. Dopisali też zwiedzający 
– w ciągu trzech dni ponad osiem tysię-
cy osób. Goście najchętniej odwiedzali 
ciekawie zaaranżowane ekspozycje, 
promujące nietuzinkowe rozwiązania 
oraz nowoczesne technologie. 

Robert Głowacki, prezes zarządu Targów Lublin SA
Nasze społeczeństwo jest coraz 
bardziej świadome potrzeby dba-
nia o otaczającą nas rzeczywistość. 
Obserwujemy to także podczas 
LUBDOM-u. Od kilku lat coraz 
większym zainteresowaniem 
cieszą się nowoczesne technologie 
budowlane i design. Głównym 
założeniem tegorocznej edycji 
Targów była zatem prezentacja 

rozwiązań, które realnie wpłyną zarówno na optymalizację 
kosztów eksploatacji nieruchomości, jak i na środowisko 
naturalne. Chcieliśmy też pokłonić się szeroko pojętej 
architekturze i urządzaniu wnętrz.

Cele te w dużej mierze udało się zrealizować. Prezento-
waliśmy nowe rozwiązania i nowe trendy w budownictwie. 
Niezwykle budujące jest to, że nasi wystawcy przedstawili 
ofertę łączącą innowacyjność z designem. Dzięki temu 

zwiedzający mogli zapoznać się bliżej z produktami proeko-
logicznymi, a zarazem atrakcyjnymi wizualnie.

Świadomi roli, jaką w architekturze i urządzaniu wnętrz 
odgrywa design, po raz pierwszy zorganizowaliśmy Lubel-
ski Kongres Designu i Architektury. Uczestnicy tego wyda-
rzenia mieli możliwość aktywnego udziału w spotkaniach, 
szkoleniach i panelach dyskusyjnych, podczas których 
poznali najnowsze trendy wnętrzarskie oraz prace twórców. 
Gościem specjalnym Kongresu był aktor Piotr Polk, który 
opowiedział o swojej pasji tworzenia mebli.

Na tegorocznym LUBDOM-ie udało nam się ponadto 
zgromadzić wystawców, którzy doskonale uzupełniali swoje 
oferty w zakresie budowy domu oraz aranżacji wnętrz 
i ogrodu. Myślę, że zwiedzający, którzy przybyli na tę im-
prezę (ponad 8 tys.), mogli być w pełni usatysfakcjonowani. 
A my jeszcze lepiej poznaliśmy ich oczekiwania, które już 
dziś stanowią dla nas źródło inspiracji na organizację przy-
szłorocznej jubileuszowej 40. edycji LUBDOM-u.
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Grzegorz Jabłoński, 
prezes Lubelskiego 
Oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy
W LUBDOM-ie od kilku lat bie-
rzemy udział za każdym razem, 
bo pozwala nam realizować nasze 
cele promocyjne. Jako stowarzy-
szenie najbardziej interesuje nas 
rozpowszechnianie idei Polskiego 

Stowarzyszenia Dekarzy. Ważne jest też pozyskiwanie 
nowych członków i zapoznawanie zainteresowanych 
z charakterem naszej aktywności i rodzajem działań, 
które podejmujemy czy to na poziomie naszego Oddziału, 
czy też PSD. I to się zwykle na LUBDOM-ie udaje. Tak 
było i tym razem. Sprzyjała temu dobra frekwencja 
zwiedzających Targi (lepsza niż poprzednio), a przede 
wszystkim zainteresowanie naszym stoiskiem – było 
jednym z chętniej odwiedzanych. Staraliśmy się, żeby 
było atrakcyjne i jednocześnie pokazywało, czym się 
zajmujemy. W tym roku postawiliśmy w hali targowej 
dom modelowy i to spotkało się z pozytywnym odbiorem 
ze strony zwiedzających.

Wyjątkowo dobrze wypadła niezwykle udana koopera-
cja producentów branży ogólnobudowlanej z dekarzami 
z Oddziału Lubelskiego PSD. Na powierzchni 250 m² po-
wstała imponująca strefa dachów. Nasi dekarze chętnie 
służyli pomocą i doradzali zainteresowanym w doborze 
odpowiedniego dla nich pokrycia dachowego. 

Jarosław Kamiński, 
Inne Meble
W LUBDOM-ie wzięliśmy udział po raz 
kolejny. Nie jest to wprawdzie tak duża 
impreza, jak na przykład targi poznań-
skie, i trudno oczekiwać po niej równie 
spektakularnych efektów handlowych, 
ale generalnie jesteśmy usatysfakcjono-
wani. Przede wszystkim dlatego, że do-
ceniono nasz produkt – stół teak korzeń 
na podstawie stalowej. Otrzymaliśmy za 
niego wyróżnienie w kategorii Produkt 
Roku Targów LUBDOM 2019. Model 
powstał na indywidualne zamówienie. 
Często takie realizujemy. Jeżeli mamy 
dokładny projekt, jesteśmy w stanie 
stworzyć meble, które klient sobie 
wymarzył. Cieszy nas więc, że owoce 
naszej pracy spotkały się z uznaniem 
konkursowego jury i że nagrodzony 
produkt wzbudził zainteresowanie 
zwiedzających.

Wiesław Olchawa, AndBud
W Targach LUBDOM wzięliśmy udział po kilkuletniej przerwie. Swego czasu zniechęciła nas do nich niska frekwencja 
wśród zwiedzających i skromne grono wystawców z naszej branży. Tegoroczną edycją imprezy jesteśmy mile zaskoczeni – 
zwiedzający dopisali, nasza oferta wzbudziła wśród nich duże zainteresowanie i nawiązaliśmy sporo obiecujących 
kontaktów. Na hali wystawiało się też kilka firm z wyposażeniem wnętrz, ale nieliczne z ofertą przeznaczoną do 
wykończenia łazienek. Dla branży lepiej by było, gdyby ta reprezentacja była silniejsza. Generalnie oceniam ten LUBDOM 
na plus i pewnie za rok weźmiemy w tych targach udział ponownie. Żałuję tylko, że nie miałem czasu posłuchać wykładów 
zaplanowanych w ramach Kongresu Designu i Architektury, bo myślę, że to fajny i ciekawy pomysł.
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Robert Pulik, Robi-Ren
Tegoroczną edycję Targów LUBDOM 
będziemy dobrze wspominać. Atmo-
sfera generalnie była miła, dla nas 
może jeszcze bardziej, bo mieliśmy 
kilka powodów do zadowolenia. 
Otrzymaliśmy główną nagrodę 
w kategorii Forma Promocji Tar-
gowej (za stoisko). Duże zaintere-
sowanie zwiedzających wzbudził 
nasz nowy produkt – kominek 

czterostronny. Jego promocja była jednym z naszych celów 
targowych. Liczyliśmy też na owocne kontakty z poten-
cjalnymi inwestorami i się nie zawiedliśmy. Nawiązaliśmy 
kilka interesujących kontaktów, które sfinalizowaliśmy 
umowami sprzedaży. Doceniamy również nową inicjatywę 
organizatorów lubelskich targów – Kongres Designu i Ar-
chitektury. To dobrze, że ktoś pomyślał o potrzebie pod-
kreślenia istotnej roli, jaką obecnie odgrywa wzornictwo 
użytkowe. Myślę więc, że za rok ponownie weźmiemy 
udział w LUBDOM-ie.

Leszek Socha, Drewex
Firma Drewex wzięła udział w Targach 
LUBDOM 2019 wraz z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Parkieciarzy. Prezentowa-
liśmy techniki montażu podłóg drewnianych 
oraz utwardzania lakierów lampami UV. 
Przez nasze stoisko przewinęła się masa osób 
zainteresowanych tematyką budownictwa 
mieszkaniowego, nie tylko architekci, ale 
także prywatni inwestorzy – zarówno ci 
w trakcie wykańczania domu, jak i ci dopiero 
się do tego przymierzający. Tradycyjnie naj-
więcej zwiedzających pojawiło się w ostatni 
dzień targów, czyli w niedzielę. Jak zwykle 
LUBDOM zorganizowany był z rozmachem 
i świetnie rozreklamowany na lokalnym 
rynku. Duży wpływ na liczbę odwiedzają-
cych, naszym zdaniem, miała równoległa 
organizacja Kongresu Designu i Architektu-
ry. To nowa inicjatywa organizatorów, która 
ma szanse bardzo pozytywnie wpływać 
na świadomość branży oraz atrakcyjność 
samych targów. Podsumowując, tegoroczny 
LUBDOM możemy uznać za bardzo udany 
i z niecierpliwością oczekujemy przyszłych 
edycji tego wydarzenia.
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Targi LUBDOM 2019 odbyły się w dniach 
22–24 marca 2019 roku w Centrum 
Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin 
S.A., ul. Dworcowa 11 w Lublinie. Kolejna 
edycja imprezy 20–22 marca 2020 roku.
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Adam Dec, PHU Terca
Od jakiegoś czasu LUBDOM to 
wydarzenie, w którym branżę 
budowlaną reprezentują przede 
wszystkim producenci. Byliśmy jed-
nym z nielicznych składów materia-
łów budowlanych uczestniczącym 
w tej imprezie. I muszę przyznać, 
że zainteresowanie odwiedzających 
targi naszym stoiskiem było na tyle 
duże, że nie potrafię powiedzieć, co 
działo się dookoła. Na ile to zainte-
resowanie przełoży się na konkret-
ne zamówienia, czas pokaże.

Na plus tegorocznego LUBDOM-u 
mogę zaliczyć niezłą frekwencję 
odwiedzających targi. Lepszą niż 
poprzednio. Gdybym dziś miał decy-
dować, Terca wzięłaby udział w ich 
przyszłorocznej edycji. Wszystko 
jednak zależy od tego, co przyniesie 
ten rok.
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XIV Gala Płomień Roku 2018
Magdalena Balicka

31 maja w Nałęczowie podczas uroczystej Gali magazyn Świat Kominków już po raz czternasty wręczył 
niezależne nagrody Płomień Roku dla najlepszych firm, produktów, wydarzeń oraz realizacji z branży 

kominkowej za rok 2018. Gospodarzami tego wydarzenia byli Witold Hawajski – redaktor naczelny 
magazynu Świat Kominków oraz Dariusz Marciniak – wydawca Świata Kominków i Fachowca Lubelskiego. 

Nagrody Płomień Roku już od 2006 roku 
przyznawane są przez Redakcję Świata 
Kominków, niezależnego magazynu po-
święconego tematyce związanej z szeroko 
pojętą kulturą ognia. Celem akcji jest 
promowanie najlepszych firm, produk-
tów, wydarzeń oraz realizacji z branży 
kominkowej. Gala odbywa się naprze-
miennie w Nałęczowie oraz w Poznaniu 
podczas Międzynarodowych Targów 
Kominkowych KOMINKI. W tym roku 
wręczenie nagród odbyło się w Nałęczo-
wie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 
100 osób. Byli to przedstawiciele firm 
i organizacji kominkowych oraz branż 
pokrewnych.

Na przywitanie gości i laureatów 
tegorocznej Gali gospodarze, Witold 
Hawajski i Dariusz Marciniak, przy-
gotowali atrakcję w postaci – ciepło 
przyjętego przez uczestników imprezy 
– przedstawienia Teatru NN z Lublina. 
W części oficjalnej uroczystości wręczo-
no nagrody Płomień Roku 2018. Przy-
znano je w siedmiu kategoriach: Firma 
Roku – Produkcja; Firma Roku – Handel 
i Usługi; Zielony Płomień; Produkt Roku 
– Wzornictwo, Styl, Estetyka; Produkt 
Roku – Technika, Bezpieczeństwo; Fir-
ma Wykonawcza – Realizacja Roku oraz 

Wydarzenie Roku. W każdej z kategorii 
nagrodzone zostały trzy firmy, produkty 
i wydarzenia – nagrody miały charakter 
równorzędny. Wyjątek stanowiła kate-
goria Firma Wykonawcza – Realizacja 
Roku, w której Redakcja Świata Komin-
ków nagrodziła aż pięć realizacji. Jak 
co roku przyznano także Czarny Dym 
i Superpłomień.

Ważnym punktem Gali było nagro-
dzenie Redakcji Świata Kominków przez 
ogólnoeuropejskie stowarzyszenie 
producentów kominów i systemów 
kominowych European Chimneys 
Association (ECA) medalem i certyfi-
katem uznania za promowanie wiedzy 
na temat technologii kominowej. 
W imieniu ECA medal wydawcy Świata 
Kominków Dariuszowi Marciniakowi 
oraz redaktorowi naczelnemu Witoldo-
wi Hawajskiemu wręczył pełnomocnik 
stowarzyszenia Rudolf Kania. Redakcja 
Świata Kominków zaś przyznała Rudol-
fowi Kani wyróżnienie specjalne Przy-
jaciel Świata Kominków. Na zakończenie 
części oficjalnej wręczono nagrody 
producentów za najlepsze realizacje 
kominkowe, w których zastosowano 
produkty zgłoszone do Płomienia 
Roku 2018 w kategorii Firma Wyko-

nawcza – Realizacja Roku. Nagrody te 
przyznawane są przez firmy: Hajduk, 
Spartherm, Hitze, Kratki.pl, Kaflarnię 
„Kafel-Kar”, Kaflarnię Grochowski oraz 
OSKP (niezależnie od nagrody głównej 
Płomień Roku).

Nałęczowską Galę Świata Kominków 
zakończyła uroczysta kolacja oraz 
zabawa taneczna z DJ-ejem, podczas 
której w rytmach największych polskich 
i zagranicznych hitów goście bawili się 
do białego rana.

Rozdanie nagród Płomień Roku 
poprzedziły branżowe IV Forum 
Producentów i Dystrybutorów pod 
hasłem „Kominkowy Okrągły Stół” 
oraz Walny Zjazd Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Kominki Polskie”. 
Forum to cykliczne wydarzenie, które 
stanowi platformę dyskusji o ważnych 
dla branży kominkowej problemach oraz 
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń 
producentów, dystrybutorów, przedsta-
wicieli branż i organizacji pokrewnych. 
Osoby towarzyszące uczestnikom IV 
Forum, niebiorące udziału w obradach, 
podczas ich trwania udały się na 
wycieczkę do Lublina. Podczas Walnego 
Zjazdu członkowie wybrali nowe władze 
Stowarzyszenia. 
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Laureaci nagrody Płomień Roku 2018

Wydarzenie Roku
 � Targi PROGETTO FUOCO 2018 
 � Międzynarodowe Targi Kominkowe 

KOMINKI 2018
 � Wdrożenie innowacyjnej tech-

nologii produkcji żeliwa (żeliwo 
wermikularne) oraz uruchomienie 
nowego zakładu produkcyjnego 
Kawmet

Firma Wykonawcza – 
Realizacja Roku

 � EV PHU Ewa Przewoźna
 � „Kafle-Kominki” Marek Wiliński
 � Łubniańskie Kominki
 � Arsignis
 � Terra Ignis Rozwadów

Produkt Roku - Technika, 
Bezpieczeństwo

 � Paleniska linii Certus/Verus Pellet, 
PPH Kokoszka-Lotz Lidia Kokoszka

 � Szkło kominkowe Neoclear, Hecker 
Glaskeramik GmbH & Co.KG

 � Piecyk Alter Ego, Caminetti Monte-
grappa S.p.A.

Produkt Roku – Wzornictwo, Styl, 
Estetyka 

 � Obrotowe palenisko systemowe 
Drehfeuer, Ulrich Brunner GmbH

 � Seria piecyków Simply Unique, 
Unirol Sp. z o.o.

 � Piec TermoKaust w nowej linii kafli 
Military, Kaflarnia „Kafel-Kar” Rafał 
Karny

Zielony Płomień
 � Centrala grzewcza AIRWOOD Sun-

wood, Poujoulat SA
 � Systemy kominowe do wszystkich 

urządzeń grzewczych: SPK, SPP, 
SGSP, SPKA, Darco Sp. z o.o.

 � Seria piecyków na drewno Nexo, 
Rais A/S

Firma Roku – Handel i Usługi 
 � Dorako KOMINKI&SPA
 � Wentor Piotr Wentlant
 � Iwona Pellets Sp. z o.o.

Firma Roku – Produkcja 
 � Defro Sp. z.o.o., Sp.k

 � Spartherm Feuerungstechnik GmbH
 � Kratki.pl Marek Bal

Superpłomień – rodzina Kaufmann 
– Hannelore i Helmut oraz ich dzieci 
Gabriele i Matthias Kaufmann to ro-
dzina prowadząca kaflarnię Kaufmann 
Keramik. Pracownia może pochwalić 
się wieloma ciekawymi projektami i in-
nowacyjnym podejściem do ceramiki. 
Nagrodę rodzinie Kaufmann przyzna-
no za całokształt działań , mający duży 
wpływ na rozwój kafli.

Czarny Dym – jakość powietrza 
w wielu krajach świata to jeden 
z najważniejszych tematów debaty 
publicznej i problemów „do załatwienia”. 
W obowiązujących w Polsce uchwałach 
antysmogowych niestety zupełnie pomi-
nięto indywidualne realizacje zduńskie. 
Odbiega to od ustawodawstwa w innych 
krajach Unii Europejskiej. Nowoczesnych 
rozwiązań zduńskich i kominkowych 
nie uwzględniono również w rządowym 
programie„Czyste Powietrze”.

R E K L A M AR E K L A M A

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

20-149 Lublin, ul. Do Dysa 6 • tel. 81 746 75 56, tel./fax 81 740 38 85 • tel. kom. 509 227 068 • e-mail: terca@poczta.wp.pl

• Materiały budowlane • Izolacje budowlane • Docieplenia poddaszy • Pokrycia dachowe • Stale zbrojeniowe
• Piasek, kruszywo • Płyty gipsowo-kartonowe (akcesoria) • Kostka brukowa • Systemy dociepleń

• Materiały elektryczne, hydrauliczne • Fachowe doradztwo • Zapewniamy transport

www.terca.lublin.pl
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Osłony przeciwsłoneczne 
zapewniające klimatyzację 

pomieszczeń
Marcin Głowacki, współwłaściciel firmy AiC

Rolety zewnętrzne aluminiowe są stosowane przede wszystkim z myślą o zabezpieczeniu 
wnętrza. Ich główną zaletą jest zapewnienie 100-procentowego zaciemnienia pomieszczeń. 

Natomiast wadą – brak widoczności na zewnątrz. Jednym z rodzajów rolet są rolety 
typu Screen, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów.

Rolety typu Screen to nowoczesne i uni-
wersalne osłony przeciwsłoneczne. Ich 
najważniejszą cechą jest ochrona domu, 
mieszkania czy biura przed nadmiernym 
przenikaniem promieni słonecznych do 
pomieszczeń i ich ponadnormatywnym 
nagrzewaniem. Możemy je podzielić 
na zewnętrzne i wewnętrzne. Rolety 
zewnętrzne są montowane na dużych 
przeszklonych powierzchniach, tym 
samym stanowią świetną alternatywę 
dla żaluzji fasadowych. Mogą być dosko-
nałym rozwiązaniem dla systemowej 
osłony okiennej całych kompleksów 
biurowych. Wyróżniają się eleganckim 
i nowoczesnym designem, który nadaje 
fasadzie budynku niepowtarzalny 
charakter.

Funkcjonalność
Stosowanie tych rolet jest szczególnie 
polecane w pomieszczeniach biurowych, 
handlowych i mieszkalnych. Latem 
zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne 

zmniejszają potrzebę ich chłodzenia. 
Dzięki osłonom można cieszyć się 
komfortową temperaturą bez wysokich 
kosztów związanych z zamontowaniem 
klimatyzacji. Warto jednak w nie wypo-
sażyć również pomieszczenia, w których 
zainstalowane są urządzenia klimatyza-
cyjne, ponieważ wpłynie to na znaczne 
obniżenie kosztów energii elektrycznej. 
W ciągu dnia zapobiegają nagrzewaniu 
się pomieszczeń. Energia słoneczna 
jest zatrzymywana na zewnątrz, 
a pomieszczenia pozostają przyjemnie 
chłodne. Z kolei w nocy umożliwiają ot-
warcie okien w celu zapewnienia nocnej 
wentylacji.

Zupełnie inną funkcję rolety Screen 
pełnią zimą m.in. zmniejszają straty 
ciepła, a tym samym ograniczają 
zapotrzebowanie na energię grzewczą. 
W ciągu dnia otwarta osłona pozwala 
na promieniowanie cieplne ze słońca do 
pomieszczenia, które w ten sposób się 
ogrzewa. Natomiast nocą jest wykorzy-

stywana do izolacji termicznej – zatrzy-
muje ciepło w pomieszczeniu.

Oprócz tego Screeny zapewniają 
ochronę przed insektami i wszelkimi 
zanieczyszczeniami oraz nie powodują 
nadmiernego zacienienia wnętrza. Cie-
kawostką jest fakt, że można je stosować 
w miejscach, których nie można wypo-
sażyć w żadną inną roletę zewnętrzną. 

Wysoka jakość
Screeny montujemy we wnęce okiennej 
(do stolarki) lub na zewnątrz wnęki 
(do muru). Są wykonane z aluminium 
(obudowana i prowadnica) oraz specjalnej 
tkaniny o dużej wytrzymałości i trwałości 
(poszycie). Materiały oferowane przez 
naszą firmę zapewniają ochronę przed 
wyblaknięciem, a także wpływem różnych 
warunków atmosferycznych, w tym 
silnym wiatrem. Stanowią również dosko-
nałą izolację akustyczną. Są wyposażone 
w napęd elektryczny lub ręczny (tylko 
Screeny wewnętrzne). Warto dodać, że 
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rolety posiadają trzy systemy prowadzenia 
bocznego: prowadnice boczne z zamkiem 
tkaniny (ZIP), standardowe prowadnice 
aluminiowe oraz prowadzenie linkowe. 

 � ZIP – dzięki umieszczeniu tkaniny 
w specjalnych prowadnicach, całkowi-
te opuszczenie rolety eliminuje ryzyko 
dostania się insektów do środka. Do-
datkowo tkanina nawet przy dużych 
rozpiętościach nie łopocze na wietrze.

 � standardowe prowadnice aluminiowe 
– w tym wariancie roleta montowana 
jest wewnątrz pomieszczenia, a tka-
nina znajduje się między belką dolną 
a rurą nawojową. 

 � prowadzenie linkowe – tkanina jest 
mocowana i prowadzona na stalo-
wych, praktycznie niewidocznych 
pionowych linkach.

Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń 
przygotowaliśmy wersję bez prowa-

dzenia bocznego. Screeny wewnętrzne 
charakteryzuje to, że widoczny jest 
obraz na zewnątrz, a nie widać środka 
pomieszczenia. Rolety te mogą być 
sterowane ręcznie lub elektrycznie.

Czym jest etykieta 
energetyczna?
O tym, że osłona przeciwsłoneczna wy-
wiera pozytywny wpływ na efektywność 
energetyczną latem i zimą, mówi nam 
etykieta energetyczna, którą opraco-
wał renomowany Instytut Techniki 
Okiennej ift Rosenheim we współpracy 
z Przemysłowym Stowarzyszeniem ds. 
Tekstyliów, rolet i ochrony przeciwsło-
necznej (ITRS). Naukowcy w ten sposób 
udowodnili udział osłony przeciwsło-
necznej w bilansie energetycznym.

Etykieta energetyczna opisuje spo-
sób oszczędzania energii polegający 
na zamocowaniu rolet w oknach. Aby 

określić wpływ zewnętrznej osłony na 
oszczędność energii, należy wziąć pod 
uwagę kilka czynników m.in. kierunek 
okna na stronę świata, średnie na-
słonecznienie, okres zacienienia oraz 
użyte okno. Etykieta energetyczna 
wskazuje, że ochrona przed słońcem 
jest równie ważna co konstrukcja 
okna, ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi i odporność na 
włamanie.

Realizacja
Wszystkie rolety typu Screen wyko-
nujemy na indywidualne życzenia 
klienta, stąd w naszej ofercie można 
znaleźć wiele różnorodnych wymiarów, 
rodzajów napędu i sterowania czy 
materiałów poszycia. Standardowy czas 
realizacji wynosi około trzech tygodni. 
Gwarantujemy najwyższą jakość i nie-
zawodność. 

AiC 
Świdnik, ul. Sosnowa 3, 
tel. 81 532 18 82, tel. kom. 793 910 135, 
 e-mail: aic@go3.pl, www.aic.lublin.pl
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Czy zabraknie nam fachowców?
Elżbieta Amborska

Dobrze skompletowana kadra to nieodzowny czynnik sukcesu nie tylko w sporcie, ale 
także w działalności gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym czasie 

wiele firm będzie miało problemy z kompletowaniem swojego zespołu. W niektórych 
branżach trudno nie tyle o dobrego pracownika, co o pracownika w ogóle.

Przez kilka ostatnich lat za najważniejsze 
bariery w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy 
uznawali wysokie obciążenia fiskalne 
i koszty pracy. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego z grudnia 2018 
roku pierwsze od pięciu lat prawie się nie 
zmieniają, a drugie tylko nieznacznie 
wzrosły. Bywały okresy, w których 
problemem dla firm był niski popyt albo 
bardzo duża konkurencja na rynku. Na 
niedostateczny popyt obecnie narzeka 
tylko nieco ponad 10% firm, a na nad-
mierną liczbę konkurencji niecałe 30%. 
Wydawać by się zatem mogło, że sytuacja 
jest opanowana i w miarę stabilna, co 
sprzyja rozwojowi biznesu. Niestety, tak 
nie jest. Rosną koszty materiałów i – co 
jeszcze ważniejsze – zaczyna brakować 
rąk do pracy. Nie we wszystkich branżach 
i nie we wszystkich regionach w takim 
samym stopniu. Jak wynika z danych Ba-
rometru Zawodów, dostępność pracowni-
ków o określonych kwalifikacjach będzie 
różna również na poziomie powiatów 
w poszczególnych województwach. Tak 
samo będzie na Lubelszczyźnie.

Gdzie będzie deficyt?
Deficyt chętnych do pracy prognozuje 
się w naszym województwie dla wielu 
firm o bardzo zróżnicowanym profilu 
działalności. Brak pracowników odczuje 
zwłaszcza branża budowlana. Dwa-trzy 
lata temu firmy działające w tym segmen-
cie gospodarki w naszym regionie nie 
miały problemu z zatrudnieniem i prawie 
nie dostrzegały zmian na rynku pracy. 
Obecnie kłopoty ze znalezieniem pracow-
ników uważają za najistotniejszą barierę 
prowadzenia swojej działalności. Według 
Barometru Zawodów w województwie 
lubelskim na niedostatek rąk do pracy 
w wielu powiatach narzekać będą między 
innymi firmy poszukujące robotników 
budowlanych, murarzy, tynkarzy, bruka-
rzy, dekarzy, cieśli, operatorów maszyn 
do robót ziemnych, monterów instalacji 
budowlanych, elektryków, a w niektórych 
powiatach także monterów okien (patrz 
Tabela 1). 

Poza branżą budowlaną problemy 
z pozyskaniem pracowników na pewno 
będą miały przedsiębiorstwa poszuku-
jące kierowców ciężarówek i ciągników 

siodłowych. Największy deficyt chętnych 
do pracy dotknie firmy z powiatu 
łukowskiego, chełmskiego, Chełma 
i tomaszowskiego. Prawie w całym Lubel-
skim (poza powiatem ryckim, łukowskim 
i radzyńskim) przewiduje się także brak 
piekarzy, aż w trzynastu powiatach brak 
magazynierów, w ośmiu kosmetyczek, 
a w siedmiu grafików komputerowych. 

Równowaga pomiędzy zapotrzebo-
waniem pracodawców na pracowników 
a chętnymi do pracy w danym zawodzie 
w skali całego województwa przewidy-
wana jest w niewielu zawodach. Na brak 
pracowników nie powinna narzekać 
branża telekomunikacyjna i medialna. 
Równowaga pomiędzy popytem a poda-
żą na rynku pracy powinna też panować 
na przykład na stanowisku kierownika 
usług czy pracownika pralni, myjni 
lub prasowalni. Nadmiar chętnych do 
pracy w województwie lubelskim zaś 
zanotować może branża turystyczna 
(pracownicy biur podróży i organizacja 
obsługi biura turystycznego). W branży 
budowlanej zaś będzie nadmiar poszu-
kujących pracy techników budownictwa.
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Dynamika zjawiska
Gdy przyjrzeć się prognozom Barometru 
Zawodów na przestrzeni lat objętych 
badaniem, łatwo da się zaobserwować 
dynamikę zmian na rynku pracy w da-
nym województwie. Zmiany te zachodzą 
w bardzo różnym tempie w zależności 
od zawodu. Niedobór kierowców ciężaró-
wek i ciągników siodłowych dotychczas 
miał na przykład charakter lokalny 
i gwałtownie przeszedł w zjawisko 
obejmujące cały region. W 2017 roku 
brakowało ich bowiem tylko w Lublinie. 
W 2018 roku pracodawcy w Lublinie nie 
mieli już problemu z ich pozyskaniem, 
bo ich zapotrzebowanie zrównoważyło 
się z liczbą chętnych do pracy. Deficyt 
odnotowano jednak w powiecie łukow-
skim. Obecnie dotyczy zaś całego woje-
wództwa. Bardzo dynamiczne zmiany 
zaszły także na rynku magazynierów. 
W 2017 roku chętnych do pracy w tym 
zawodzie brakowało tylko w Lublinie 
i powiecie świdnickim. Rok temu deficyt 
rozszerzył się na powiat łęczyński 
i lubartowski (ale zanotowano nadmiar 
w powiecie włodawskim). W tym roku 
deficyt rozszerzył się aż na czternaście 
powiatów, a w pozostałych prognozuje 
się równowagę.

Zupełnie inaczej zmiany zachodzą 
na rynku dekarzy. Kryzys pogłębia się 
z roku na rok. Dwa lata temu ich brak 
odczuły firmy w sześciu powiatach 
(w jednym zanotowano nawet nadmiar), 
w ubiegłym roku w dziewięciu, a w obec-
nym w dwunastu. 

Dlaczego nie chcą pracować?
Komuś mogłoby się wydawać, że 
w przypadku branży budowlanej czy 
transportowej, które zatrudniają 
najwięcej osób, z brakiem pracowników 
należało się liczyć wraz z poprawą ko-
niunktury w poszczególnych branżach. 
Nie do końca jest to prawda. Pracodawcy 
nie narzekają na nadmierny popyt czy 
dużą konkurencję. Przyczyn deficytu 
w niektórych zawodach należy upatry-
wać między innymi w charakterze pracy, 
do wykonania której firmy poszukują 
chętnych, proponowanych przez nich 
warunkach czy ograniczeniach związa-
nych z uzyskaniem pożądanych przez 
pracodawcę uprawnień.

Osoby poszukujące zatrudnienia na 
przykład w branży budowlanej najczęś-
ciej nie decydują się na podjęcie pracy 
w zawodach deficytowych nie tylko 
ze względu na stopień ich trudności, 

brak doświadczenia, umiejętności czy 
odpowiednich warunków zdrowotnych. 
Zniechęcają ich także niskie płace, 
brak rejestracji w ZUS, praca w ramach 
stażu, konieczność założenia własnej 
działalności gospodarczej, konieczność 
wykonywania pracy w dużej odległości 
od miejsca zamieszkania (praca dele-
gacyjna) czy nienormowany czas pracy. 
Zdarza się również, że potencjalnym 
pracownikom nie podoba się zatrudnia-
nie cudzoziemców w danym zawodzie 
(najczęściej w północnych powiatach 
województwa lubelskiego).

Brak odpowiednich uprawnień to 
problem w takich zawodach, jak kie-
rowca ciężarówki, elektryk czy operator 
sprzętu do robót ziemnych. Tu barierą 
mogą być między innymi wysokie koszty 
ich uzyskania (kilka tysięcy złotych), 
jakie musi ponieść osoba chcąca wyko-
nywać dany zawód.

Finansowanie kształcenia
Mając na uwadze koszty kształcenia 
młodych kadr w zawodach deficytowych, 
instytucje rządowe planują wzmocnić 
szkoły branżowe dodatkowymi środka-
mi finansowymi. Zwiększone subwencje 
oświatowe (do 10 tys. zł na jednego 

R E K L A M AR E K L A M A

Artykuły BHP i Ppoż. IR-POŻ

Zamojska 24, 20-105 Lublin, tel. 507 872 404, tel./fax 81 503 25 96, e-mail: info@irpoz.pl, www.irpoz.pl

W swojej ofercie posiadamy:
• gaśnice proszkowe, śniegowe i pianowe oraz
   agregaty gaśnicze, artykuły BHP i Ppoż.; 
• węże tłoczne i armaturę przeciwpożarową;
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości;
• hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne fi 25, 52 i 33;
• tablice budowlane, instrukcje, znaki ewakuacyjne, 
   ochrony przeciwpożarowej, ostrzegawcze;
• apteczki i zestawy apteczne;
• sprzęt ochrony osobistej twarzy, oczu, słuchu;
• obuwie i odzież roboczą i ochronną;
• rękawice robocze i ochronne;
• oraz wiele innych.

Nasza odzież zapewnia ochronę,
wygodę i bezpieczeństwo

Nasze produkty są innowacyjne,
funkcjonalne i dobrze wyglądają

IR-POŻ dzięki wysokiej jakości
produktów pozyskuje Klientów

Proponujemy intratne rabaty
dla hurtowników i detalistów

>
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ucznia) od 2020 roku przyznawane będą 
szkołom branżowym I stopnia kształ-
cącym w roku szkolnym 2019/2020 
swoich absolwentów w zawodach, na 
które przewidywane jest zwiększone 
zapotrzebowanie na krajowym rynku 
pracy i które mają istotne znaczenie dla 
rozwoju państwa. Prognozy stanowiące 
podstawę do uzyskania subwencji 
opracowywane są w perspektywie pię-
cioletniej i będą co roku uaktualniane. 
Jeżeli jednak samorządy zdecydują się 
na kształcenie w takim prognozowanym 
deficytowym zawodzie ważnym dla roz-
woju kraju, subwencję będą otrzymywać 
do czasu zakończenia cyklu kształcenia 
na takim samym poziomie, bez względu 
na zmiany w prognozach.

Na liście krajowej opublikowanej na 
ten rok znajduje się dwadzieścia zawo-
dów, między innymi elektryk, kierowca 
mechanik, ślusarz, programista, elektro-
nik i energetyk. Zawodów kształcących 
specjalistów z branży budowlanej nie ma 
na niej wcale. Znalazły się na listach dla 
poszczególnych województw. Są one jed-
nak tylko wskazówką dla kształtowania 
rozwoju szkolnictwa branżowego w da-

nym regionie. Zwiększone subwencje 
oświatowe ich nie obejmują. Dofinanso-
wanie w wysokości 10 tys. zł na jednego 
adepta (wypłacane w ciągu 36 miesięcy) 
otrzymają natomiast pracodawcy kształ-
cący młodocianych pracowników w za-
wodach deficytowych na lokalnym rynku 
pracy. Na skutek zmian w przepisach 
podatkowych przedsiębiorcy będą mogli 
ponadto odliczyć od dochodu darowizny 
na rzecz szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe, publicznych placówek kształ-
cenia ustawicznego albo publicznych 
centrów kształcenia zawodowego. Osoby 
prawne rozliczające się w CIT do 10% 
dochodu, osoby fizyczne rozliczające się 
w PIT do 6% dochodu.

Rozwiązania wprowadzone przez rząd 
w zakresie możliwości dofinansowania 
kształcenia zawodowego z różnych źródeł 
mogą okazać się jednak niewystarczające. 
Wysokie koszty nauki zawodu to jedno, 
drugie to brak chętnych do jej podjęcia. 
Jak wskazują dane GUS, młode osoby 
rzadko są zainteresowane kształceniem 
zawodowym. Z jednej strony boją się, 
że decydując się na naukę w szkołach 
branżowych, zamykają sobie drogę do 

dalszej edukacji. Z drugiej, patrząc na 
listę czynników zniechęcających już teraz 
do podjęcia pracy w danym zawodzie, czy 
można im się dziwić? 

Więcej informacji na temat prognoz 
rynku pracy w danym zawodzie na 
www.barometrzawodow.pl.

Ministerialna lista zawodów deficytowych: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WMP20190000276/O/
M20190276.pdf.

Barometr Zawodów to jednoroczna 
prognoza sytuacji w zawodach w każdym 
z powiatów w Polsce oraz na poziomie 
województw. Powstaje w oparciu o opinie 
pracowników powiatowych urzędów 
pracy, prywatnych agencji zatrudnienia 
i innych instytucji zorientowanych w lo-
kalnym rynku pracy. Na bazie posiadanej 
wiedzy oceniają oni, jak będzie zmieniać 
się zapotrzebowanie na pracowników 
w danym zawodzie oraz jak będzie 
kształtować się relacja pomiędzy dostęp-
ną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na 
pracowników w danym zawodzie (defi-
cyt, równowaga, nadmiar/nadwyżka).

Tab. 1 Wybrane prognozy dostępności pracowników w poszczególnych powiatach na rok 2019*.

Zawód Powiaty z prognozowanym deficytem Powiaty z prognozowa-
nym nadmiarem

Robotnicy budowlani opolski, puławski, parczewski, włodawski, bialski, radzyński, łukowski, tomaszowski lubartowski

Murarze i tynkarze łukowski, bialski, Biała Podlaska, parczewski, włodawski, puławski, opolski, kraśnicki, 
Lublin, łęczyński, krasnostawski, zamojski, Zamość, tomaszowski hrubieszowski

Dekarze i blacharze budowlani łukowski, radzyński, parczewski, puławski, lubartowski, włodawski, lubelski, łęczyński, 
chełmski, kraśnicki, krasnostawski, tomaszowski -

Monterzy instalacji 
budowlanych

łukowski, bialski, parczewski, włodawski, puławski, opolski, kraśnicki, Lublin, łęczyński, 
krasnostawski, zamojski, Zamość, tomaszowski hrubieszowski

Cieśle i stolarze budowlani bialski, łukowski, rycki, puławski, lubartowski, opolski, kraśnicki, Lublin, łęczyński, kran-
sostawski, chełmski, Chełm, tomaszowski hrubieszowski

Elektrycy, elektromechanicy, 
elektromonterzy

bialski, lubartowski, parczewski, włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, Chełm, kras-
nostawski, hrubieszowski, tomaszowski, opolski, kraśnicki -

Monterzy okien i szklarze łukowski, parczewski, tomaszowski -

Operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych

rycki, łukowski, bialski, Biała Podlaska, puławski, lubartowski, parczewski, włodawski, 
opolski, lubelski, Lublin, łęczyński, świdnicki, chełmski, Chełm, kraśnicki, krasnostawski, 
zamojski, Zamość, tomaszowski

-

Pracownicy robót 
wykończeniowych 

w budownictwie

łukowski, bialski, puławski, lubartowski, parczewski, włodawski, opolski, kraśnicki, Lublin, 
łęczyński, chełmski, Chełm, zamojski, Zamość, tomaszowski hrubieszowski

Brukarze bialski, radzyński, łukowski, tomaszowski, łęczyński, lubartowski, puławski, opolski, 
kraśnicki, zamojski, Zamość -

Technicy budownictwa kraśnicki

rycki, lubelski, Lublin, 
włodawski, chełmski, 
Chełm, krasnostawski, 
hrubieszowski

Inżynierowie budownictwa parczewski, kraśnicki, lubelski, świdnicki, zamojski, Zamość, tomaszowski hrubieszowski

Kierownicy budowy puławski, parczewski, lubelski, kraśnicki, świdnicki, hrubieszowski, tomaszowski -

* W powiatach nieuwzględnionych w powyższym zestawieniu w prognozie dotyczącej danego zawodu przewiduje się równowagę pomię-
dzy zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników a poszukującymi pracy w danym zawodzie.
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Plotery i obrabiarki CNC 
marki SARNOX

Plotery frezujące pozwalają na znaczne usprawnienie procesów produkcyjnych firmy. 
Umożliwiają wytwarzanie jednakowych oraz powtarzalnych elementów, które łatwo można 

wyprodukować w dużych ilościach przy zachowaniu wysokiej jakości i precyzji.

Dlaczego plotery CNC?
Plotery frezujące to nowoczesne i pre-
cyzyjne maszyny CNC przeznaczone 
do obróbki skrawaniem szerokiej gamy 
materiałów: drewna, płyt wiórowych, 
MDF, OSB, sklejek, tworzyw sztucznych 
PCV, plexi czy dibondu. Mają szerokie 
zastosowanie w przemyśle drzewnym, 
meblarskim oraz reklamowym. 

SARNOX – w czym 
się specjalizuje?
Firma SARNOX specjalizuje się w produk-
cji i sprzedaży ploterów oraz obrabiarek 
CNC. W swojej ofercie posiada maszyny 
odpowiednie zarówno dla mniejszych 
warsztatów, jak i te spełniające wymaga-
nia profesjonalnych wyspecjalizowanych 
zakładów. Oferuje plotery frezujące 
o dowolnym rozmiarze stołu roboczego.

W oparciu o wieloletnie doświadcze-
nie oraz wiedzę techniczną firma SAR-
NOX jest w stanie dobrać najlepsze dla 
zastosowań klienta urządzenia, które 
przechodzą złożone testy produkcyjne. 
Dzięki temu wiadomo, jakie rozwiąza-
nia należy zastosować w danej firmie. 

Wysoka jakość 
w atrakcyjnej cenie
Zaletą ploterów jest konstrukcja wyko-
nana ze stali z dodatkami żeliwnymi, 

która zapewnia maszynie dużą sztyw-
ność i wytrzymałość na przeciążenia 
oraz tłumienie drgań. To z kolei prze-
kłada się na dokładność pracy maszyny.

Plotery są wyposażone w profesjonal-
ne bezszczotkowe wrzeciono wysokiej 
klasy chłodzone cieczą na łożyskach 
ceramicznych, zapewniające wysoki 
komfort pracy oraz bardzo mocne 

serwonapędy. Posiadają one intuicyjny 
interfejs oraz przyjazny system 
sterowania, dzięki czemu mogą być 
używane nawet przez początkujących 
użytkowników. Sterowanie maszyną 
odbywa się za pomocą kontrolera, który 
posiada własny procesor oraz pamięć 
operacyjną.

W zależności od obróbki, plotery 
wyposażone są w stoły z rowkami 
teowymi lub w systemy próżniowego 
mocowania materiału, co znacznie 
ułatwia mocowanie płyt. Dostępna 
jest również wersja hybrydowa stołu. 
Do opcji stołu próżniowego (hybrydo-
wego) oferowane są wysokiej jakości 
pompy próżniowe oraz wentylatory 
podciśnieniowe. 

Dodatkowe opcje
Na życzenie klienta maszyny mogą 
zostać uzupełnione o dodatkowe opcje. 
Przydatna może okazać się automa-
tyczna wymiana narzędzia bądź system 
chłodzenia narzędzia czy odciągu wiór.

SARNOX 
37-415 Zaleszany, ul. Spółdzielcza 3B 
tel. 535 435 773, www.sarnox.pl

Średniej wielkości ploter frezujący CNC-1325 SERVO z automatyczną wymianą na-
rzędzia i wrzecionem ATC

Automatyczna wymiana narzędzia – magazyn liniowy ATC



PLOTERY & OBRABIARKI CNC

FREZY

PLOTER FREZUJĄCY
CNC-2030 SERVO

SARNOX
ul. Spółdzielcza 3B, 37-415 Zaleszany, tel. 535 435 773, e-mail: biuro@sarnox.pl www.sarnox.pl

PLOTER FREZUJĄCY
CNC-1325 SERVO ATC

AKCESORIA



NASZĄ PASJĄ
SĄ DACHY!

• WYKONUJEMY OPINIE TECHNICZNE

•  YMEJUZĄIWZOR ,HCIKSRAKED IJCATLUSNOK YMALEIZDU 
PROBLEMY DEKARSKIE

• YZRAKED EWODOWAZ EJCAKIFILAWK YMISONDOP 
(egzamin czeladnik / mistrz, szkolenia, kursy zawodowe)

• INTEGRUJEMY ŚRODOWISKO DEKARZY I PRODUCENTÓW

POMOC DEKARZY PO TRĄBIE POWIETRZNEJ
Razem możemy więcej! Dekarze 
naszego oddziału wykonali 
nieodpłatnie odbudowę trzech 
dachów zniszczonych w wyniku trąby 
powietrznej, która przeszła przez 
gminę Wojciechów. Dziękujemy 
firmom, które ofiarowały materiały na 
kompleksową odbudowę dachu starszej 
pani w Palikijach. Wiązary dachowe 
dostarczyła firma SAWE, blachę 
firma WAT Mariola i Tomasz Widerlik, 
orynnowanie DACH-BUD Agnieszka 
Chudzik, tarcicę DREW-KOT, a wkręty 
Info-GLOBAL.

Nasi dekarze wraz ze swoimi ekipami 

wykonali łącznie ok. 1000 m² pokrycia 
dachowego. Dziękujemy wszystkim 
firmom za ofiarną i bezinteresowną 
pomoc: PHU „DACHY” Artur 
Wierzchowski; „Śmigły” Usługi 
Remontowo-Budowlane Mariusz Ryć; 
Z.U.P.H Tadeusz Kurzyna; „Szabel-Dach” 
Piotr Kamieniarz; ADLO PUH Dariusz 
Budkowski; PPUH PAC-BUD Piotr Pacuła; 
„GELA” Usługi Budowlane Barbara 
Jabłońska; Grzegorz Wypych VEGA- 
-BUD S.C.; BLACH WIP Artur Marczewski; 
„KALENICA” Mirosław Kałużny; 
Bogusław Plewik; DACH-BUD Agnieszka 
Chudzik; Zbigniew Karaś YETI Dachy. 

CZY PRACA DEKARZA JEST SZTUKĄ?
„Czy praca dekarza jest sztuką?” – 
z tym tematem mieli okazję zmierzyć się 
nasi dekarze Artur Marczewski i Grzegorz 
Wypych, realizując wizję artysty Mate-
usza Choróbskiego dla Galerii Labirynt 
2 w Lublinie na Starym Mieście.

Głównym punktem wystawy była insta-
lacja we wnęce okiennej, poprzez którą 
Choróbski dokonuje gestu otwarcia prze-
strzeni, dodając jej oddechu i zapraszając 
do środka przypadkowych przechodniów. 
Znajdujący się w otworze okiennym 
tunel został wykonany z blachy stalowej, 
najpopularniejszego w Polsce materiału 
do budowy dachów, który nawiązuje do 
dachów znajdujących się na Starym Mie-
ście w Lublinie. Blacha odbija promienie 
słońca i rozświetla przestrzeń.

WYBORY ZARZĄDU 
W ODDZIALE LUBELSKIM
10 maja 2019 roku wybraliśmy nowe 
władze. Skład Zarządu:

• Grzegorz Jabłoński – Prezes,
• Artur Wierzchowski – Wiceprezes,
• Artur Marczewski – Wiceprezes,
• Grzegorz Wypych – Członek Zarządu,
• Tomasz Jabłoński – Członek Zarządu.

LUBELSKI PRODUCENT FIRMA WAT 
WSPIERA LUBELSKICH DEKARZY 
I PROPONUJE OBRÓBKI DO 6 MB

Firma WAT zakupiła nową 
hydrauliczną giętarkę do profilowania 
wszelkiego rodzaju obróbek 
blacharskich. Nowoczesna, sterowana 
komputerowo maszyna jest w stanie 
zaginać kąty danego profilu blachy 
z dokładnością do 1-2°. Możliwe 
jest wyginanie blach o grubości do 
2 mm oraz cięcie arkusza na paski 
o różnej szerokości roboczej. Dzięki 
temu można wykonywać obróbki 
standardowe wykorzystywane 
przy wykończeniach budynków 
mieszkalnych i przemysłowych, jak 
również nietypowe (na podstawie 
wymiarów podanych przez klienta) 
o długości nawet do 6 mb. Wygięte 
elementy mają zastosowanie 
w przemyśle jako obudowy maszyn 
i urządzeń oraz w budownictwie 
mieszkaniowym. Dużą popularność 
zyskały sobie: kalenice dachowe, 
wiatrownice, pasy nad- i podrynnowe 

oraz wykonywane na wymiar 
parapety okienne dostępne 
w szerokiej gamie kolorów.

Blachodachówka FALA PLUS

FALA PLUS to blachodachówka o 
symetrycznym profilu umożliwiającym 
obustronny montaż pokrycia. 
Modułowość znacznie ułatwia pracę 
oraz minimalizuje koszty przy dachach 
skośnych. Kształt przypominający 
wyglądem dachówkę ceramiczną 
zapewnia ponadczasowy design.

Blachodachówka FALA MAX

Blachodachówka modułowa FALA 
MAX to wzór skierowany do klientów 
oczekujących dachu o wyrazistym 
kształcie. Trwałość pokrycia podnosi 
wysokie 35-milimetrowe przetłoczenie, 
które zapewnia sztywność arkuszy.

Istnieje możliwość zamówienia 
arkuszy o długości do 4570 mm.

www.wat.com.pl

Wiadomości
Biuro PSD. Oddział Lubelski: Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna

http://dekarz.com.pl
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Kill two birds
Bartłomiej Piech, www.facebook.com/Angielski.u.Ciebie/

Ostatnio pisałem o przygotowaniu swojego słownictwa i tym samym podnoszeniu pewności siebie. 
Anglicy nazywają to „kill two birds with one stone”, czyli po naszemu „upiec dwie pieczenie na jednej 

płycie indukcyjnej”. Idąc tym tropem, warto spojrzeć na temat blokady językowej z innej strony i znając 
sposób na przygotowanie słownictwa, pochylić się nad problemem niesatysfakcjonującej wymowy.

W tym artykule omówię dwa kroki do 
polepszenia swojego LANGUAGE PER-
FORMANCE, czyli na ruszt wrzucamy 
problem pod tytułem WYMOWA.

KROK 1
Zacznij oszczędzać czas, który prze-
znaczasz na naukę języka angielskiego 
i przestań notować pisownię słów, które 
właśnie poznajesz lub powtarzasz! 
Dlaczego? Są co najmniej dwa powody: 
użyteczność i prędkość. Po pierwsze, za-
pis fonetyczny to prosta droga do planu 
wymowy. To, co zapiszesz, w 100% trafi 
do twoich wypowiedzi w przyszłości 
bez potrzeby ponownego przeglądania 
słowników. O ile ćwiczysz wymowę, 
taki właśnie zapis przekłada się na jej 
poprawę.

Po drugie, notatek złożonych z zapisu 
„jak się słyszy” używa się po prostu szyb-
ciej. Zyskujesz podczas tworzenia notat-
ki, kiedy zapisujesz tylko jedną linijkę. 
Następnie, odczytując swoje zapiski, nie 
musisz zastanawiać się nad poprawną 
wymową danego słowa. Zamiast: „We’ve 
developed this solution, especially for 
our foreign customers”, zdecydowanie 
lepiej mieć: [łiw di-ve-lepd dys so-lu-szyn 
fo a-łer fo-ryn kas-ty-mers].

KROK 2
Wykorzystaj zaoszczędzony czas i fak-
tycznie ćwicz wymowę, a nie wymówki. 
Skoro masz już porządny zapis fonetycz-
ny i zgromadzone przydatne wyrażenia, 
to pora na ćwiczenia. Tak samo jak 
możesz zaplanować to, CO powiesz, 

możesz też zaplanować, JAK to powiesz. 
Kluczem do sukcesu jest symulacja krót-
kich dialogów sytuacyjnych. Już samo 
prześledzenie przebiegu takiej rozmowy 
w myślach tworzy zapis pamięciowy 
i bezpośrednio pomoże ci wysławiać się 
łatwiej. 

Last but not least, użycie słownictwa 
w kontekście przykładowej rozmowy 
dla docelowej sytuacji jest w gruncie 
rzeczy JEDYNYM niepodważalnym 
sposobem na poprawę wymowy, jaki 
zna ludzkość. Jeśli chcesz lepiej pływać, 
to nie siedzisz na brzegu basenu, ani 
nie idziesz na narty. Znając sposób na 
ułatwienie sobie doboru słownictwa 
oraz przygotowanie notatek, warto 
dodatkowo zaopatrzyć się w dyktafon. 
Nagranie z datą pozwoli ocenić twoje 
postępy w czasie. 

W ramach podsumowania, 
mam dwa pytania:
1. Czy wiesz, że nagrywanie swoich wy-

powiedzi to również świetny sposób 
pracy zdalnej z tutorem lub coachem 
językowym? W razie niemożliwości 

spotkania face-to-face, po prostu 
wysyłasz plik i przez telefon lub 
np. Skype’a, otrzymujesz feedback 
i wskazówki do poprawy.

2. Jeśli ćwicząc w wolnym czasie 
z dyktafonem, oszczędzasz czas 
i pieniądze na lekcje, to czy jest to 
„kill two birds with one stone”? 

Bartłomiej Piech – tutor i wyznawca zasady „Nauczyciel nie jest 
niezbędny”. Absolwent filologii angielskiej oraz akademii coachingu. Autor 
metody nauki języka angielskiego stosującej narzędzia z zakresu psychologii 
biznesu. Od 5 lat prowadzi lekcje prywatne oraz grupowe, gdzie oferuje 
spersonalizowane programy uczenia się. Budując samodzielność uczniów, 
minimalizuje stres, maksymalizuje zaangażowanie, zwiększa efekty. Inspirację 
odnajduje w kolarstwie, a dyscyplinę, upór i dbałość o szczegóły z sukcesem 
przekłada na działalność edukacyjną.

GLOSARIUSZ: 
 � kill two birds with one stone 

– dosł. zabić dwa ptaki jednym 
kamieniem

 � language performance – dosł. 
wydajność językowa, czyli to jak 
wypadamy w mówieniu

 � We’ve developed this solution, 
especially for our foreign custo-
mers – Opracowaliśmy to rozwią-
zanie, szczególnie dla naszych 
zagranicznych klientów

 � tutor – prywatny nauczyciel, 
opiekun, trener

 � face-to-face – dosł. twarzą 
w twarz, osobiście

 � feedback – informacja zwrotna
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LUBHOTEL – z myślą o biznesie
Otwarty kilka miesięcy temu LUBHOTEL nie jest zwykłym obiektem przeznaczonym 

dla gości odwiedzających Lublin. To hotel, który powstawał z myślą o potrzebach 
osób związanych z biznesem – tych, którzy organizują mniej lub bardziej liczne 

spotkania biznesowe oraz tych, którzy w celach biznesowych podróżują.

Miejsce profesjonalnych 
spotkań
Projektując sale przeznaczone na or-
ganizację spotkań biznesowych, kon-
ferencji, narad i szkoleń, zadbaliśmy, 
aby były to pomieszczenia technicznie 
dostosowane do wymagań, jakie 
stawiają takie wydarzenia. Dlatego 
wyposażyliśmy je w klimatyzację, 
zaciemnienie okien, nagłośnienie 
i mikrofon stacjonarny oraz szybki 
dostęp do Internetu i flipchart. 
Każda z sal ma powierzchnię 70 m2, 
a potrzebne stoliki i krzesła można 
dowolnie zaaranżować. Bez przeszkód 
w każdej zmieści się 50 osób, a po ich 
połączeniu (istnieje taka możliwość!) 
ponad 100. 

Dzięki atrakcyjnej lokalizacji LUBHO-
TELU po zakończonym spotkaniu jego 

uczestnicy łatwo dojadą do centrum 
miasta i innych dzielnic Lublina. Równie 
szybko dotrą na dworzec kolejowy, 
autobusowy albo lotnisko w Świdniku 
(obwodnica). 

Wygodna baza biznesowa
Sami podróżujemy w celach bizne-
sowych i wiemy, jak istotna jest 
komfortowa baza organizacyjna, 
w której można zarówno odpocząć, jak 
i przygotować się w ciszy i spokoju do 
spotkań z kontrahentami i partnerami 
w interesach. Dla osób służbowo przy-
bywających do Lublina przygotowali-
śmy zatem specjalne, klimatyzowane, 
jednoosobowe pokoje. Wyposażyliśmy 
je w wygodne, szerokie łóżka, łazienkę 
z prysznicem oraz miejsce do pracy. 
Każdy z nich posiada szybki dostęp 

do Internetu poprzez łącze Wi-Fi, 
zestaw do parzenia kawy lub herbaty, 
a nawet suszarkę do włosów i zestaw 
kosmetyków.

Po dniu wypełnionym pracą
Nasza oferta dla biznesu nie byłaby 
pełna, gdybyśmy nie zatroszczyli się 
o możliwość relaksu w komfortowych 
warunkach. Po dniu wypełnionym 
pracą nasi goście mogą zatem odprężyć 
się w jednym z pobliskich kompleksów 
rekreacyjnych – korzystają z ich atrakcji 
na preferencyjnych warunkach. Nie-
zapomnianym doświadczeniem może 
być również spotkanie z wyjątkowymi 
smakami potraw serwowanych przez 
szefa kuchni Restauracji 107 i chwile 
wytchnienia spędzone w bogato zaopa-
trzonym lobby barze.

LUBHOTEL 
20-338 Lublin, ul. Krańcowa 107A 
tel. +48 81 477 95 00, www.lubhotel.pl
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lubhotel.pl

ul. Krańcowa 107A
20-338 Lublin, Polska

RECEPCJA
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RESTAURACJA
tel. +48 81 477 95 09

info@lubhotel.pl
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Jak analizować CV i o co zapytać 
na rozmowie rekrutacyjnej?

Małgorzata Bogdanowicz

W poniższym artykule chcę pokazać Państwu, jak czytać CV i prowadzić rozmowę kwalifikacyjną. 
Świadomie pomijam list motywacyjny, ponieważ nie jestem jego zwolenniczką. Powód jest 
prosty – rzadko piszą go sami kandydaci. Najczęściej to skopiowany z Internetu przykład, 

dlatego o osobie, która go nam dostarcza, dowiemy się niewiele, a może nawet nic.

Analiza CV
Zanim usiądziesz do analizy CV, 
zastanów się, jakiego kandydata chcesz 
zatrudnić. To pomoże Ci nie tylko traf-
niej, ale także szybciej wybrać osoby, 
z którymi będziesz chciał porozmawiać 
w następnym etapie rekrutacji. W tym 
celu powinieneś odpowiedzieć sobie na 
trzy podstawowe pytania:

1. Czy kandydat musi mieć doświad-
czenie w zawodzie lub branży? 
Jeśli tak, to jak duże?

Jeżeli masz czas, żeby dostosować 
pracownika do swojej firmy i branży, 
możesz wybrać osobę z mniejszym do-
świadczeniem zawodowym, ale bardziej 
elastyczną i z mniejszą ilością nawyków 
(nie zawsze dobrych) z poprzedniej pra-
cy. Gdy czas na wdrożenie pracownika 
do pracy w firmie jest mocno ograni-
czony, powinieneś zdecydować się na 
osobę z odpowiednią wiedzą i doświad-
czeniem zawodowym. Będziesz jednak 
musiał sprawdzać, czy nie wprowadza 
złych nawyków do firmy.

2. Jakie cechy osobowości są 
potrzebne w pracy na danym 
stanowisku w twojej firmie?

Cechy osobowości to jeden z ważniej-
szych czynników umożliwiających 
realizację zadań związanych z pracą 
na określonym stanowisku. Jeśli na 
przykład szukasz mobilnego handlowca 
sprzedającego materiały budowlane 
głównie na budowach, to potrzebujesz 
kogoś komunikatywnego i otwartego na 
ludzi. Sprawdź podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej, jak kandydat radzi sobie 
z takim zadaniem. Możesz go poprosić, 
żeby sprzedał ci coś, co lubi. Zadanie 

brzmiałoby tak: Proszę pomyśleć, co 
Pani/Pan bardzo lubi i spróbować zachęcić 
mnie do kupna tej rzeczy. Twoim zada-
niem podczas tej próby będzie zgłasza-
nie wszelkich wątpliwości, jakie przyjdą 
ci do głowy i dopytywanie kandydata 
o szczegóły.

Zastanawiając się nad kompetencjami 
osobowościowymi przyszłego pracow-
nika, warto uwzględnić także te, które 
ułatwią mu odnalezienie się w twoim 
zespole lub firmie.

3. Jakie kompetencje są wymagane 
do realizacji zadań na danym 
stanowisku?

Przed rozmową warto je określić i przy-
gotować pytanie do każdej z nich. 

Rozmowa kwalifikacyjna
Przede wszystkim pamiętaj, że dla 
rozmowy najważniejsze jest, aby była 
płynna. Gdy pojawiają się na przykład 
jakieś wątpliwości, warto dopytywać 
i wyjaśnić sobie sprawę, czasem nawet 
kosztem innych pytań. Zadając pytania 
zaś skup się na tym, co istotne z punktu 
widzenia pracy na danym stanowisku 
w firmie. Zawsze pytaj o doświadczenie 
zawodowe, powody zmiany pracy, 
sukcesy w poszczególnych miejscach 
pracy i o powody aplikacji do naszej 
firmy. Pozostałe pytania zależą od tego, 
jakie wymagania stawia stanowisko, na 
którym masz wakat. 

Jeśli poszukujesz osób zmotywo-
wanych, spróbuj sformułować pytanie, 
które ujawni tę cechę kandydata, a przy 
okazji pokaże, jak szybko potrafi on 
wybrnąć z dość trudnej sytuacji. Takie 
pytanie może brzmieć następująco: Od 
dawna, na przykład od trzech miesięcy, 
Pani/Pan nie pracuje, jak wyglądałby wte-
dy Pani/Pana dzień? albo: Jak Pani/Pan 
zbiera się do pracy rano, o której wstaje i co 
się potem dzieje? 

Takie pytania pokażą ci, jak osoby 
ubiegające się o pracę w twojej firmie 
wykorzystują swój czas. Ktoś może 
odpowiedzieć, że wstaje najpóźniej jak 
się da, bo chce się wyspać, ale zbiera 

się już bardzo szybko, bo poprzedniego 
dnia przygotował śniadanie i ubranie. 
Możesz wtedy założyć, że to osoba od-
powiedzialna i zmotywowana do pracy. 
Jednak gdy kandydat odpowiada, że śpi 
jak najdłużej, a potem szybko wychodzi, 
zapominając telefonu czy komputera 
potrzebnego do pracy, możesz założyć, 
że do pracy przyłoży się podobnie. 
Oczywiście warto jeszcze dopytać, co 
będzie się działo potem. Na przykład: 
Gdy zapomniał Pan zjeść śniadanie 
w domu, kiedy będzie miał Pan czas zjeść 
je później?

Jeśli poszukujesz osoby szybko 
podejmującej decyzję, polecam 
stworzenie krótkiej historii związanej 
z wykonywaniem zadań na danym 
stanowisku. Na przykład: Masz 
zadzwonić do stałego klienta i umówić 
się na spotkanie; zadzwonić do innego 
klienta z odpowiedzią na reklamację oraz 
do jeszcze jednego klienta w sprawie win-
dykacji, gdyż nie możesz zrealizować jego 
zamówienia bez uregulowania zaległości. 
Ponadto dzwonił klient z twojego regionu, 
który chce rozpocząć współpracę i prosił 
abyś oddzwonił. Ułóż te zadania w kolej-
ności, w jakiej byś je wykonał i uzasadnij 
dlaczego. 

Odpowiedź ujawni nie tylko to, 
czy kandydat potrafi ułożyć zadania 
zgodnie z priorytetami twojej firmy, ale 

Sprawdzając szybkość 
podejmowania decyzji, 
warto wykorzystać 
też informacje 
o zainteresowaniach 
kandydata.

Cechy osobowości to 
jeden z ważniejszych 
czynników 
umożliwiających 
realizację zadań 
związanych z pracą na 
określonym stanowisku. 
Jeśli na przykład 
szukasz mobilnego 
handlowca sprzedającego 
materiały budowlane 
głównie na budowach, 
to potrzebujesz kogoś 
komunikatywnego 
i otwartego na ludzi.
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również jak szybko podejmuje decyzje. 
Pokaże także poziom jego doświadcze-
nia oraz umiejętności uzasadniania 
swoich decyzji.

Sprawdzając szybkość podejmowania 
decyzji, warto wykorzystać też infor-
macje o zainteresowaniach kandydata.

Aplikujący często wypisują w tym 
punkcie mnóstwo rzeczy, zapytaj 
więc, które z zainteresowań jest 
najważniejsze i jak realizuje swoje 
hobby. Wnioski nie są trudne do 
wyciągnięcia.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
można, a czasem należy, pytać 
o relacje w pracy. Ich rozpoznaniu 
służą takie pytania, jak: Z kim Pani/
Pan przyjaźnił się w poprzedniej 
pracy? Z jakimi ludzi pracuje się Pani/
Panu najlepiej? Jacy ludzie pracowali 
w poprzednim miejscu pracy? Dzięki 
odpowiedziom dowiesz się, czy relacje 
ze współpracownikami w ogóle mają 
jakieś znaczenie. Jeżeli są one ważne 
na stanowisku, na które dana osoba 
aplikuje, zakres pytań trzeba zdecydo-
wanie rozszerzyć.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
warto ponadto zapytać, co kandydat 
wie o twojej firmie. Dowiesz się wtedy, 

czy jest zmotywowany do pracy i dobrze 
zorganizowany. Nawet jeśli złożył wiele 
aplikacji, ale wie, do kogo akurat przy-
szedł, to wielki plus dla niego. Jeżeli nie 
bardzo orientuje się, czym zajmuje się 
twoja firma, ale szukasz pracownika, 
którego praca będzie polegała tylko 
na wykonywaniu swoich obowiązków 

(na przykład pracownika magazynu), 
to może to właściwa osoba, która po 
prostu szuka pracy i już. 

I jeszcze jedno, pamiętaj, że każda 
rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko 
zadawanie pytań, ale również obserwo-
wanie zachowania, zwłaszcza wtedy, gdy 
zadawane pytanie jest zaskakujące. 

Małgorzata 
Bogdanowicz
– psycholog, trener biznesu, terapeuta. 
Od 10 lat tworzy i rozwija zespoły 
sprzedażowe z pasją przekazując swoje 
doświadczenia z branży reklamowej, 
wydawniczej, radiowej, motoryzacyj-
nej, budowlanej i meblarskiej. Pracuje 
również przy projektach związanych 
z rozwojem pracowników w zakresie 
Work Life Balance, zarządzania wie-
kiem. Praktyk w prowadzeniu szkoleń 
z zakresu negocjacji i obsługi klienta 
w handlu, komunikacji interperso-
nalnej, umiejętności menadżerskich. 
Zawodowo specjalizuje się w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi, tworzeniu 
programów szkoleniowych.

R E K L A M AR E K L A M A

Profesjonalne malowanie proszkowe
elementów o maksymalnym wymiarze do 7 metrów

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

Innowacyjne systemy ogrodzeń

Wybrane produkty transportujemy i profesjonalnie montujemy zgodnie z życzeniem klientów

kratyprzęsła ogrodzeniowe konstrukcje stalowe bramy furtki 

www.orex.biz.pl • www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl • e-mail: biuro@orex.biz.pl
Warsztat i biuro
20-423 Lublin, ul. Piękna 8
tel. 606 973 317Robert Karwowski
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Pięcioosiowy waterjet 
w firmie „Granit” Dulniak

Czy w firmie przeprowadzono ostatnio 
jakieś znaczące inwestycje?
Rafał Dulniak: Tak. Zamontowaliśmy 
najnowocześniejszą pięcioosiową maszynę 
do cięcia w technologii Waterjet. Zakup 
urządzenia był współfinansowany 
z „Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 
Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności 
MŚP”. Oprócz niej zakupiliśmy również 
maszyny do polerowania kamienia oraz 
do jego transportu, a także kruszarkę ka-
mienia. Modyfikacja parku maszynowego 
związana była z realizowaniem projektu 
„Wzrost konkurencyjności Zakładu 
Kamieniarskiego „GRANIT” Dulniak Sp. j. 
poprzez wdrożenie wyników prac B+R 
w innowacyjnej technologii polerowania 
kamienia oraz dywersyfikację produkcji” 
w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014–2020. Głównym celem tego 
projektu jest zwiększenie konkurencyj-
ności naszego przedsiębiorstwa na rynku 
krajowym i zagranicznym. Ma on również 
wpłynąć na podniesienie produktywności 
i wydajności firmy. Nowe maszyny pomo-
gą nam ulepszyć nie tylko produkty, które 
mieliśmy do tej pory w swojej ofercie, ale 
także nowe wyroby z kamienia: mozaiki 
i rozety kamienne, kruszywo łamane, 
w tym innowacyjny produkt, jakim jest 
płyta multisensoryczna.

Jak wyglądały procedury związane 
z realizacją projektu?
Rafał Dulniak: Procedury związane 
z wyborem maszyn rozpoczęły się 
latem 2018 r. Zdecydowaliśmy się na 
zakup najnowocześniejszego waterjeta, 
pracującego w pięciu osiach, ponieważ 
jest to rozwiązanie, które w zakładach 
kamieniarskich w naszym kraju stanowi 
absolutną nowość. Na chwilę obecną 
nie znam innej firmy, w której pracuje 
tego typu urządzenie. Bardzo istotnym 
elementem projektu było szkolenie, 
przeprowadzone przez producenta 
w swojej siedzibie w Szwecji. Przez kilka 
dni zapoznawaliśmy się z możliwościa-

mi nowej maszyny, w tym z jej obsługą 
i programowaniem. 
Michał Dulniak: Przyznaję, że na 
początku miałem obawy czy damy radę, 
zwłaszcza że szkolenie odbywało się 
w języku angielskim. Jednak zarówno 
prowadzący, jak i przedstawiciel firmy 
na Polskę byli doskonale przygotowani 
i wyjazd zakończył się sukcesem. 
Wprawdzie ani ja, ani brat raczej nie 
będziemy na co dzień pracować na tej 
maszynie, ale takie praktyczne poznanie 
jej możliwości, naszym zdaniem, bardzo 
przyda się w jej eksploatacji.

Kiedy odbył się montaż maszyny?
Rafał Dulniak: Montaż odbył się po dłu-
gim weekendzie majowym i przebiegł 
bez problemów. Szwedzi byli doskonale 
przygotowani, posiadali nawet toczne 
podstawki pod maszynę, dzięki czemu 
przemieszczanie z miejsca w miejsce 
było banalnie proste, mimo dużej wagi 
urządzenia.

Michał Dulniak: Maszyna waterjet 
znacznie powiększyła możliwości nasze-
go zakładu. Aktualnie możemy wyciąć 
każdy kształt według potrzeb klienta 
z niespotykaną dotąd precyzją.

Dodatkowo nasza maszyna ma 
uchylną głowicę tnącą, co pozwala nam 
ciąć wodą pod kątem do 60°, dzięki temu 
możemy ciąć w 3D.

W chwili obecnej oferujemy wycinanie 
dowolnych kształtów w różnych mate-
riałach:

 � stal, aluminium;
 � granit, marmur, trawertyn, kwarcyt, 

spieki i onyksy;
 � płytki ceramiczne i gresowe (cięcie, 

fazowanie oraz wycinanie w nich 
wszelkiego rodzaju otworów).

Technologia cięcia wodą z pewnością 
nie jest tania, ale my musimy patrzeć 
w przyszłość i stawiać na jakość. Jesteś-
my pewni, że ta inwestycja przyczyni 
się do zwiększenia jakości oferowanych 
przez nas produktów.

Zakład Kamieniarski „GRANIT” Dulniak Sp.j. 
Lublin, ul. Głuska 16, (przy szpitalu Abramowice) 
tel. 81 744 08 27 
www.granit.lublin.pl



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

Wywóz:
• ZIEMI
• GRUZU
• ITP.

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

Wykonujemy:
• PRZYDOMOWE

OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW

• ZBIORNIKI SZCZELNE
(SZAMBA)

Wynajem:
• KOPARKO-ŁADOWAREK

• MINIKOPAREK

KRUSZYWO
BETONOWE
NA DROGI

ZDZICHTEX
ZDZISŁAW CZARNYZDZISŁAW CZARNY

20-209 Lublin, ul. Konstruktorów 17
tel. 81 748 62 69, tel. kom. 601 694 882

www.zdzichtex.pl, biuro@zdzichtex.pl
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Z Michałem Jończykiem, dyrektorem ds. zarządzania procesami sprzedaży 
Xella Polska w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak.

Wydaje się, że szeroko rozumiany rynek 
budowlany dojrzał do głębokich reform 
zarówno ze względu na zmiany legisla-
cyjne oraz logistyczne, jak i dostępne 
technologie. Razem z liderem na rynku 
materiałów budowlanych przygotowali-
śmy cykl artykułów na ten temat.

Dariusz Marciniak: Panie Michale, czy 
faktycznie czekają nas głębokie refor-
my? Jakie są, Pana zdaniem, największe 
zagrożenia dla producentów materiałów 
budowlanych i firm wykonawczych na 
rynku?

Michał Jończyk: 
Faktycznie żyjemy 
w ciekawych 
czasach. Moim 
zdaniem wśród wy-
zwań, na jakie już 
natrafiają polskie 
firmy, są pracow-
nicy, a raczej ich 

brak. Coraz trudniej na polskim rynku 
o dostęp do wykwalifikowanej kadry 
na budowach. Oczekiwania związane 
z jakością robót rosną, równolegle rosną 
także wynagrodzenia. Dzisiaj, aby dobrze 

zorganizować plac budowy i zrealizować 
inwestycję, mieszcząc się w budżecie 
oraz w założonych ramach czasowych, 
jednocześnie zachowując wysoką 
jakość przeprowadzonych prac, trzeba 
zwracać uwagę na procesy organizacyjne 
i projektowe oraz technologie, które takie 
oczekiwania spełnią. Czas potrzebny na 
realizację robót jest coraz bardziej istot-
nym czynnikiem wpływającym na koszty 
inwestycji, a odpowiednia synchronizacja 
prowadzonych prac może znacząco wpły-
nąć na jego skrócenie. Dla producentów 
jest to perspektywa produkcji systemów 
i rozwiązań ograniczających liczbę osób 
potrzebnych do montażu oraz skraca-
jących czas wykonania. W przypadku 
materiałów ściennych są to najczęściej 
elementy wielkowymiarowe montowane 
za pomocą dodatkowych wózków czy 
żurawi, gdzie mamy do czynienia ze 
znacznym przyśpieszeniem prac.

DM: Ten problem sygnalizuje wielu pra-
codawców. Jaki jest więc obraz współ-
czesnej polskiej firmy wykonawczej, wa-
szego partnera na budowie, gdzie nowe 
technologie wymagają doświadczonej 
kadry lub innego podejścia?

MJ: Duża rotacja osób w firmach wyko-
nawczych nie pomaga w realizacji robót 
na wysokim poziomie technicznym oraz 
skracaniu czasu prowadzenia inwestycji. 
Możliwość współpracy ze sprawdzoną 
i doświadczoną załogą jest dzisiaj bazą 
do skutecznego działania i osiągnięcia 
zakładanej jakości we wcześniej ustalo-
nych ramach czasowych.

DM: Gdzie więc szukać rozwiązań? Czy 
idea zharmonizowanego budownictwa 
to mit, czy konieczność?
MJ: Dobre przygotowanie inwestycji to 
klucz do jej prawidłowego przeprowa-
dzenia, dzisiaj dzięki organizacji pro-
cesów projektowania i przygotowania 
możemy na bardzo wczesnym etapie 
rozwiązywać problemy techniczne, 
konstrukcyjne oraz wszelkiego rodzaju 
kolizje. Dzięki rozwojowi procesów 
i technologii związanej z BIM (ang. 
Building Information Modelling) 
możemy dzisiaj poza posiadaniem 
trójwymiarowego modelu budynku 
rozplanować plac budowy, opracować 
harmonogram prac budowlanych 
i dostawy materiałów oraz z dużą 
dokładnością określić koszty budowy. 

Akademia



VII  2019  Fachowiec Lubelski   produkt i technika 33

Do procesów przygotowania i optyma-
lizacji modelu zaangażowanych jest 
dzisiaj wiele osób – następuje wymia-
na informacji pomiędzy projektantami 
i branżystami, której efektem jest 
osiągnięcie najwyższej jakości pro-
jektu; informacje na poszczególnych 
etapach przygotowań nie są tracone, 
nie stajemy w fazie realizacji przed 
czasochłonną i bardzo kosztowną 
koniecznością rozwiązywania proble-
mów, gdyż zostały one rozwiązane już 
wcześniej.

Naszym pomysłem i kierunkiem, 
jaki proponujemy, są m.in. płyty Ytong 
Panel. Jest to system wielkowymiaro-
wych płyt z betonu komórkowego do 
wznoszenia ścian działowych. Wysokość 
elementów każdorazowo dostosowana 
jest do wysokości kondygnacji, dzięki 
czemu budowa przegród działowych 
odbywa się nawet cztery razy szybciej 
niż w przypadku technologii murowych 
z jednoczesnym zaangażowaniem 
mniejszej ilości osób. Skrócenie czasu 
wykonywanych prac budowlanych 
nawet o 75% oraz brak konieczności 
zastosowania grubowarstwowego 
wykończenia pozwalają na uzyskanie 
znacznych oszczędności. System Ytong 
Panel pozwala na osiągnięcie komfortu 
akustycznego w pomieszczeniach, 
cechuje się wysoką odpornością ognio-
wą, a także możliwość mocowania na 
ścianach nawet ciężkich przedmiotów.

DM: Xella zawsze była postrzegana 
jako kreator interesujących rozwiązań 
technologicznych rewolucjonizujących 
spojrzenie na budowanie, a teraz także 
logistycznych. 
MJ: Staramy się, aby tak było. Śledząc 
kierunki rozwoju rynku, widzimy 
konieczność zmian także w organizacji. 
Patrzymy szerzej i jako Xella Polska 
oferujemy na polskim rynku usługę 
związaną z montażem płyt Ytong 
Panel na budowach. W porozumieniu 
z podmiotami prowadzącymi budowę 
(generalny wykonawca, projektant, in-
westor itd.) dział projektowania w Xella 
Polska opracowuje rysunki montażowe 
ścian działowych, z uwzględnieniem 
poszczególnych rodzajów płyt Ytong 
Panel, nadproży i koniecznych dylatacji. 
W oparciu o projekt przewidujemy także 
harmonogramy dostaw oraz sposób 
i miejsca rozłożenia palet z płytami na 
poszczególnych stropach. Kolejnym 
etapem staje się montaż dostarczonych 
wcześniej elementów na budowę przez 

współpracujące z Xella Polska wykwa-
lifikowane ekipy wykonawcze. Istotne 
korzyści dla odbiorców tej usługi:
1. Krótki czas montażu. 
2. Wysoka jakość i gładkość uzyskiwa-

nych powierzchni ścian, a co za tym 
idzie – tańsze wykończenie.

3. Mniejsza liczba zaangażowanych 
pracowników.

4. Obniżenie kosztów stałych związa-
nych z prowadzeniem budowy.

5. Większa powierzchnia użytkowa 
dzięki mniejszej grubości ściany 
i cienkowarstwowemu wykończeniu.

Aby temu podołać, Xella Polska propo-
nuje współpracę oraz szkoli ekipy bu-
dowlane, przygotowując pracowników do 
montażu płyt Ytong Panel. Szkolenia pro-
wadzone są w centrach szkoleniowych na 
terenie zakładów Xella w Polsce oraz na 
budowach. Zapewniamy profesjonalnych 
trenerów i techniki szkoleniowe prowa-
dzące do umiejętności samodzielnego 
wykonywania ścian z paneli i osiągania 
wysokich wydajności. Pracownikom firm 
współpracujących z nami dajemy możli-
wość realizacji kontraktów w całej Polsce 

oraz osiągania wyższych wynagrodzeń 
w porównaniu do technologii murowych 
w znacząco krótszym czasie. Zapraszamy 
wszystkich do zapoznania się z technolo-
giami i do podjęcia współpracy. 

Dziękuję za rozmowę.

Praktyczny montaż płyt Ytong Panel 
(szkolenia dla wykonawców)

Xella Polska sp. z o.o. 
02-146 Warszawa,  ul. Komitetu Obrony Robotników 48,  
tel. 801 122 227 
www.ytong-silka.pl
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Proces negocjacji (cz. III)
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Negocjacje to psychologiczna gra. Jej końcowy wynik może przełożyć się na wymiar ekonomiczny 
w przypadku negocjacji biznesowych lub harmonijne relacje i współpracę w przypadku negocjacji 

rodzinnych. Ponieważ jest to gra, obowiązują w niej pewne zasady. Aby skutecznie grać w negocjacyjną 
grę, powinniśmy te zasady poznać i postępować zgodnie z nimi. Najważniejszą zasadę już 

omówiliśmy, a jest nią znakomite przygotowanie się do procesu negocjacji, które będzie w ¾ 
decydowało o końcowym sukcesie. O tym aspekcie negocjacji mówiliśmy w poprzednich odcinkach 

naszego cyklu. Teraz zajmiemy się samym procesem, czyli rozgrywką przy negocjacyjnym stole. 

Zasady prowadzenia 
rozgrywki negocjacyjnej

 � Mierz wysoko – cele powinny być 
ambitne i jednocześnie realistyczne, 
a kotwica rzucona daleko (oferta 
wstępna), abyś miał z czego ustępować.

 � Zanim powiesz TAK, przynajmniej 
raz powiedz NIE – spraw przyjem-
ność drugiej stronie i nie pozbawiaj jej 
psychologicznej satysfakcji z wywal-
czonych ustępstw.

 � Nie zgadzaj się na pierwszą ofertę 
– podobnie jak ty, tak i druga strona 
powinna dobrze przygotować się do 
procesu negocjacji, w związku z czym 
oferty wstępne partnera powinny mieć 
zaplanowany margines ustępstw (tzw. 
kotwicę); zgoda na pierwszą ofertę daje 
sygnał partnerowi, że źle rzucił kotwi-
cę i może wprawić we frustrację.

 � Zawsze żądaj czegoś w zamian za 
swoje nawet drobne ustępstwo 
– działa tutaj zasada wzajemności, 
która jest fundamentem negocjacji – 
negocjacje to de facto psychologiczna 
gra, która polega na wymianie wza-
jemnych ustępstw.

 � Podkreślaj korzyści wynikające 
z twoich ustępstw – argumentacja 
w negocjacjach powinna opierać się na 
języku korzyści partnera; podkreślaj 
korzyści drugiej strony z twoich 
ustępstw, aby zwiększyć jej satysfakcję.

 � Nie ustępuj pierwszy w sprawach 
zasadniczych, ale czyń małe gesty 
i podkreślaj ich znaczenie – w zależ-
ności od założonego scenariusza roz-
grywkę negocjacyjną możesz rozpocząć 

od ustępstw partnera (rekomendowane 
podejście, gdyż uruchamia działanie 
zasady konsekwencji) lub od własnych 
ustępstw; w drugim przypadku tak 
zaplanuj rozgrywkę, aby jako pierwszy 
ustępować w sprawach o niskiej wadze.

 � Nie akcentuj swojej gotowości by-
cia elastycznym – druga strona może 
to odebrać jako informację o twojej 
słabej pozycji negocjacyjnej i gotowość 
do dużych ustępstw z twojej strony.

 � Ustępuj powoli i niełatwo, tak aby 
twój klient czuł się usatysfakcjo-
nowany – lepszy efekt osiągniesz ro-
biąc kilka małych ustępstw niż jedno 
duże, czyli w dobrze prowadzonych 
negocjacjach lepiej jest ustępować: 
2% i 2% i 2% i 2% i 2% niż jeden raz 
o 10%; psychologiczna satysfakcja 
partnera z kilku drobnych ustępstw 
będzie większa niż z jednego dużego.

 � Ustępuj powoli i z wysiłkiem, 
zmniejszając stopniowo skalę 
ustępstw – możesz w tym przypadku 
zastosować zasadę malejących 
ustępstw, którą opisuję poniżej. Cenę, 
choć nie tylko, można negocjować 
zgodnie z tą zasadą.

Zasada malejących ustępstw:
1. Sprzedający – pierwsza oferta – 

700 USD.
2. Kupujący – NIE na pierwszą ofertę – 

kontroferta 500 USD.
3. Sprzedający – pierwsze ustępstwo 

– 650 USD (na poziomie połowy 
kotwicy).

4. Kupujący – opór – 500 USD.

5. Sprzedający – drugie ustępstwo 
– 625 USD (na poziomie połowy, 
połowy kotwicy).

6. Kupujący – opór – 500 USD.
7. Sprzedający – trzecie ustępstwo 

– 612 USD (na poziomie połowy, 
połowy, połowy kotwicy).

 � Zanim zgodzisz się na poważne 
ustępstwo, uzyskaj zobowiązanie 
kupującego, że złoży poważne 
zamówienie – duże ustępstwa 
muszą z czegoś wynikać, ale na 
pewno nie powinny wynikać z twojej 
negocjacyjnej ignorancji. Duże rabaty 
to duży wolumen, gdyż ustępstwo 
wynika w tym przypadku z efektu 
skali i doświadczenia i jak najbardziej 
ma ekonomiczne uzasadnienie.

 � Nie okazuj zadowolenia z ustępstw 
drugiej strony – w trakcie rozgrywki 
nie okazuj zarówno zadowolenia, jak 
i innych negatywnych emocji, gdyż to 
nie sprzyja rzeczowym negocjacjom, 
chyba że chcesz zmanipulować part-
nera, o czym w dalszej części.

 � Daj klientowi odczuć, że zrobił 
świetny interes – ukoronowaniem 
trudnych, ale i dobrze przeprowadzo-
nych negocjacji, będzie psychologiczna 
satysfakcja, której wynik może przy-
brać wymiar ekonomiczny. Podziękuj 
za owocne negocjacje i pogratuluj 
partnerowi zrobienia obopólnie do-
brego interesu. Zrób małą fetę wokół 
podpisania kontraktu – to sprawi 
drugiej stronie przyjemność i będzie 
dobrym fundamentem do długotrwałej 
i harmonijnej współpracy.

KOTWICA = 100$

ZAŁOŻENIA SPRZEDAJĄCEGO

PRZEBIEG NEGOCJACJI CENY

Poziom
złożonych
ustępstw

600 $

Trzecie
ustępstwo –
połowa
drugiego
25 $/2=12 $
oferta 612 $

S – 7 ruch
612 $

K – 2 ruch
opór – 500 $

K – 4 ruch
opór – 500 $

K – 6 ruch
opór – 500 $

S – 5 ruch
625 $

S – 3 ruch
650 $

S – 1 ruch
700 $

Drugie
ustępstwo –
połowa
pierwszego
50 $/2=25 $
oferta 625 $

Pierwsze
ustępstwo –
połowa kotwicy
100 $/2=50 $
oferta 650 $

Zasada
mierz wysoko

– kotwica
100 $+600 $=700 $
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Sławomir Wyspiański
Autor prowadzi wykłady 
i praktyczne warsztaty 
z negocjacji biznesowych 
na Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie w ramach studiów 
podyplomowych „Negocjacje 
i mediacje”. Prowadzi również 
firmę doradczą, specjalizującą się 
w negocjacjach oraz komunikacji 
marketingowej (www.wyspianski.
net). Jego pasje to fotografia, 
filmowanie i żeglarstwo.

Techniki manipulacji 
w negocjacjach 
Stosowanie manipulacji w negocjacjach 
to bilet w jedną stronę. Jeśli zostaniemy 
przyłapani na manipulacji, bezpowrotnie 
utracimy zaufanie drugiej strony, a zaufa-
nie jest największym negocjacyjnym ka-
pitałem. Kiedy zatem mamy do czynienia 
z manipulacją? Gdy tych samych technik 
użyjemy w celu przyśpieszenia procesu 
i zyskają na tym wszystkie strony nego-
cjacji, nie będzie w tym nic zdrożnego, 
jeśli natomiast posłużą one do uzyskania 
jednostronnych korzyści kosztem drugiej 
strony, możemy mówić o manipulacji. 
A oto przykłady takich technik, które 
mogą okazać się manipulacją:

 � przerwa w rozmowach,
 � odłóżmy to na później,
 � wilk w owczej skórze/inspektor 

Colombo,
 � optyk z Brooklynu,
 � bezinteresowny kelner,
 � stopa w drzwiach,
 � zdechła ryba,
 � rosyjski front,
 � ograniczone kompetencje,
 � pusty portfel,
 � mała/duża skala,
 � śmieszne pieniądze,
 � krakowski targ,
 � dobry/zły policjant,
 � skubanie gęsi,
 � nagroda w raju,
 � eskalacja żądań,
 � zabójcze pytanie,
 � imadło,
 � byle nie stracić,
 � zagadanie/zmęczenie przeciwnika,
 � lekceważenie/rozpraszanie,
 � atak personalny,
 � wzbudzanie poczucia winy.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszyst-
kich technik manipulacji, z jakimi może-
my się spotkać w negocjacyjnej praktyce. 
Przywołane powyżej techniki częstokroć 
mogą pojawiać się pod innymi równie 
poetyckimi nazwami. Wszystko zależy 
od kreatywności naszych przeciwników.

Role w zespole negocjacyjnym 
Profesjonalnie prowadzone negocjacje 
to gra zespołowa. Minimalny zespół 
to przynajmniej dwie osoby: aktywna 
(prowadząca rozmowy) i pasywna (ob-
serwator i sekretarz). W zależności od 
potrzeb mogą one odgrywać różne role, 
które prezentuję poniżej.

 � Napastnik
Prowokator, osoba łapiąca za słówka, 
trochę irytująca i denerwująca 
przeciwników, szukająca okazji do 
wykorzystania potknięcia przeciwnika, 
stosująca cięte riposty, agresywny styl 
i słownictwo. Może być utożsamiana ze 

złym policjantem z techniki dobry/zły 
policjant.

 � Pomocnik
Osoba, której zadaniem w zespole jest 
przygotowanie pola do ataku, zebranie 
odpowiednich informacji i dostarczenie 
ich negocjatorom.

 � Obrońca
Osoba, która nie pozwala przeciwnikom 
na narzucenie ich zdania, przerywa 
w odpowiednim momencie, nie daje 
zbić się z tropu, obstaje przy własnym 
zdaniu, jest uparta i konsekwentna, 
wytrwała i zdeterminowana. Jest 
asertywna, nieskora do ustępstw.

 � Bramkarz
Osoba podobna do obrońcy, broni po-
glądów, trudno ją przekonać do zmiany 
zdania, trzeźwo myśli, konsekwentna 
w realizacji celów, opanowana, nie ulega 
nadmiernym emocjom, zdeterminowana 
do obrony zdania zespołu negocjacyj-
nego.

 � Trener
Szef zespołu negocjacyjnego, nieko-
niecznie wybitny negocjator, cechuje 
się doskonałymi umiejętnościami 
obserwacji, analizy, podejmuje szybkie, 
trafne decyzje, zarządza i koordynuje 
pracą zespołu negocjacyjnego, wybiera 
członków zespołu, odpowiada za wybór 
strategii negocjacyjnych i sposobu nego-
cjacji, organizuje pracę zespołu.

 � Analityk
Analityk jest odpowiedzialny za groma-
dzenie danych i analizę, rozpracowuje 
przeciwnika, zbiera dane na jego temat, 
pomaga w przygotowaniu do negocjacji, 
w trakcie analizuje dane liczbowe, do-
radza szefowi zespołu w sprawach opła-
calności danych rozwiązań, prowadzi 
statystyki oraz rejestr liczbowy. Zajmuje 
się obliczaniem i analizowaniem danych 
liczbowych.

 � Fizjoterapeuta, dietetyk, 
specjalis ta w swojej dziedzinie

Specjalista, osoba, która ma specjali-
styczną fachową wiedzę z dziedziny 
będącej przedmiotem negocjacji. Służy 

informacją i wiedzą zawodowym negocja-
torom, jest swoistą wyrocznią, źródłem 
informacji, ponieważ negocjatorzy nie 
zawsze dysponują na tyle szeroką wiedzą, 
aby czuć się swobodnie w danej tematyce.

 � Imprezowicz
Zdarza się, że negocjacje trwają kilka 
dni, w tym czasie organizowane są 
imprezy i bankiety, na których warto się 
pojawić. Każda drużyna negocjacyjna 
powinna w takiej sytuacji dysponować 
osobą lub osobami, które niekoniecznie 
uczestniczą bezpośrednio w negocja-
cjach, za to biorą udział w wydarzeniu 
towarzyskim. Odciążają w ten sposób 
negocjatorów, którzy w pełni wypoczęci 
mogą przystąpić w kolejnych dniach do 
negocjacji. Wiadomo, że czasami w tzw. 
kuluarach można uzyskać więcej infor-
macji niż w trakcie oficjalnej rozgrywki.

 � Pozostałe role
Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje 
wszystkich istniejących ról w zespole 
negocjacyjnym. Można dodatkowo 
wyróżnić role:

 � sekretarza – osoby, która zapisuje 
ustalenia na kartce;

 � rzecznika zespołu – osoby, która 
jest odpowiedzialna za wyrażanie jed-
nego, spójnego zdania, opinii zespołu 
negocjacyjnego;

 � figuranta – osoby znanej, która budzi 
uznanie, prestiż, onieśmiela przeciw-
ników itd.

Podsumowanie
Pamiętajmy, że negocjacje to dynamiczny 
proces. Rozgrywkę powinniśmy prowadzić 
wieloetapowo i elastycznie, na bieżąco 
reagując na zagrania partnera i nie dając 
się wciągnąć w „jazdę na skróty”, czyli ma-
nipulację. Z uwagi na złożoność zjawiska 
jest to gra zespołowa, gdzie członkowie 
teamu na różnych etapach procesu mogą 
odrywać różne role. Minimalny skład zes-
połu negocjacyjnego to przynajmniej dwie 
osoby: prowadzący rozmowę i obserwator, 
który będzie pełnił różne role (sekretarza, 
bramkarza itd.). 
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Bajeczne rafy Egiptu 
podczas 

niesamowitego safari
Morze Czerwone to niewątpliwie miejsce, które nie może zostać 

pominięte przez żadnego nurka, niezależnie od posiadanych 
umiejętności i uprawnień. Jest idealne również dla osób 

chcących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem. Wystarczy 
zaledwie cztery godziny lotu, aby tam dotrzeć. Dzięki wysokim 

temperaturom panującym tam przez cały rok oraz unikalnej 
florze i faunie morskiej to prawdziwy bestseller nurkowy.

Egipt, główny bohater regionu, nigdy 
się nie nudzi: zachwycający świat 
makro, żółwie, barakudy, delfiny, 
diugonie, rekiny, wraki i wiele innych 
atrakcji od cichych, kameralnych re-
sortów i ecocampów nurkowych dzie-
wiczych części Egiptu po rozrywkowe 
wioski turystyczne z bogatą ofertą 
rozrywek, życiem nocnym i formułą 
All Inclusive, od małych łodzi nurko-
wych po wspaniałe jachty motorowe 
z jacuzzi. Pomożemy ci w wyborze 
idealnego miejsca na nurkowe wakacje 
w Egipcie!

Nasz majowy wyjazd 
na St. John’s
St. John’s stanowią niespotykane 
w centralnej i północnej części Morza 
Czerwonego systemy koralowe, przyj-
mujące postać cokołów wznoszących 
się do powierzchni wody z głębokości 
20–25 metrów. Rafy znajdują się aż 
450 kilometrów od Hurghady, więc 
jedyną szansą ujrzenia na własne 
oczy bajecznie kolorowych formacji 
poprzecinanych korytarzami i tunelami 
otwierającymi się w laguny i koralowe 
ogrody jest kilkudniowe safari na łodzi.

Rafa Habili Ali porośnięta jest ogrom-
nymi gorgoniami, miękkimi i czarnymi 
koralami, a jej pionowe ściany wyrastają 
z głębin od 2 do 4 m ponad powierzch-
nię wody.

Nurkując na St. John’s, można 
spotkać rekiny białoczube, młoty, 
żarłacze szare, tuńczyki, napoleony, ma-
krele oraz olbrzymie papugoryby. Trasę 
wzbogaciliśmy o nurkowanie na Elph-
instone (300-metrowej rafie w kształcie 
długiego cygara celującego na północ 
i południe) oraz Rocky i Zabargad.

Luksus w zasięgu ręki
Na niezapomniane safari wybraliśmy 
się przepiękną łodzią Sea Serpent. To 
pierwsza łódź będąca urzeczywistnie-
niem najnowszej generacji i elegancji. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
budowniczych i wiedzy opartej na su-
pernowoczesnych standardach powstała 
niezwykle szybka, stabilna, komfortowa 
i przestronna jednostka, która posiada 
11 dwuosobowych kabin (3 kabiny z łóż-
kami podwójnymi i 8 kabin z dwoma 
łóżkami pojedynczymi), każda jest wy-
posażona w łaziankę oraz indywidualnie 
sterowaną klimatyzację.

Na głównym pokładzie znajduje się 
przytulny salon oraz część jadalna. Sa-
lon jest w pełni wyposażony w zaplecze 
rozrywkowe m.in. odtwarzacze DVD 
i CD, telewizor oraz małą biblioteczkę. 
Na dwóch zacienionych pokładach 
można się zrelaksować między nurko-
waniami.

Pokład nurkowy zapewnia wystar-
czająco dużo miejsca dla wygody pasa-
żerów, posiada wydzieloną przestrzeń 
na butle, skrzynki na sprzęt oraz dwie 
ogólnodostępne łazienki.

Łódź wyposażona jest w sprężarki 
do nabijania butli powietrzem oraz 
Nitroxem, apteczkę pierwszej pomocy, 
zestaw tlenowy, radio, radar, telefon 
satelitarny, nawigację oraz GPS.

Podczas wyjazdów prowadzone są 
kursy nurkowe wszystkich kategorii. Na 
kurs może zapisać się każdy, kto chce 
spędzać aktywnie urlop – niezależnie 
od tego, czy ma 12, 30 czy 60 lat. Coraz 
modniejsze są wakacje dla całych 
nurkujących rodzin. Podstawowy kurs 
uprawnia do nurkowania do 18 m 
głębokości.

Extreme Divers 
20-504 Lublin, ul. Orkana 19a 
tel. 667 341 349, www.extremedivers.pl
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Najlepsza stolarka budowlana 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja na Rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

30 maja 2019 roku w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu TOPTEN Okna 2019, 
podczas której zostały ogłoszone wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną.

Zgodnie z założeniami konkurs TOPTEN 
Okna ma stanowić platformę mającą na 
celu pomoc inwestorom, projektantom 
i audytorom energetycznym w wyborze 
najlepszej pod względem oszczędności 
energii i kosztów stolarki budowlanej do-
stępnej na rynku polskim. W tegorocznej 
edycji oceniano parametry opisane według 
normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10, opie-
rając się o deklarację cech potwierdzonych 
przez badania certyfikowanych jednostek 
oraz obiektywne testy i analizy, opracowa-
ne przez niezależne instytucje.

Do udziału w konkursie zaproszono 
firmy produkujące stolarkę dostępną na 
polskim rynku. Łącznie przeanalizowano 
ponad 330 wyrobów, poddając je szcze-
gółowej ocenie – zgodnie z zasadami 
konkursu – i wykonano analizę rynku 
stolarki budowlanej. Ocenę produktów 
przeprowadzono w oparciu o kryterium:
1. efektywności energetycznej wyko-

nanej w oparciu o bilans energetycz-
ny (podstawa oceny konkursowej);

2. parametrów, opisujące najważ-
niejsze cechy wyrobu – wartość 
współczynnika przenikania ciepła 
okna Uw [W/m2K], współczynnik 
przepuszczalności energii słonecznej 

gG, współczynnik przepuszczalności 
powietrza L100 [m

3/h/m2], współ-
czynnik przepuszczalności światła 
Lt, wskaźnik oddawania barw szyby 
– Ra, klasę odporności na obciążenie 
wiatrem, wodoszczelność i izolacyj-
ność akustyczną okna RW(C; Ctr);

3. ceny rynkowej oferowanych produk-
tów oraz montażu, którego szczegóły 
powinny być opisane w karcie gwa-
rancyjnej;

4. oceny porównawczej w odniesieniu 
do okien spełniających aktualne wy-
magania prawne (okna referencyjne);

5. innowacyjności (kryterium 
wprowadzone podczas tegorocznej 
edycji konkursu) – badaniu poddano 
możliwość zastosowania „ukrytych” 
okuć i nawiewników antysmogowych 
w oknach oraz możliwość montażu 
czytnika linii papilarnych i „ukry-
tych” okuć w drzwiach.

W tegorocznej edycji TOPTEN Okna 
wzięli udział producenci okien 
pionowych, dachowych oraz drzwi 
zewnętrznych. W konkursie wyróżniono 
produkty w pięciu kategoriach: 

 � Okna pionowe drewniane,

 � Okna pionowe PVC,
 � Okna pionowe metalowe,
 � Okna dachowe,
 � Drzwi zewnętrzne.

Wyróżnione w konkursie okna pionowe 
i dachowe oraz drzwi charakteryzują się 
bardzo dobrymi parametrami technicz-
nymi oraz bardzo dobrą efektywnością 
energetyczną i ekonomiczną. W zakresie 
efektywności energetycznej zaś z pew-
nością należą do najlepszych w Polsce. 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły 
już dziś osiągnąć wartości spełniające 
wymagania stawiane budynkom według 
warunków technicznych 2021.  

Organizatorzy TOPTEN Okna: 
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju, Fundacja na Rzecz Efektywnego 
Wykorzystania Energii, Dolnośląska Agen-
cja Energii i Środowiska.

Mecenasi konkursu: Winkhaus, Tremco-
-Illbruck, Saint-Gobain, Swisspacer.

Więcej informacji na stronie: 
www.e-stolarka.pl; www.topten.info.pl; 
www.cieplej.pl.
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Laureaci TOPTEN Okna 2019

Laureaci prezentowani są w kolejności alfabetycznej. 
Ocenę produktów przeprowadzono w poszczególnych grupach:

Okna drewniane
Producent Produkt 

ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. Thermoline 92 

ARIES PASSIV 92 

FABRYKA OKIEN I DRZWI 
URZĘDOWSKI Galux 88 ORO 

Fabryka Okien VIDAWO VIDAWO 90mm Passiv 

FAKRO Sp. z o.o. Soft 92 

KARO Okna Drewniane EKO-92 

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE 
Godlewska Sp.j. EUROLINE 78 

STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A. CAPITAL 92 

WIKTORCZYK TW88 

Z.S.B Sobański sp.j. PASSIV 92 

Okna metalowe
Producent Produkt 

AMEX-BĄCZEK SP. Z O. O. Aliplast Genesis 

AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. Aliplast Genesis 

DOMIX-P Joanna Poniży Aluron AS75 

Ecowindow YAWAL TM 102HI

FABRYKA OKIEN PCV FOREST Aliplast Genesis 

FTS-ABARIS Sp. z o. o. Aluprof MB-86

Lewlex Aliplast Genesis 

Okna-Mikołajczyk. Aliplast Genesis 

OknoPlus Sp. z o. o. Aliplast Genesis 
Rybak Przedsiębiorstwo 
Budowlane Aluprof MB-104 SI

Okna PCV
Producent Produkt 

AdamS Sp. z o.o. Sp.k. Passiv-line PLUS 

AdamS Sp. z o.o. Sp.k. VEKA SL 82 

EMPOL BIS S.A. Living MD (70) 

KRISPOL Sp. z o.o. FEN92 

MITBAU Sp. z o.o. Living MD 

MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. MSline+ AD82 

OKNA DEBOW OD LINE 

OKNA DEBOW OD FUTUR 

OknoPlus Sp. z o.o. Morlite 

ProfiLine Ruben Skrzypiec Ideal 7000

Okna dachowe
Producent Produkt 

ALTATERRA Polska Sp. z o.o. Ultima Energy 

Fakro Sp. z o.o. FTT U8 Thermo 

Fakro Sp. z o.o. FTT U6 

Fakro Sp. z o.o. FTU-V U5 

Fakro Sp. z o.o. FTT R3 

Fakro Sp. z o.o. FTP-V U4 

Magnetic Fenster Premium 

OKPOL Sp. z o.o. ISO I3 

OKPOL Sp. z o.o. ISO I6 

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. Q-4 Plus

Okna zewnętrzne
Producent Produkt 

DELTA Zbigniew Różycki Royal 84P 

F.P.H.U. „PARMAX” s.c. Xfaktor 

F.P.H.U. „PARMAX” s.c. TOP PLUS 11 

KRISPOL Sp. z o.o.  SOLANO S101 

POL-SKONE Sp. z o.o. Saturn 00 

POL-SKONE Sp. z o.o. Argali 

WIKĘD Sp. z o.o. Sp.k. TERMO PRESTIGE LUX/010 

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A  CREO 

Z.S.B. CAL Rovaniemi 

Z.S.B. CAL Jagienka

Obowiązki 
pracodawcy 

w czasie upałów
Oprac. na podstawie materiałów PAP

Nad Polską raz po raz przechodzą fale upałów, 
które utrudniają wykonywanie nawet prostych 

prac. Właściciele firm muszą pamiętać, że 
ustawodawca przewidział taką sytuację i nałożył 

na nich z tego tytułu określone obowiązki.

Niezależnie od tego, czy na zewnątrz panują upały czy też 
nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma 
obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający 
jej uciążliwość. Jego obowiązkiem jest także zapewnienia 
w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany 
powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz nie-
korzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, 
ale – co do zasady – przepisy nie określają maksymalnej 
temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykony-
wana w pomieszczeniach. Mówią jedynie o temperaturze 
minimalnej – ta nie może być niższa niż 14°C, a w pomiesz-
czeniach biurowych i takich, w których wykonywana jest 
lekka praca fizyczna – 18°C.

Choć w odniesieniu do większości pracowników mak-
symalna temperatura, w jakiej może być wykonywana 
praca w pomieszczeniach, nie została określona, to takie 
uregulowanie wprowadzono w stosunku do pracowników 
młodocianych. Pracownicy z tej grupy nie mogą pracować 
w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 
30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.

Zmniejszenie związanej z upałami uciążliwości pracy 
w pomieszczeniach jest możliwe m.in. dzięki wentylacji 
i klimatyzacji. Jeżeli takie rozwiązanie jest w firmie stoso-
wane, zwalnia ono pracodawcę z obowiązku zapewnienia 
napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszcze-
niach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszcze-
niach nie przekracza 28°C. Jeżeli wynosi co najmniej 29°C, 
pracodawca musi zapewnić napoje, bez względu na to, czy 
stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację, czy też 
nie. Natomiast osobom pracującym na otwartej powierzchni 
pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje wzbogacone 
o sole mineralne i witaminy, gdy temperatura przekracza 
25°C. W obu przypadkach napoje powinny być dostępne 
dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Co ważne, 
nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku sta-
nowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. 
złotych. 

Oprócz napojów chłodzących pracownikom wykonującym 
na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej 
tak zwane prace brudzącej, pracodawca zobowiązany jest 
zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody 
dziennie na każdego pracownika.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może (ale 
nie musi) w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo 
pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Co 
istotne, nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia 
pracownika. 



prawo    Fachowiec Lubelski  VII 201940

Łatwiejsza sukcesja firmy
Elżbieta Amborska

Bezproblemowe kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa, którego właścicielem była zmarła 
osoba fizyczna, do niedawna było niemożliwe. Jego płynne funkcjonowanie i przejęcie przez 

następców, pomimo tego tragicznego zdarzenia, ma ułatwić ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

Sprawy spadkowe nie dość, że często 
budzą wiele niekoniecznie pozytywnych 
emocji, to jeszcze nierzadko trwają 
bardzo długo. Jeżeli spadkodawca nie 
rozporządził swoim majątkiem odpo-
wiednimi zapisami w testamencie, ustalić 
przecież trzeba nie tylko, kto ma prawo 
do spadku, ale też i jaka jego część przy-
padnie poszczególnym spadkobiercom, 
kto dostanie samochód, a kto dom, kto 
kogo będzie musiał spłacać itp. Gdy do 
przejęcia w spadku jest przedsiębiorstwo 
osoby fizycznej, sytuacja spadkobierców 
komplikuje się jeszcze bardziej, zwłaszcza 
jeżeli chcieliby, aby dziedziczona przez 
nich firma funkcjonowała nadal. Do nie-
dawna było to praktycznie niemożliwe, 
bo wraz ze śmiercią właściciela ważność 
traciły dane podatkowe firmy, jej wpisy 
w różnych rejestrach i zawarte przez nią 
umowy. Sytuację tę znacząco zmienia 
wejście w życie w listopadzie 2018 roku 
ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej. Niektórzy 
błędnie nazywają ją ustawą o sukcesji, 
tymczasem nowe regulacje w ogóle nie 
odnoszą się do spraw spadkowych, tylko 
do sposobu zrządzania firmą po zmarłym 
właścicielu.

Po co ustawa?
Ustawę o zarządzie sukcesyjnym 
opracowano ze względu na liczne syg-

nały właścicieli przedsiębiorstw osoby 
fizycznej i ich spadkobierców, którzy do 
czasu wejścia w życie nowych przepisów 
pozbawieni byli możliwości płynnego 
przejęcia i kontynuowania działalności 
gospodarczej, na przykład prowadzonej 
przez zmarłego współmałżonka. Wraz ze 
śmiercią właściciela firma taka bowiem 
musiała upaść, bo natychmiast wygasały 
NIP, REGON, licencje i koncesje, które 
przyznawane są konkretnej osobie, umo-
wy o pracę czy prawo do przyznanych 
firmie funduszy unijnych. Pozostawały 
natomiast zobowiązania zaciągnięte 
przez spadkodawcę wobec banków, 
leasingodawców i kontrahentów, którzy 
w sytuacji śmierci dotychczasowego 
właściciela przedsiębiorstwa należącego 
do osoby fizycznej mieli prawo wypowie-
dzieć zawarte z nim umowy i postawić 
zobowiązania w stan wymagalności.

Zdarzało się również, że śmierć 
właściciela przedsiębiorstwa osoby 
fizycznej stawała się źródłem licznych 
problemów księgowo-rozliczeniowych, 
a nierzadko i finansowych kontrahentów 
współpracujących z jego firmą, którzy 
o tym tragicznym fakcie dowiadywali 
się często nawet po kilku tygodniach. 
Zgodnie z umową dostarczali przez ten 
czas do firmy zamówione towary bądź 
usługi, czyniąc to de facto na podstawie 
wygasłych z mocy prawa umów i z uży-

ciem nieaktualnych danych osobowych 
i podatkowych odbiorcy.

Kłopoty następców prawnych ze 
sprawnym przejęciem firmy zmarłego 
przedsiębiorcy i tarapaty finansowe 
dotychczasowych jego kontrahentów 
mają także istotny wymiar gospodar-
czy. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli 
wynika, że upadłość przedsiębiorstwa, 
będącego własnością osoby fizycznej 
w chwili śmierci jego właściciela, 
i konieczność zakładania własnej 
działalności przez następców, to głów-
na bariera rozwoju firm rodzinnych. 
Stanowią one nawet 36% firm funkcjo-
nujących w naszym kraju i wytwarzają 
10% PKB. Aż 85% z nich to firmy jed-
noosobowe. Co miesiąc do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEDIG) trafia około 100 
zgłoszeń o śmierci właściciela, a ponad 
200 tys. przedsiębiorców ukończyło 
65. rok życia. Sektor ten czeka zatem 
transfer pokoleniowy.

Wprowadzona w życie w ubiegłym 
roku ustawa ma stanowić remedium na 
powyższe problemy. Zawarte w niej regu-
lacje odrywają niejako przedsiębiorstwo 
od zmarłego właściciela, ustanawiając 
je przedsiębiorstwem w spadku i umoż-
liwiając jego płynne funkcjonowanie. 
Aby tak się stało, ustanowiony musi być 
jednak dla niej zarząd sukcesyjny.
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Ustanowienie zarządu 
sukcesyjnego
Zgodnie z ustawą zarząd sukcesyjny 
ustanowić może sam właściciel przed-
siębiorstwa jeszcze za życia, a jeżeli 
tego nie uczynił, osoby uprawnione do 
decydowania o losie firmy, za które 
uznaje się najbardziej prawdopodobnych 
sukcesorów (następców prawnych) 
przedsiębiorcy. W pierwszym przypadku 
właściciel musi sporządzić pisemne 
oświadczenie (pod rygorem nieważności), 
że na wypadek śmierci powołuje wybraną 
osobę na zarządcę sukcesyjnego swojego 
przedsiębiorstwa. Może to być dowolna 
osoba, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie ma zakazu pro-
wadzenia działalności gospodarczej, albo 
powołany wcześniej prokurent. Wybrany 
zarządca musi wyrazić zgodę (również na 
piśmie) na swoje powołanie, a właściciel 
zgłosić go do CEDIG.

Jeżeli właściciel nie ustanowił zarządcy 
sukcesyjnego, w ciągu dwóch miesięcy 
(60 dni) od dnia jego śmierci powołać 
może go jeden z najbardziej prawdopo-
dobnych następców prawnych: małżonek 
przedsiębiorcy – o ile przysługuje mu 
udział w przedsiębiorstwie w spadku; 
spadkobierca ustawowy lub testamentowy 

przedsiębiorcy; zapisobiorca windykacyjny 
– o ile spadek albo zapis windykacyjny 
przyjęli (wystarczy oświadczenie w są-
dzie). Jeżeli zaś uprawomocniło się posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 
zostało zarejestrowane poświadczenie 
dziedziczenia albo wydane zostało euro-
pejskie poświadczenie spadkowe, zarządcę 
sukcesyjnego może powołać tylko właś-
ciciel przedsiębiorstwa w spadku. W obu 
przypadkach na powołanie takie zgodę 
musi wyrazić większość osób upraw-
nionych do udziału w przedsiębiorstwie 
w spadku (łącznie ponad 85% udziałów). 
Powołanie, zgoda każdego z uprawnionych 
do udziału w firmie na powołanie oraz 
zgoda samego zarządcy na powołanie 
wymagają potwierdzenia w formie aktu 
notarialnego, a osoba powołująca zarządcę 
musi zgłosić go do CEDIG.

Do czasu ustalenia zarządcy tymcza-
sowego prowadzenia przedsiębiorstwa 
w spadku może podjąć się jeden z naj-
bardziej prawdopodobnych następców 
prawnych (małżonek, spadkobierca, 
zapisobiorca windykacyjny) w ramach 
tzw. czynności zachowawczych. Fakt 
ten trzeba zgłosić do naczelnika właś-
ciwego urzędu skarbowego w formie 
pisemnego oświadczenia. Dzięki temu 

następca może regulować wymagalne 
już płatności, przyjmować płatności oraz 
sprzedawać posiadane przez firmę zapa-
sy. W wyjątkowych sytuacjach ustawa 
przewiduje możliwość wykonywania 
przez zarząd tymczasowy wszystkich 
czynności związanych z prowadzeniem 
firmy.

Uprawnienia 
i odpowiedzialność zarządcy
Zarządca sukcesyjny przede wszystkim 
jest uprawniony do prowadzenia przed-
siębiorstwa w spadku. Ma tym samym 
prawo do samodzielnego podejmowania 
decyzji dotyczących jego funkcjonowania 
(nie mogą jednak przekraczać granic 
zwykłego zarządzania firmą). Jako 
osoba zarządzająca przedsiębiorstwem 
w spadku może także pozywać i być 
pozywany, brać udział w postępowaniach 
administracyjnych, podatkowych, 
sądowo-administracyjnych, a także 
w postępowaniach pozasądowych prowa-
dzonych między przedsiębiorcami bądź 
z udziałem konsumentów.

Za wykonywaną pracę zarządcy suk-
cesyjnemu przysługuje wynagrodzenie 
(ustalane zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego dotyczącymi zlecenia), nie 
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bierze natomiast udziału w zyskach ani 
stratach przedsiębiorstwa. Te przynale-
żą do osób uprawnionych do udziałów 
w firmie. Na nich też spadają skutki 
decyzji i czynności wykonywanych przez 
zarządcę (na przykład obowiązek spłaty 
zaciągniętego przez niego na rzecz firmy 
kredytu), który odpowiada przed nimi 
jedynie za szkody wyrządzone niena-
leżytym wykonywaniem obowiązków 
(chyba że odrębne przepisy stanowią 
inaczej). Swoich praw z tego tytułu 
następcy prawni przedsiębiorcy mogą 
dochodzić w postępowaniu sądowym.

Zarządca może zrezygnować 
z pełnienia swojej funkcji w dowolnym 
momencie tylko wtedy, gdy powołał 
go przedsiębiorca żyjący jeszcze w mo-
mencie składania rezygnacji. Powołany 
zarządca musi wtedy złożyć przedsię-
biorcy stosowne oświadczenie w formie 
pisemnej (pod rygorem nieważności). 
Jeżeli zarządca składa rezygnację po 
śmierci przedsiębiorcy, może to zrobić 
jedynie przed notariuszem. Swoją funk-
cję zobowiązany jest wówczas pełnić 
jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że 
następcy prawni wybiorą wcześniej 
kolejnego zarządcę sukcesyjnego (jeżeli 
nie, mają na to miesiąc od wykreślenie 
poprzedniego zarządcy z CEDIG).

Zachowanie ciągłości 
operacyjnej
Najważniejszym skutkiem wprowadze-
nia ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
jest zachowanie ciągłości funkcjono-
wania firmy prowadzonej jako jed-
noosobowa działalność gospodarcza. 
Przedsiębiorstwo w spadku zachowuje 
bowiem dotychczasowy NIP zmarłego 
właściciela, którym może posługiwać 
się zarządca sukcesyjny, podobnie jak 
i jego kontem.

Jeżeli zarządcę ustanowił zawczasu 
właściciel, aktualna jest jego rejestra-
cja w VAT (ustanowienie zarządu po 
śmierci właściciela albo zgłoszenie kon-
tynuacji prowadzenia firmy powoduje 
jej przywrócenie). Rozliczanie i regu-
lowanie podatku jest obowiązkiem za-
rządcy, ale za zobowiązania podatkowe 
odpowiada on subsydiarnie, tzn. tylko 
wtedy, gdy nie da się ich zaspokoić 
z majątku spółki bądź majątku nowych 
właścicieli i wspólników w spółce. 

Na podstawie dotychczasowych 
danych firmy rozliczany jest również 
podatek dochodowy PIT. Do końca 
roku, w którym zmarł właściciel 
przedsiębiorstwa, zarządca rozlicza go 
w formie przyjętej przez firmę (podatek 
liniowy, karta podatkowa, ryczałt), ale 
wraz z nowym rokiem może wybrać 
inną metodę. Przedsiębiorstwo w spad-
ku zachowuje ponadto możliwość od-

liczania straty i kosztów poniesionych 
przez zmarłego właściciela, rozpoczętej 
amortyzacji, a także wydatków zwią-
zanych z działalnością badawczo-
-rozwojową firmy (tzw. ulga B+R). 
Rozliczając się z fiskusem, zarządca 
może przy tym korzystać z interpretacji 
podatkowych uzyskanych jeszcze przez 
przedsiębiorcę. Ustawa wprowadza 
ponadto zwolnienie z podatku od spad-
ków z tytułu nabycia przedsiębiorstwa 
przez osoby, które będą prowadziły je 
przez co najmniej dwa lata (niezależnie 
od pokrewieństwa ze zmarłym przed-
siębiorcą).

Po śmierci przedsiębiorcy w mocy 
pozostają koncesje, zezwolenia, 
licencje i pozwolenia, pod warunkiem 
jednak, że nadal spełniane są warunki 
do ich uzyskania. Wykonuje je zarządca 
sukcesyjny, który w ciągu trzech 
miesięcy od ustanowienia zarządu 
może złożyć wniosek (wraz z doku-
mentami potwierdzającymi warunki 
do uzyskania decyzji) o potwierdzenie 
możliwości wykonywania decyzji 
o przyznaniu koncesji, licencji itd., 
i wykonywać decyzję już od dnia jego 
złożenia (chyba że dany organ tego mu 
zakaże). W terminie sześciu miesięcy 
od dnia śmierci dotychczasowego właś-
ciciela firmy wniosek o przeniesienie 
decyzji na siebie złożyć może także 
właściciel przedsiębiorstwa w spadku 
albo wspólnik spółki cywilnej, ale tylko 
za zgodą pozostałych właścicieli firmy. 
Taki sam termin ustalono na złożenie 
stosownego wniosku po ustaniu zarzą-
du sukcesyjnego.

Nieco inaczej ustawa rozstrzyga moż-
liwość kontynuowania działalności 
akcyzowej przez przedsiębiorstwo 
w spadku. Te jej rodzaje, dla których 
kluczowe znaczenie ma zachowanie 
ciągłości i na wykonywanie których 
potrzebne jest uzyskanie zezwolenia 
lub decyzji, zarządca może konty-
nuować tylko wtedy, gdy powołany 
został za życia przedsiębiorcy i na 
niego decyzje te zostały przeniesione. 
Bez przeszkód kontynuowana może 
być zaś działalność akcyzowa, która 
nie wymaga takich aktów admini-
stracyjnych. Ponadto dotychczasowy 
właściciel firmy nie będzie wykreślany 
z rejestru działalności regulowanej 
(RDR) z chwilą jego śmierci. Zarządca 
sukcesyjny może w terminie miesiąca 
od ustanowienia zarządu złożyć 
wniosek o dodanie w oznaczeniu 
przedsiębiorstwa określenia „w spad-
ku” i dopisanie danych zarządcy we 
wpisie. Do wniosku o dokonanie zmian 
w rejestrze musi dołączyć oświadczenie 
o spełnieniu warunków wymaganych 
do wykonywania danej działalności. Je-

żeli wymaga ona spełnienia warunków 
mających charakter osobisty, spełniać 
musi je zarządca sukcesyjny.

Spełnianie warunków o charakterze 
osobistym przez zarządcę nie wystar-
czą do zachowania w mocy zawartych 
przez zmarłego właściciela umów 
cywilnych, których wypełnienie zależy 
od osobistych cech przedsiębiorcy, 
takich jak umowa o dzieło. Ważność 
zachowują jednak wszystkie umowy 
zlecania, umowy o dostawy, leasing, 
kredyt, roboty budowlane itp., których 
wykonanie przechodzi na zarządcę. Je-
żeli będzie on ustanowiony po śmierci 
właściciela, umów tych się nie wykonu-
je do czasu jego powołania i nie nalicza 
się z tego tytułu odsetek karnych ani 
kar umownych dla przedsiębiorstwa 
w spadku.

Sprawy pracownicze
Rozstrzygnięcia dotyczące losu pra-
cowników zatrudnionych w przedsię-
biorstwie w spadku zależą od sposobu 
ustalenia zarządcy sukcesyjnego. Jeżeli 
ustanowiony został on jeszcze przez 
właściciela firmy, umowy zawarte 
z pracownikami obowiązują także po 
jego śmierci i wygasają dopiero wraz 
z upływem okresu ich zawarcia albo 
z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyj-
nego.

Jeżeli właściciel nie powołał 
zarządcy sukcesyjnego, do czasu jego 
ustanowienia wstrzymane zostaje 
wykonywanie umów cywilnych związa-
nych z wykonywaniem pracy na rzecz 
firmy. Umowy o pracę na czas nieokre-
ślony i określony wygasają natomiast 
wraz z upływem trzydziestego dnia 
od dnia śmierci właściciela, chyba że 
rozwiązanie umów na czas określony 
zawartych przez zmarłego przedsię-
biorcę miało nastąpić przed upływem 
trzydziestu dni od dnia jego śmierci 
albo osoba uprawniona do czynności 
zachowawczych zawrze w tym 
czasie z pracownikami porozumienie 
(w formie pisemnej) o kontynuowaniu 
stosunku pracy na dotychczasowych 
zasadach. Porozumienie takie obowią-
zuje jednak tylko do dnia ustanowienia 
zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnię-
cia prawa do jego powołania (tj. 60 dni 
od dnia śmierci przedsiębiorcy). Gdyby 
zarządcę powołano przed upływem 
trzydziestu dni od dnia śmierci właści-
ciela, to może on zawrzeć porozumienie 
z pracownikami. Obowiązuje ono wte-
dy do dnia wygaśnięcia jego zarządu.

Jeżeli osoba uprawniona do 
czynności zachowawczych nie podpisze 
porozumienia z pracownikami, każdy 
z nich ma prawo zgłosić gotowość pow-
rotu do pracy w ciągu miesiąca od dnia 
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ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. 
Jeżeli ten będzie prowadził rekrutację 
w danej grupie zawodowej, pracownik 
taki ma pierwszeństwo w ponownym 
zatrudnieniu.

Niezależnie od tego, kto podpisuje 
porozumienie z pracownikami, obie 
strony mogą ustalić wcześniejsze roz-
wiązanie umowy o pracę. Jednocześnie 
okres od dnia śmierci właściciela do 
dnia zawarcia tegoż porozumienia 
uznaje się za okres usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, za który pracow-
nikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Wszystkie uprawnienia i obowiązki 
związane ze sprawami pracowniczymi 
wykonuje zarządca sukcesyjny, a do 
czasu jego powołania – osoba upraw-
niona do czynności zachowawczych.

Do kiedy trwa zarząd 
sukcesyjny?
Zgodnie z ustawą zarząd sukcesyjny 
maksymalnie może trwać dwa lata od 
dnia śmierci przedsiębiorcy. W tym 
czasie osoby uprawnione do udziałów 
w przedsiębiorstwie w spadku powinny 
wyjaśnić sprawy spadkowe, ustalić 
następcę przedsiębiorcy i dokonać 
wszystkich czynności umożliwiających 

normalne zarządzanie firmą zmarłego 
przedsiębiorcy. Jeżeli do tego nie 
dojdzie, firma upada. Przedłużyć okres 
zarządu sukcesyjnego z ważnych przy-
czyn może tylko sąd na wniosek osoby, 
na rzecz której zarządca prowadzi firmę. 
Łączny czas trwania takiego zarządu 
nie może jednak przekroczyć pięciu lat 
od dnia śmierci właściciela, a wniosek 
trzeba złożyć jeszcze przed upływem 
ustawowo przewidzianych dwóch lat.

Wcześniejsze wygaszenie zarządu suk-
cesyjnego, niż wraz z upływem dwóch 
lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, 
ustawa przewiduje w kilku sytuacjach. 
Jeżeli ustanowił go zmarły właściciel 
firmy, może on zostać wygaszony jeszcze 
przed upływem dwóch miesięcy od dnia 
jego śmierci, jeżeli żaden ze spadkobier-
ców nie przyjął spadku i jednocześnie 
zapisobiorca windykacyjny nie przyjął 
zapisu, którego przedmiotem jest przed-
siębiorstwo w spadku albo udział w tym 
przedsiębiorstwie. W takiej sytuacji za-
rząd sukcesyjny może trwać tylko wtedy, 
gdy zarządca działa na rzecz małżonka 
przedsiębiorcy, któremu przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Ponieważ ideą zarządu sukcesyjnego 
jest umożliwienie kontynuowania 

działalności firmy w trakcie przepro-
wadzania spraw spadkowych, zarząd 
sukcesyjny ustaje, jeżeli na mocy prawo-
mocnego postanowienia o stwierdzeniu 
nabycia spadku, zarejestrowanego 
aktu poświadczenia dziedziczenia albo 
wydanego europejskiego poświadczenia 
spadkowego przedsiębiorstwo w spadku 
w całości nabył jeden ze spadkobierców 
albo zapisobiorca windykacyjny.

Przyczyną ustania zarządu sukce-
syjnego może być również wykreślenie 
zarządcy sukcesyjnego z CEDIG, jeżeli 
przez miesiąc od tego zdarzenia następ-
cy prawni przedsiębiorcy nie powołają 
kolejnego zarządcy. Wygaszenie zarządu 
sukcesyjnego może ponadto nastąpić 
na skutek nabycia przedsiębiorstwa 
w spadku w całości przez jedną osobę, 
ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, 
a także dokonania podziału spadku 
obejmującego to przedsiębiorstwo.

Po wygaszeniu zarządu sukcesyjnego 
prawomocny sukcesor może wnieść do 
stosownych organów wnioski o prze-
niesienie decyzji związanych z nabytym 
przedsiębiorstwem w spadku, przejąć 
je w zarząd i uzgodnić przejęcie umów 
cywilnych. 
 

R E K L A M AR E K L A M A

Brykiet Pelet Węgiel

Węgiel workowany | polski i syberyjski

Lublin, ul. Młyńska 11
tel. kom. 601 295 550, 881 737 838
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Nasza oferta styropianu znajduje się na stronie:
www.hurtowniastyropianu.pl
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Prościej, taniej, e-akta
Przechowywanie akt pracowniczych od tego roku jest łatwiejsze 

i tańsze. Zapewniają to przepisy o e-aktach.

W 2019 roku weszły w życie przepisy, 
które wprowadziły dwie podstawowe 
zmiany. Po pierwsze, teraz pracodawca 
może sam zdecydować, czy chce prze-
chowywać dokumentację pracowniczą 
w postaci papierowej, czy w formie 
elektronicznej. Do końca 2018 roku 
obowiązkowa była forma papierowa. 
Po drugie, skrócił się znacząco okres 
przechowywania dokumentacji pracow-
niczej nowo zatrudnionych osób – z 50 
do 10 lat. 

Dzięki temu jako pracodawca możesz 
obniżyć koszty przechowywania 
dokumentacji pracowniczej. W bieżą-
cych dokumentach rozliczeniowych 
i zgłoszeniowych przesyłanych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
przekazujesz obecnie nieco więcej 
informacji o swoich pracownikach. 
Te dane będą już zapisane na kontach 
ubezpieczonych w ZUS, więc twoi byli/
obecni pracownicy nie będą musieli ich 
dodatkowo potwierdzać, starając się 
o emeryturę lub rentę. Dla pracodawcy 
oznacza to, że będzie wystawiał mniej 
zaświadczeń dla ZUS. 

Czyje akta trzeba trzymać 
nadal przez 50 lat?
W zależności od tego, kiedy zatrudniłeś 
pracownika, będziesz przechowywać 
jego dokumenty pracownicze przez 10 
lat od końca roku, w którym stosunek 
pracy został rozwiązany lub wygasł, 
albo przez 50 lat od dnia zakończenia 
pracy przez tego pracownika.

50-letni okres przechowywania akt 
dotyczy nadal pracowników, którzy 
zaczęli pracować w twojej firmie przed 
1 stycznia 1999 roku. Tak będzie 
również, gdy w dokumentacji są dane 
o okresach: pracy górniczej, pracy 
równorzędnej z pracą górniczą oraz za-
liczanych do pracy górniczej. Jeśli tacy 
pracownicy ubiegają się o emeryturę, 
potwierdzasz im dane niezbędne, aby 
przyznać i ustalić wysokość świadcze-
nia, w dotychczasowy sposób – wysta-
wiając zaświadczenia.

Czyje akta można 
przechowywać przez 10 lat?
Nowe przepisy skracają okres przecho-
wywania dokumentacji pracowniczej 
tych pracowników, których zatrudniłeś 
po 31 grudnia 2018 roku. Ich akta gro-
madzi się przez 10 lat. Przy tej grupie 

pracowników nie ma dodatkowych 
warunków do spełnienia.

Do 10 lat można też skrócić czas 
przechowywania dokumentacji 
pracowników zatrudnionych między 
1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 
2018 roku. Przy czym w ich przypadku 
pracodawca musi wykonać dodatkowe 
kroki: złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych specjalne oświadczenie 
(druk ZUS OSW), a potem raporty 
informacyjne.

W ZUS OSW oświadczasz, że przeka-
żesz raporty informacyjne ZUS RIA za 
wszystkich ubezpieczonych zatrudnio-
nych w latach 1999–2018 (pracowników 
i zleceniobiorców). Oświadczenie to 
możesz złożyć w dowolnym terminie, 
to zależy wyłącznie od ciebie. Możesz 
także wycofać ten dokument, ale tylko 
do czasu złożenia pierwszego raportu 
informacyjnego ZUS RIA. Dlatego 
warto dobrze przemyśleć decyzję i wy-
brać odpowiedni dla siebie moment na 
złożenie oświadczenia. 

Dokumentem, który masz obowią-
zek przekazać do ZUS po złożeniu 
oświadczenia, jest raport informacyjny 
ZUS RIA. Dotyczy on tylko okresu od 
początku 1999 roku do końca 2018 
roku. Dane z tego dokumentu ZUS za-
pisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki 
temu nie będziesz musiał potwierdzać 
tych samych informacji w papierowych 
zaświadczeniach potrzebnych do usta-
lania rent i emerytur. Raport ZUS RIA 
za każdego pracownika i zleceniobiorcę, 
trzeba przekazać do ZUS:

 � w ciągu roku od dnia złożenia oświad-
czenia OSW – jeżeli pracownik albo 
zleceniobiorca zakończył u ciebie pracę 
przed złożeniem oświadczenia,

 � wraz z wyrejestrowaniem z ubez-
pieczeń społecznych na formularzu 
ZUS ZWUA – jeżeli pracownik albo 
zleceniobiorca zakończył u ciebie pracę 
po złożeniu oświadczenia.

Jak liczyć 10-letni 
okres przechowywania 
dokumentów 
Dokumenty pracownika, którego 
zatrudnisz po 2018 roku, będziesz prze-
chowywać przez 10 lat – od końca roku, 
w którym ustało zatrudnienie. Doku-
menty pracownika, którego zatrudniłeś 
w latach 1999–2018 i za którego złożysz 
raport informacyjny ZUS RIA, będziesz 
przechowywać przez 10 lat od końca 
roku, w którym złożyłeś ten raport.

Dokumenty dla pracownika 
Jeśli zdecydowałeś się na skrócenie 
okresu przechowywania akt, to musisz 
pamiętać, że pracownik powinien 
otrzymać kopię druku RIA. Powinien 
też otrzymać swoją teczkę kadrowo-pła-
cową po 10 latach od zakończenia pracy. 
ZUS również poinformuje pracownika, 
że jego zakład pracy przekazał druk 
RIA. Zrobi to razem z informacją roczną 
o stanie konta lub z rocznym PIT-em 
(w przypadku emerytów i rencistów). 
Osoby korzystające z Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS otrzymają tę 
informację elektronicznie.

Gdzie znaleźć informacje?
Szczegółowe informacje na temat e-akt 
można znaleźć na stronie internetowej 
ZUS pod adresem www.zus.pl/e-akta. 
Tam znajdziesz także odpowiedzi na 
pytania, które do ZUS przesyłali praco-
dawcy. 

http://www.zus.pl/e-akta
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