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Jak rozwiązać problemy branży budowlanej – sonda
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Rynek

Koniunktura jest, optymizmu brak
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Branża budowlana ma się dobrze, a nawet niekoniecznie. Do takich wniosków można
dojść, czytając dane statystyczne publikowane przez różne instytucje. W budownictwie
wprawdzie nadal trwa hossa, ale nie przekłada się na nastroje w firmach.
Według danych publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny produkcja
budowlano-montażowa w roku 2018
pobiła finansowy rekord. Jej wartość po
raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł.
W pierwszym półroczu 2019 roku
koniunktura w budownictwie podlegała
wprawdzie pewnym wahaniom, ale na‑
dal jest na wysokim poziomie. Mimo to
firmy budowlane coraz częściej z niepo‑
kojem patrzą w przyszłość. Skąd ten brak
optymizmu? Generalnie z trzech powo‑
dów: ożywienie w budownictwie dostało
lekkiej zadyszki, firmy budowlane mają
duże problemy z płynnością finansową
i cierpią na deficyt rąk do pracy.
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Niejednoznaczna
koniunktura
Rekord rekordem, ale koniunktura
w budownictwie wcale nie jest taka
jednoznaczna, jak by się mogło wydawać.
W tym roku po słabej zimie najlepsze
było kwietniowe otwarcie sezonu
budowlanego. Jednak też nie dla wszyst‑
kich. Potem, do lipca włącznie, wskaźniki
koniunktury, produkcji i zamówień
bieżących zaczęły spadać. W czerwcu
najgorsza sytuacja była w budownictwie
mieszkaniowym. Eksperci wprawdzie
uspokajają przed pochopnym wyciąga‑
niem wniosków, ale wiele firm (zwłaszcza
w segmencie małych oraz wielkich przed‑
siębiorstw) na wiosnę przewidywało
osłabienie dobrego klimatu dla branży.
Oceniając koniunkturę w budow‑
nictwie, trzeba uwzględnić sektor,
który ją wygenerował. Tym razem są to
wielkie inwestycje infrastrukturalne
i budownictwo mieszkaniowe. W pierw‑
szej kolejności korzystają na nim wielkie
firmy budowlane, a pozostali pracują
dla nich jako podwykonawcy. I – nie‑
stety – nie zawsze na tym zarabiają.
Inwestorzy i generalni wykonawcy
kładą duży nacisk na niskie marże.
Zapotrzebowanie na materiały jest tak
duże, że ich ceny nieustannie rosną.

Rosną także koszty zatrudnienia, a i tak
brakuje rąk do pracy. Coraz większy
niedobór siły roboczej dotyka wszystkie
firmy budowlane, niezależnie od ich
wielkości. Dotkliwie odczuwany jest
przede wszystkim deficyt specjalistów
i pracowników wykwalifikowanych.
Obecnie to najczęściej wskazywany
czynnik, który w największym stopniu
utrudnia sprawne funkcjonowanie
przedsiębiorstw budowlanych i ograni‑
cza możliwości ich rozwoju. W efekcie
splotu tych niekorzystnych czynników
firmom wykonawczym coraz trudniej
wykonać zlecone prace w wyznaczonym
terminie i w zadeklarowanym budżecie.
To znacząco obniża ich zyski, a nawet
generuje straty. Schodzenie z placu
budowy nie jest więc rzadkością.
Problemy z płynnością
Zatory płatnicze to w zasadzie wizy‑
tówka branży budowlanej. Budowlanka
ma najdłuższy obieg pieniądza w naszej
gospodarce. I to niezależnie od koniunk‑
tury. Obecnie co najmniej połowa firm
z tego sektora zmaga się z problemami
finansowymi spowodowanymi przez
niesolidnych kontrahentów. Spłata
należności przeciąga się powyżej 60 dni
(a to podobno i tak krócej niż w ubie‑
głych latach). W efekcie w ubiegłym
roku aż 6% firm budowlanych z tego
powodu groziła upadłość. W tym roku
jest jeszcze gorzej. W maju 2018 zban‑
krutowały na przykład tylko dwie firmy
budowlane, w maju tego roku osiem!
Większość z nich zaangażowała się
w budownictwo drogowe i kolejowe.
Bankructwo to oczywiście rzecz
ostateczna w życiu firmy. Odsetek firm,
które ją ogłosiły, w żaden sposób nie od‑
zwierciedla skali problemów związanych
z przeterminowanymi należnościami.
Utrata płynności finansowej oznacza,
że firmy przestają płacić swoim dostaw‑
com, pracownikom, nie regulują zobo‑
wiązań podatkowych, kredytowych,

mają trudności z pozyskaniem nowych
zleceń, uzyskaniem dodatkowego
kredytu itp. Według różnych danych
najwięcej zaległości płatniczych mają
firmy związane z budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, w dodatku
z tendencją rosnącą (co akurat przy
niskiej rentowności umów na podwyko‑
nawstwo nie powinno dziwić). Wśród
firm wznoszących budynki sytuacja się
ustabilizowała, a firmy zajmujące się
robotami specjalistycznymi (wykończe‑
niówka, rozbiórki, instalacje budowlane
itp.) swoje zaległości nawet zmniejszyły.
Na pewno pogorszenie?
W świetle problemów, z którymi
borykają się firmy budowlane, ich brak
optymizmu wydaje się uzasadniony.
Jednak nie wszystkie z segmentu rynku
budowlanego reagują na obecną sytuację
pesymizmem. Duże firmy liczą nawet na
poszerzenie portfela zamówień i zwięk‑
szenie produkcji budowlanej. Dobrze
mają się też firmy oferujące roboty
specjalistyczne.
Najmniej optymistycznie w przyszłość
patrzą firmy najmniejsze i średniej
wielkości. Takie nastroje towarzyszą im
jednak od lat, może zatem to już nawyk.
A może po prostu w ich funkcjonowaniu
niewiele się zmieniło i nie ma to nic
wspólnego z lepszą lub gorszą koniunk‑
turą. Przecież – mimo złych nastrojów –
i one mają swoje „żniwa”. Tak było przez
ostatnie dwa lata. Poza tym w branży bu‑
dowlanej w sumie największe przychody
generuje sektor małych przedsiębiorstw.
W dodatku to on ma najbardziej korzyst‑
ną relację przychodów do kosztów i to
na jego rzecz na rynku maleje znaczenie
dużych grup budowlanych. Może coś się
zatem zmieni…
Informacje na temat sytuacji w branży
budowlanej pochodzą z danych i raportów
publikowanych przez GUS, NBP, BIG
InfoMonitor, Euler Hermes, SPECTIS.
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Podłogówka rozpracowana
Screen to jeden z najnowszych produktów oferowanych przez
firmę AiC, producenta rolet zewnętrznych, które przyczyniają
się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach.
Nowe rolety zabezpieczają je przed nadmiernym nagrzewaniem,
zapewniają optymalny dopływ światła słonecznego do wnętrz
i widoczność na zewnątrz. Komfortowa jest też ich obsługa.
Można je zwijać i opuszczać za pomocą napędu elektrycznego
(pilotem lub przełącznikiem), z wykorzystaniem automatyki
pogodowej i systemów inteligentnych. Wysoką jakość rolet
gwarantuje wykorzystanie do ich produkcji najwyższej jakości
urządzeń tnących i zgrzewających.

Rynek materiałów do systemów ogrzewania podło‑
gowego nieustannie się doskonali. Od instalatorów
wymaga to ciągłego zdobywania wiedzy na temat
dostępnych rozwiązań i zasad ich stosowania. Aby
ułatwić im to zadanie, firma HAP zorganizowała
w swojej siedzibie szkolenie poświęcone systemowi
ogrzewania podłogowego oferowanego przez
UPONOR. Największy nacisk położono na szczegółową
prezentację nowej generacji złączek S-Press PLUS
z rozwiązaniami ułatwiającymi poprawny montaż i za‑
pewnienie szczelności instalacji oraz nowego systemu
sterowania temperaturą za pomocą Uponor Smatrix
Pulse – intuicyjnej aplikacji z kreatorem instalacji.

Jubileusz w Lublinie

Cięcie na zamówienie

29 listopada 2019 roku w Lublinie odbędą się uroczystości
z okazji 60-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz
100-lecia PZITS w Polsce. Jubileusz to doskonały czas, aby
podsumować wieloletnią działalność Zrzeszenia, docenić wkład,
jaki w jego rozwój wniosły niektóre osoby i wzmocnić integrację
środowiska branżowego. Celem PZITS jest m.in. rozwijanie
i propagowanie techniki i myśli technicznej oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych swoich członków. O jego randze
świadczy przynależność do krajowych i międzynarodowych
organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo‑
-technicznych.

WAT, lubelski producent pokryć dachowych z blachy,
rozbudowuje swój park maszynowy. Ostatnim nabyt‑
kiem firmy jest wielofunkcyjna linia do rozkrawania
i przewijania blachy płaskiej o grubości od 0,4 do
3 mm. Nowa linia umożliwia rozkrawanie blachy zgod‑
nie z indywidualnym zamówieniem klienta. Blacha
rozkrawana może być wzdłużnie na taśmy (minimalna
szerokość to 76 mm) albo poprzecznie na arkusze
i formatki (minimalne wymiary to 70 x 100 mm).
Nowa linia umożliwia także przewijanie kręgów blachy
bez rozcinania (maksymalna szerokość taśmy to
1500 mm).

Komfort w stylu Screen

VIP
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Obyś żył w ciekawych czasach
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

Samodzielne podejmowanie decyzji, swobodny wybór, to coś, o czym marzymy będąc dziećmi.
Jesteśmy ciekawi świata, ciekawi innych ludzi i generalnie lubimy, gdy jest ciekawie. Jednak czy
życzenie, którym obdarowywali się starożytni Chińczycy, to na pewno błogosławieństwo?
Jak się okazuje starożytne chińskie
błogosławieństwo „Obyś żył w ciekawych
czasach” nie jest ani starożytne, ani chiń‑
skie. Nie jest nawet błogosławieństwem
tylko… przekleństwem. Żyjemy może
niekoniecznie w ciekawych, ale dość
nietypowych czasach. Ciągle musimy wy‑
bierać… Niby to normalne, bo człowiek
nieustannie podejmuje decyzje, ale nie
o to mi chodzi. Musimy wybierać nie dla‑
tego, że taka jest nasza natura. Musimy,
bo w ten czy inny sposób jesteśmy do po‑
dejmowania decyzji przymuszani. Ciągle
ktoś do czegoś nas przekonuje i czegoś od
nas oczekuje. A takie wybory, zwłaszcza
gdy nie sposób przed nimi uciec, niestety
nie są ani łatwe, ani przyjemne. Za chwilę
staniemy przed jednym z nich, tym ra‑
zem będą to wybory polityczne. Możemy
wprawdzie je zlekceważyć, ale po co? Ich

rezultaty w dużej mierze zdecydują, czy
nasz region i ważna dla Lubelszczyzny
branża budowlana będą miały szansę na
rozwój. Warto zatem wybrać takie osoby
i kierunki polityczne, które to umożliwią.
Kto to ma być, jaki kierunek ma repre‑
zentować, każdy musi zdecydować sam.
Jedyne, co możemy zrobić, to przybliżyć
Wam poglądy kandydatów na posłów na
temat kondycji branży budowlanej i ich
pomysłów na jej poprawę. Oczywiście
nie mogliśmy pytać wszystkich kandy‑
dujących – ich liczba jest zbyt imponu‑
jąca, aby to było możliwe. Musieliśmy
więc mocno ograniczyć swój wybór, ale
też i nie wszyscy, do których zwrócili‑
śmy się ze swoimi pytaniami, znaleźli
czas, aby wyjaśnić przedsiębiorcom,
czego mogą się po nich spodziewać, gdy
zasiądą w ławach Sejmu.

Nasza publikacja nie jest wskazaniem
konkretnych wyborów – kandydata
czy partii. Jak mówi przysłowie „Ilu
Polaków, tyle zdań”, i może dobrze.
Skupiliśmy się na głównych nurtach
politycznych i tych osobach, które
znalazły czas i zechciały zaprezentować
swoje poglądy na temat branży bu‑
dowlanej, jej problemów i przyszłości.
Daliśmy tym samym kandydatom
możliwość przedstawienia swojej wizji
tego, co chcą zrobić i oficjalnej być może
linii programowej. Czy to pomoże Wam
w wyborach? Może i nie, ale zawsze
warto dążyć do celu. Warto pytać
i szukać odpowiedzi. Czy one Was sa‑
tysfakcjonują, musicie sami zdecydować
i sami wybrać.
Musicie, ale… nie dajcie się zwario‑
wać. Sobie też tego życzę.
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Sonda polityczna

Jan Łopata

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej,
członek Prezydium
Klubu Parlamentarnego
Polskiego Stronnictwa
Ludowego,
członek Komisji
Finansów Publicznych.
Dariusz Marciniak: Panie Pośle,
jakie według Pana problemy nękają
branżę budowlaną w naszym regionie?
Jan Łopata: Dziękuję za to pytanie.
Ono jest bardzo istotne, bo dotyczy
branży, która tak na dobrą sprawę w du‑
żej mierze jest uzależniona od decyzji
politycznych. Informacje na temat jej
problemów mam bezpośrednio od osób
prowadzących biznes w budownictwie.
Mam nawet sąsiada, który jest budow‑
lańcem i pozwalam sobie wieczorami,
jak wraca umęczony z budowy, zamienić
z nim kilka zdań. Dzięki temu wiem, że
dzisiaj na czoło wybija się kwestia fa‑
chowców. I to dobre słowo – fachowców,
czyli ludzi, którzy mają wykształcenie,
ale przede wszystkim mają coś jeszcze,
jakiś dar Boży – w ręku, w umyśle, w wi‑
zji, w wyobraźni – to jest bardzo istotne.
DM: Brak fachowców wiąże Pan
z polityką? Dlaczego?
JŁ: Dlaczego? Za mojej świadomości
politycznej – że tak powiem – przeżyli‑
śmy w Polsce wiele zakrętów w zakresie
edukacji, a tej branżowej czy zawodowej
w szczególności. Sam przeszedłem
drogę od zasadniczej szkoły zawodowej,
przez technikum, po studia. Maturę
zrobiłem wprawdzie dopiero po sześciu
latach (trzy lata „zawodówki” i trzy
technikum) i na studiach byłem o dwa
lata starszy od kolegów po liceum. Gdy
jednak obserwowałem ich percepcję,
możliwości i wiedzę, nie żałowałem tych
dwóch dodatkowych lat w szkole.

du realizowało na zasadzie 3 + 3 (wtedy
soboty były pracujące), czyli trzy dni
nauki i trzy dni warsztatów. Warsztaty
były zaraz po sąsiedzku, bardzo dobrze
wyposażone w maszyny. Przede wszyst‑
kim jednak uczestniczyliśmy w procesie
produkcyjnym. I to nie tak, że grupa
praktykantów gdzieś tam sobie siedziała
i przyglądała się pracownikom. My też
pracowaliśmy na obrabiarkach i maszy‑
nach w ówczesnych znanych lubelskich
firmach, takich jak Fabryka Wag, Lubel‑
ska Fabryka Maszyn Rolniczych, Fabry‑
ka Samochodów Ciężarowych. Korzyść
była obopólna. Firmy zyskiwały efekty
naszej pracy, a my wiedzę praktyczną
i obycie z maszynami. Ja nawet dziś,
mimo że nie wykorzystuję umiejętności
zdobytych w szkole w pracy zawodowej,
nie mam problemu ze swobodnym po‑
sługiwaniem się narzędziem w zakresie,
w którym się kształciłem. Dzisiaj tych
firm, w których pracowaliśmy jako ucz‑
niowie, nie ma, ale też nie ma pomysłu,
jak szkolić fachowców. Swoje zrobiła też
demografia i nowy podział administra‑
cyjny kraju. Utworzenie samorządów
i pewna ich samodzielność w tworzeniu
kierunków kształcenia wraz z wcześniej
wymienionymi czynnikami spowodo‑
wały załamanie się edukacji zawodowej.
W tej chwili istotne jest znalezienie
klucza, jak do teorii dodać praktykę.
Gdyby stworzyć system – nie wiem –
stypendialny, żeby uczniowie mogli
korzystać z renomowanych firm, dzisiaj
w większości prywatnych, ale zatrudnia‑
jących fachowców.

DM: Jak to się ma do fachowości?
JŁ: Kończyłem technikum zawodowe na
Długosza w Lublinie, które naukę zawo‑

DM: Jest taki pomysł. Szkolenie
dualne. Większym problemem jest
chyba jednak brak chętnych do
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uczenia się w szkołach branżowych.
Często postrzegane są one jako coś
gorszego, zwłaszcza przez rodziców.
To oni mówią: Musisz skończyć studia
i często są to studia humanistyczne. Zawodówka została „zabita”
w systemie nauczania.
JŁ: Ma Pan rację. Zostawiłem ten wątek
z boku, ale podzielam Pański pogląd.
Tak, był taki moment w reformie szkol‑
nictwa, kiedy minister Hantke pozosta‑
wił w systemie licea, ewentualnie licea
zawodowe. Dokonało się więc wyjście
z kształcenia fachowców w szkołach
zawodowych, z takim podtekstem, że
to nie wprost, ale rzeczywiście jakby
trochę coś gorszego. To się jednak teraz
przewartościowuje. Przede wszystkim
ze względów ekonomicznych, bo to, co
ogranicza dziś rozwój firmy, to przede
wszystkim brak pracowników. Dziś
mamy rynek fachowca, pracownika.
Zmiany w edukacji zaś rozpoczęły się,
gdy mieliśmy duże bezrobocie. Prawie
2 mln osób wyjechało z kraju, a zawód
robotnika, murarza czy cieśli był nisko
opłacany. To powodowało też, a może
i przede wszystkim, że rodzice i sami po‑
tencjalni uczniowie, przyszli fachowcy,
na nauczanie zawodowe patrzyli dość
krytycznie. Dziś to się zmienia, może
powoli, ale jednak. Dziś też i fachowcy
mają inną świadomość swojego zawodu.
Wspierają się wzajemnie, gromadząc się
w korporacje, stowarzyszenia. Inaczej
podchodzą do prezentacji swojego zawo‑
du, ważna jest estetyka ubioru itp.
DM: Brak fachowców to jedyny problem, z którym Pana zdaniem, boryka
się branża budowlana?
JŁ: To problem najważniejszy, ale
nie jedyny. Poważnym czynnikiem
ograniczającym rozwój firm są
przepisy prawne. Od tych związanych
z całym procesem dochodzenia do
decyzji o pozwolenia na budowę, po te
związane ze sprawami finansowymi,
pracowniczymi i wiele innych. Weźmy
na przykład ograniczenie możliwości
sprzedaży działek w terenach wiej‑
skich. Często jest to ograniczenie nie
tyle sprzedaży, co wykorzystania.
W wielu przypadkach uniemożliwia
ono rozbudowę, bo działka ma
bonitację rolniczą i trudno coś z niej
wydzielić. Szczególnie uciążliwy jest
jednak czynnik fiskalny, a jesteśmy
w przededniu nałożenia dodatkowej
kwoty na chociażby ubezpieczenie
zusowskie. Od nowego roku będzie to
ponad 1500 zł. To są już duże pienią‑
dze. Z drugiej strony ktoś oczywiście
powie, że zarówno płaca minimalna,
jak i składka muszą rosnąć w zależności
od kosztów utrzymania i rozwoju kraju.
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Sonda polityczna 
Ja to wiem, ale są sytuacje trudne,
ekstremalne i wtedy przydałaby się
jakaś elastyczność. My proponujemy
na przykład zasadę dobrowolności
dla osób samozatrudnionych, czyli
tych, którzy sami płacą swoje składki
do ZUS. Z fachowców budowlanych,
którzy utrzymują się jedynie z pracy
we własnej firmie, można by więc zdjąć
obowiązek płacenia ZUS-u na dwa,
trzy miesiące, czy nawet pół roku, na
przykład zimą, gdy nie ma zleceń. Kon‑
sekwencją może być niższa emerytura,
ale za to może uda się uratować firmę.
Myślę, że to jest dobry pomysł.
DM: A właściciele firm, którzy
zatrudniają pracowników też byliby
z tej składki zwolnieni?
JŁ: Odpowiedzialność za składki za
siebie podejmuje właściciel. Jeżeli
zatrudnia kilkadziesiąt osób, pewnie nie
uratuje dzięki temu firmy, ale może taką
szansę będzie miał. Generalnie jednak
jest to propozycja skierowana do firm
jednoosobowych, specjalistów pracują‑
cych na swój rachunek w różnych zawo‑
dach, takich jak instalatorzy, elektrycy,
hydraulicy, posadzkarze, glazurnicy...
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze
jeden problem, który ogranicza
funkcjonowanie firm budowlanych.
To inflacja. Myślę że obecną inflację
w budownictwie można porównać do
inflacji w sektorze żywnościowym.
Materiały budowlane drożeją strasz‑
nie. Ceny są wyższe z dnia na dzień.
Zapewne wynika to trochę z zapotrze‑
bowania, ale przede wszystkim z ra‑
chunku ekonomicznego. Producenci
materiałów budowlanych przecież też
liczą. Ponieważ nie dostosowaliśmy
naszego rynku do wymagań unijnych,
wycofując się generalnie z wykorzys‑
tywania energii odnawialnej i nie
dostosowaliśmy emisji zanieczyszczeń
do ilości wykorzystywanej energii
odnawialnej, koszty energii rosną.
Oczywiście tej wykorzystywanej przez
firmy, bo obywatele mają jeszcze
zabezpieczone stare ceny czy też ceny
niewiele zmienione
DM: Jak można pomóc producentom,
zwłaszcza tym mniejszym?
JŁ: Rozwój produkcji energii odna‑
wialnej z pomocą państwa. Nie ma
innego wyjścia. Muszą być dotacje do
produkcji prądu, zachęty finansowe
stymulujące decyzje o zamontowaniu
źródeł odnawialnych czy też decyzje
o samowystarczalności energetycznej.
W tym kontekście trzeba też patrzeć na
ceny materiałów budowlanych, koszty
funkcjonowania firm wykonawczych,
warsztatów i inwestorów.

Fachowiec Lubelski

DM: Załóżmy, że dostanie się Pan
do Sejmu. Co Pan zrobi dla naszego
regionu?
JŁ: Generalnie chciałbym kontynuować
to, czym zajmowałem się dotychczas
w trakcie mojego posłowania. Cały ten
czas pracowałem w komisji finansów
publicznych, czyli zajmowały mnie
kwestie podatkowe, budżetowe, a to
– wbrew pozorom– bardzo wiąże z funk‑
cjonowaniem firm. Ludzie czasami tak
lekceważąco podchodzą do deficytu, dłu‑
gu publicznego. Do podatków i kwestii
obciążeń może w mniejszym stopniu,
ale makroekonomia statystycznego
Polaka mało interesuje. A tam się dzieją
rzeczy naprawdę bardzo istotne. Jeżeli
nie zadbamy o nie dzisiaj, to za chwilę na
nas spadną jako źródło problemów. Nasz
dług publiczny to w tej chwili ponad 30
tysięcy na każdego obywatela ‒ od nowo
narodzonego, do tego, który stoi już na
finiszu życia. Roczna obsługa samych
kosztów tego długu to ponad 40 miliar‑
dów złotych. To są ogromne pieniądze,
prawie 10% budżetu. Można by je prze‑
znaczyć choćby na te projekty, o których
rozmawiamy, mogłyby pomóc w rozwoju
oświaty, w zmniejszeniu cen energii. My
zaś oddajemy je firmom, instytucjom
finansowym, osobom fizycznym, które
wcześniej nam je pożyczyły. Kredyto‑
wanie to normalny impuls rozwojowy.
Należy tylko mieć świadomość, że ten
dług nie przepada, trzeba go spłacić.
DM: Czy jako przedsiębiorcy mamy
liczyć się z większymi podatkami,
gdy Koalicja Polska dojdzie do
władzy?
JŁ: Niech Pan zauważy, że jako jedyne
ugrupowanie mamy tę świadomość,
że aby pieniądze z budżetu wydawać,
wspomagać procesy społeczne, to trzeba
najpierw zadbać o stronę dochodową.
Kwestie płacy minimalnej czy ZUS-u
są bardzo ważne i my to widzimy, ale
obecna władza za mało spogląda na
powodzenie tych, którzy te płace muszą
wypłacić. Możemy – tak przysłowiowo –
zarżnąć kurę, która znosi jajko i możemy
się pożegnać ze wzrostem PKB. Uwa‑
żam, że granica, do której mogą dojść
pracodawcy jest dość określona i nie jest
taka daleka. Rentowność firm jest nie za
wysoka, ale co najistotniejsze – i to chcę
podkreślić – firmy mają sporo pieniędzy
zdeponowanych na inwestycje, ale nie
podejmują decyzji inwestycyjnych.
Gdzieś z tyłu głowy przedsiębiorcy mają
to, o czym mówię. Zastanawiają się,
czy zainwestowane pieniądze kiedyś
się odtworzą. Ryzyko jest więc duże
i brak inwestycji wynika właśnie z lęku,
chociażby podatkowego. Jestem prze‑
konany, że w przypadku zmiany opcji
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politycznej u władzy na pewno dalszych
obciążeń dla pracodawców, wytwórców
nie będzie. To jest rzecz podstawowa
i takie deklaracje w trakcie spotkania
z przedsiębiorcami padły. A my chcemy
być słowni, solidni i na pewno nie po‑
zwolimy sobie na to, aby dokręcać śrubę
przedsiębiorcom. Nie chcę straszyć,
ale patrząc na ten niby zbilansowany
budżet na rok 2020, projekt wprawdzie,
jestem głęboko przekonany, że jeżeli
podane parametry zostaną zachowane,
to musi zostać zwiększona strona
dochodowa, bo te dochody, które są
zapisane, są jednorazowe, chociażby ten
odpis, nazwijmy to wprost – podatek od
ostatniej części OFE.
Na zakończenie naszej rozmowy
bardzo bym chciał podziękować tym
wszystkim, którzy podjęli ryzyko
działania na własny rachunek. Uważam,
że polska młodzież – bardzo kreatywna
– pociągnie Polskę i będziemy silnym
państwem.
DM: Dziękuję za rozmowę.

Przemysław Czarnek
Wojewoda lubelski, prawnik,
konstytucjonalista, współtwórca
projektu Prawo Przedsiębiorców,
społecznik, lat 42, Prawo
i Sprawiedliwość.
Dariusz Marciniak: Panie Wojewodo, w związku z nadchodzącymi
wyborami parlamentarnymi, w których Pan startuje, w imieniu lubelskich przedsiębiorców z branży
budowlanej, chcielibyśmy poprosić,
aby określił Pan, jakie problemy nękające tę branżę w naszym regionie
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uważa Pan za najważniejszą sprawę
do rozwiązania?
Przemysław Czarnek: Najważniej‑
szym problemem branży budowlanej
na Lubelszczyźnie jest brak wykwalifi‑
kowanych pracowników. Z problemem
tym borykają się także firmy budowlane
w innych regionach Polski. Ma to ścisły
związek ze zjawiskiem intensywnej
emigracji zarobkowej Polaków, jaka
miała miejsce w czasach rządów po‑
przedników. To właśnie wtedy bardzo
wielu polskich fachowców wyjechało za
granicę i tam pozostało. I konsekwencją
tej emigracji jest to, że dzisiaj nasze
firmy budowlane mają spory problem
ze znalezieniem wykwalifikowanych
pracowników.

Dariusz Marciniak: Pani Bożeno,
w naszych rozmowach do Fachowca
Lubelskiego pytamy kandydatów
na posłów w najbliższych wyborach parlamentarnych o to, jak
postrzegają problemy firm branży
budowlanej. Interesuje nas przede
wszystkim to, które z nich uważają
za najważniejszą sprawę do rozwiązania. Jak te problemy diagnozuje
Pani?
Bożena Lisowska: Istotnych prob‑
lemów, z którymi borykają się firmy
naszego regionu, jest kilka. Dla firm
branży budowlanej w województwie
lubelskim jedną z głównych barier
rozwojowych jest niedobór średniej
kadry technicznej. To efekt słabego
szkolnictwa zawodowego oraz nikłej
współpracy sektora edukacji i nauki
z lokalnymi przedsiębiorcami.
Kolejną barierą rozwojową dla firm
jest to, że lubelscy przedsiębiorcy
generalnie, a małe i średnie firmy
w szczególności, nie korzystają
z transferu wiedzy i funduszy unij‑
nych przeznaczonych na B+R (badania
i rozwój). Wynika to z faktu, że centra
transferu wiedzy na uczelniach nie
pracują aktywnie, a przedsiębiorcy
często nie mają wiedzy, w jaki sposób
sięgnąć po środki przeznaczone na
rozwój oparty na nowych własnych
technologiach i patentach wynika‑
jących właśnie ze współpracy nauki
z biznesem.
Za istotną barierę rozwoju lubelskich
firm uznać trzeba także wysokie koszty
pracy, które ponosi przedsiębiorca.
Ostatnie zapowiedzi zwiększenia płacy
minimalnej w drastyczny sposób mogą
też przyczynić się do zwiększenia kosz‑
tów utrzymania firm i zniechęcić praco‑
dawców do rozszerzania zatrudnienia.

Sonda polityczna
DM: Jakie działania zamierza Pan
podjąć, aby poprawić sytuację w tym
zakresie, jeżeli zasiądzie Pan w ławach sejmowych?
PC: Brak wykwalifikowanych pracow‑
ników branży budowlanej to problem,
który usiłujemy rozwiązać także
ostatnimi decyzjami podatkowymi,
które obniżają podatek PIT do 17%
i znoszą ten podatek dla osób do
26. roku życia. Aby rozwiązać ten
problem, potrzeba również ścisłego
współdziałania z przedsiębiorcami
budowlanymi i organizacjami branży
budowlanej. Chodzi o uruchomienie
programów szkoleniowych dla pracow‑
ników określonych specjalności w tej
branży, nad czym obecnie pracujemy.

Takie programy szkoleniowe po kilku
latach przyniosą zauważalne efekty, co
przełoży się na możliwości rynku pracy
w sektorze budowlanym.
Podobnie jak w wielu innych spra‑
wach, ja zawsze mówię o realnych dzia‑
łaniach, które można podjąć w danym
obszarze i które ja od czterech lat po‑
dejmuję. Na pewno takimi działaniami
w przypadku sektora budowlanego są te,
które wcześniej wskazałem. To właśnie
realne działania, a nie obietnice bez
pokrycia, sprawiają, że nadszedł dobry
czas i dla regionu lubelskiego. Realizu‑
jemy bowiem inwestycje, jakich nigdy
u nas nie było. Chciałbym żeby wyborcy
na Lubelszczyźnie to zauważyli.
DM: Dziękuję za rozmowę.

Bożena Lisowska
Radna Sejmiku Województwa
Lubelskiego, od 28 lat prowadząca
działalność gospodarczą –
współwłaściciel firmy Domo-System, przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej w Sejmiku
Województwa Lubelskiego,
przewodnicząca zespołu ds.
gospodarki i rozwoju Rady
Pożytku Publicznego przy
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, wiceprzewodnicząca
Rady Pożytku Publicznego
Województwa Lubelskiego,
członek Rady Nadzorczej Związku
Pracodawców Lubelszczyzny
„Lewiatan”, kandydatka na posła
Koalicji Obywatelskiej.
Aby praca się „opłacała”, zmniejszone
muszą zostać pozapłacowe koszty pracy
i zwiększona kwota wolna od podatku.
DM: Jak temu wszystkiemu zaradzić?
BL: Staram się o mandat posłanki do
Sejmu RP, ponieważ od 28 lat jestem
przedsiębiorcą i z doświadczenia – a nie
z teorii – wiem, z jakimi problemami
muszą sobie radzić firmy i źródła
barier rozwojowych naszego regionu.
Prowadząc firmę w branży budowlanej,
ale także będąc w Radzie Nadzorczej
Pracodawców Lubelszczyzny „Lewia‑
tan”, mam stały kontakt z wieloma
przedsiębiorcami i dzięki temu na
bieżąco mogę śledzić i diagnozować
trudności, z jakimi się borykają. Zni‑
welowanie wskazanych barier rozwo‑

jowych poprzez podniesienie prestiżu
polskiego przedsiębiorcy i wzmocnienie
współpracy pomiędzy szkolnictwem
a sektorem prywatnym będą moimi
priorytetami w pełnieniu mandatu po‑
słanki reprezentującej Ziemię Lubelską.
W moich działaniach będę zabiegać
o zwiększenie prestiżu przedsiębiorców
w Polsce, budując ich pozytywny
wizerunek poprzez organizowanie
kampanii społecznych, ale także pod‑
nosząc świadomość Polek i Polaków, jak
ważnym ogniwem polskiej gospodarki
są przedsiębiorcy oraz jak duży jest
ich udział w tworzeniu PKB naszego
kraju i zapewnianiu miejsc pracy. Będę
zabiegać o niższy PIT i ZUS dla przed‑
siębiorców, o przyjazne dla nich prawo
oraz przywrócenie handlu w niedziele.
DM: Dziękuję za rozmowę.
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20-lecie PSD
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Dzień Dekarza to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju. Impreza organizowana
co roku przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przyciąga setki uczestników, integrując
środowisko związane z budową dachów. W tym roku miała charakter jubileuszowy.
Choć początki działalności Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy nie były łatwe,
dziś to jedna z najprężniej działających
organizacji branżowych w kraju.
Uwieńczeniem trudu jej przedstawicieli
są organizowane co roku obchody Dnia
Dekarza. Impreza cieszy się dużym
powodzeniem zarówno wśród samych
dekarzy i współpracujących z PSD
producentów, jak i osób gościnnie
uczestniczących w dekarskim pikniku.
Tegoroczne, jubileuszowe obchody Dnia
Dekarza odbyły się w Białymstoku.
Część piknikowa na stadionie miejskim,
uroczysta 20. Gala Dekarska zaś w Hote‑
lu Gołębiewski.

turalnych pokryć dachowych, rzeźbienia
w drewnie oraz metaloplastyki.
Na zakończenie pikniku w Hotelu
Gołębiewski odbyły się warsztaty, przy‑
gotowane oddzielnie z myślą o paniach
i panach. Spotkanie dla pań pt. „Kreo‑
wanie wizerunku” poprowadziła Maja
Sablewska oraz specjalistki od makijażu
wieczorowego. Motywacyjny Power
Speach „Droga do sukcesu” dla panów
przygotowała zaś firma szkoleniowa Al
Fianco. Gościnnie udział wzięły w nim
gwiazdy sportu: Adam Małysz (Ambasa‑
dor marki Blachprofil 2), Krzysztof Igna‑
czak (Blachy Pruszyński) oraz Krzysztof
Głowacki (Blachy Pruszyński).

Piknik Dekarski
Część piknikowa, otwarta dla wszyst‑
kich, którzy chcieli przyłączyć się do
świętowania z dekarzami, odbyła się
na stadionie miejskim. Wraz ze swoimi
Partnerami PSD przygotowało dla
uczestników zabawy wiele atrakcyjnych
możliwości aktywnego spędzenia czasu.
Rozegrano m.in. II wielki mecz Dekarze
vs Producenci, w konkursie strzałów do
bramki wyłoniono Turbo Kozaka i rozlo‑
sowano nagrody w konkursie „Obiegówka
PSD”. W ramach ogólnopolskiej kampanii
„Zawód przyszłości dekarz” w strefie
młodych dekarzy odbyły się pokazy
sztuki dekarskiej z technik układania na‑

Uroczysta Gala
Jak co roku Dzień Dekarza uwieńczyła
wieczorna Gala Dekarska. Z okazji
jubileuszu 20-lecia PSD tym razem miała
wyjątkowy charakter. PSD postanowiło
bowiem wręczyć wyróżnienia osobom
i firmom, które szczególnie zasłużyły
się dla rozwoju Stowarzyszenia i całej
branży.
Za dwadzieścia lat pracy na rzecz
PSD i zaangażowania w liczne jego
inicjatywy merytoryczne tytuł Hono‑
rowego Członka PSD otrzymał Stefan
Wiluś, współautor pierwszego w Polsce
słownika terminów i nazw dekarskich,
współtwórca Wytycznych Dekarskich,

wieloletni sędzia Mistrzostw Polski
Młodych Dekarzy oraz sędzia Mi‑
strzostw Świata IFD. Od 2006 roku
nieprzerwanie pełni funkcję wicepre‑
zesa w Zarządzie Głównym Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy.
Specjalnymi podziękowaniami uhono‑
rowano założycieli Stowarzyszenia. Zło‑
żono je na ręce pierwszego Prezesa PSD
Zygmunta Leśniaka oraz Wieceprezesów
pierwszego Zarządu PSD: Michała Ol‑
szewskiego (także wieloletni Prezes PSD
oraz Prezes Światowej Federacji Dekarzy
IFD), Waldemara Pieli (również Prezesa
w późniejszych latach działalności
Stowarzyszenia) i Tomasza Czuby.
Podziękowania wręczono także Part‑
nerom Wspierającym, którzy jako pierwsi
docenili rolę PSD w życiu branży, co
umożliwiło wdrożenie w życie wiele ini‑
cjatyw Stowarzyszenia. Wyróżnienia te
powędrowały do firm: BMI Braas, Fakro,
Budmat, Velux, Blachy Pruszyński, Prefa.
PSD postanowiło docenić także rolę,
jaką w rozwoju i utrzymaniu wysokiej
jakości pracy dekarskiej ma wychowy‑
wanie swoich następców, przekazywanie
im swojej wiedzy i zarażanie dekarską
pasją, przyznając nagrody w kategorii
„Sztafeta Pokoleń”. Otrzymali je: To‑
masz Jurga, Krzysztof Wieteska, Marek
Francuz, Andrzej Gratkowski, Józef
Szmyd oraz Zenon Roszman.
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Zawód na wyciągnięcie ręki
Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie rozpoczęło
swoją działalność 1 września 2003 roku. Od początku swojego
istnienia przeprowadziło kilka tysięcy kursów.
W naszej ofercie można wybierać po‑
między ponad 20 kursami z branż: mo‑
toryzacyjnej, budowlanej, spożywczej,
fryzjersko-kosmetycznej, odzieżowej,
artystycznej, elektromechanicznej
i elektrycznej. Każdy kurs trwa do
trzech miesięcy, z czego aż dwa miesią‑
ce stanowią same praktyki ‒ odbywają
się one w zakładach rzemieślniczych
w miejscu zamieszkania uczestnika
kursu, co stanowi duże udogodnienie
dla osób spoza Lublina. Ukończenie
kursu upoważnia do przystąpienia
do egzaminu czeladniczego przed
Komisjami Egzaminacyjnymi Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lub‑
linie i uzyskania tytułu czeladnika
w danym zawodzie.
Dzięki zacieśnianiu współpracy
z pracodawcami zrzeszonymi w Izbie
około 80% naszych absolwentów znaj‑
duje pracę. Z badań przeprowadzonych

w latach ubiegłych wynika, że 98,5%
pracuje w zawodzie, który zdobyło
podczas kursów wyuczających i kwali‑
fikacyjnych.
Centrum Szkolenia Młodzieży
i Dorosłych w Lublinie jest korzystną
alternatywą dla innych placówek szko‑
lących, gdyż nauka trwa w nim krócej
i jest nastawiona przede wszystkim na
zdobywanie umiejętności praktycznych,
a co za tym idzie ‒ daje możliwość znale‑
zienia pracy w zawodzie od zaraz.
Na kurs może zapisać się każda
osoba pełnoletnia, bez względu na
posiadane wykształcenie (wystarczy
wykształcenie podstawowe) czy do‑
tychczasowe doświadczenie zawodowe.
Udogodnieniem jest możliwość wno‑
szenia opłat w systemie ratalnym, bez
konieczności opłat „z góry”. Nabór na
kursy prowadzony jest przez cały rok,
a grupy uczestników liczą do 10 osób,

co zapewnia większy komfort i korzyści
płynące z nauki.

Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
Zapisy na kursy: 81 743 69 42

Kompaktowy samochód dostawczy
PROACE CITY
Nowość w gamie Toyoty

∙ W salonach Toyoty można już składać zamówienia na nowy kompaktowy samochód użytkowy Toyota PROACE CITY;
∙ PROACE CITY to pierwszy model Toyoty w popularnym segmencie kompaktowych vanów;
∙ Samochód będzie dostępny jako auto dostawcze PROACE CITY i osobowe PROACE CITY Verso, w dwóch długościach
nadwozia i z szeroką gamą silników;
∙ Gwarancja Pro na 3 lata lub 1 milion km.

PROACE CITY to nowość, która wzmocni pozycję Toyoty na rynku aut użytkowych. Samochód będzie oferowany
jako dostawczy Furgon oraz w osobowej
odmianie Verso. Auto trafi do pierwszych klientów w marcu 2020 roku, zaś
już dziś w salonach Toyoty można składać
zamówienia.

Wybór konfiguracji

PROACE CITY uzupełnia ofertę aut użytkowych Toyoty o szeroką gamę nowoczesnych samochodów o długości nadwozia
Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. W obu
odmianach ładowność samochodu sięga
nawet 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3.
Auto może także ciągnąć przyczepę
nawet do 1,5 tony.
PROACE CITY daje pełny wybór konfiguracji wnętrza w dostosowaniu do potrzeb przewozu osób lub towarów. Do
wyboru są dwa indywidualne fotele lub
trzyosobowa kanapa z przodu. To drugie
rozwiązanie umożliwia montaż systemu
Smart Cargo, znanego z modelu PROACE. Smart Cargo łączy otwieraną przegrodę z unoszonym przednim siedzeniem
pasażera, aby zwiększyć długość przestrzeni bagażowej o 1,1 m, a jej pojemność o 0,4 m3.
PROACE CITY w wersji Furgon Brygadowy Active ma w drugim rzędzie
składaną na płasko kanapę z przesuwaną
przegrodą. Klapę przegrody można przesunąć w celu powiększenia pojemności
ładunkowej. Maksymalną długość użyteczną można uzyskać przez złożenie fotela pasażera i wykorzystanie otwieranej
klapy w przegrodzie. Jest to doskonałe
rozwiązanie, które znacząco zwiększa
funkcjonalność pojazdu, dzięki czemu

w zależności od potrzeb dysponujemy
samochodem 5-miejscowym lub przy
złożonym 2. rzędzie siedzeń w pełni funkcjonalnym furgonem.

Osobowy PROACE CITY Verso może
pomieścić nawet do 7 pasażerów
w obu wersjach długości nadwozia.

Wnętrze wersji osobowej można skonfigurować na kilka sposobów. W drugim rzędzie mogą zostać zamontowane
trzy indywidualne fotele przesuwane po
szynach, które po złożeniu tworzą płaską
podłogę, lub składana kanapa, dzielona
w proporcji 60:40. Trzeci rząd siedzeń
może zostać dodany zarówno w dłuższej,
jak i krótszej wersji nadwozia. Znajduje się tam wystarczająco dużo miejsca,
by zmieściły się na nim dorosłe osoby.
Zarówno w wersji z kanapą, jak i w wersji
z indywidualnymi fotelami PROACE CITY
Verso wyposażony jest w trzy uchwyty
ISOFIX w drugim rzędzie siedzeń, co jest
kolejnym unikalnym rozwiązaniem w tym
segmencie.

Napęd

W gamie silnikowej Toyoty PROACE CITY
znajduje się jednostka benzynowa 1.2
Turbo – w wariantach o mocy 110 KM z
manualną skrzynią biegów lub 130 KM
ze skrzynią automatyczną oraz jednostka wysokoprężna o pojemności 1499
cm3 w wariantach 75, 100 i 130 KM – najmocniejszy z nich jest dostępny z 6-stopniową skrzynią manualną lub 8-stopniową automatyczną.

nieustępującym autom osobowym. We
wszystkich wersjach wyposażenia standardowo montowany jest system eCall,
który automatycznie nawiązuje kontakt
z krajowymi służbami ratowniczymi, dostarczając im najważniejszych informacji – takich jak geograficzne położenie
samochodu i liczba pasażerów – a także
spowoduje, że pasażerowie będą mogli się
komunikować z operatorem alarmowym,
nawet jeśli zostaną unieruchomieni.
PROACE CITY w wersji Furgon Active jest
standardowo wyposażona także w radio
z USB i Bluetooth, elektryczne szyby w
pierwszym rzędzie, czujnik zmierzchu czy
podgrzewane i sterowane elektrycznie
lusterka zewnętrzne oraz fotel kierowcy z
regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem. Osobowy PROACE CITY Verso ma ponadto w standardzie zestaw
systemów bezpieczeństwa czynnego
Toyota Safety Sense z systemem awaryjnego hamowania, układem wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PSC), układem rozpoznawania znaków
drogowych (RSA), system wykrywania
zmęczenia kierowcy (SWS) i aktywnym
tempomatem (ACC), a także kolorowy
wyświetlacz między zegarami
i klimatyzację.
PROACE CITY jest objęty najlepszą w tej
klasie Gwarancją Pro na 3 lata lub aż 1
milion km. Oferta obejmuje także 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej i 6-letnią na perforację korozyjną
nadwozia.

Standardowe wyposażenie
i Gwarancja PRO

Nowa Toyota PROACE CITY jest autem
użytkowym, które wyróżnia się bogatym wyposażeniem podstawowym,

AUTO PARK Spółka z o.o. Sp. k.

Kalinówka 18, 21-040 Kalinówka /k Lublina
tel.: +48 81 534 14 00
www.toyota-lublin.pl
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Ranking SUV-ów
BMW X5
Czwarta generacja BMW X5 (zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
11,6 – 6,0 l/100 km; emisja CO₂ w cyklu mieszanym: 264 – 158 g/km;
wartości tymczasowe) zachwyca bogactwem innowacji i jeszcze inten‑
sywniej niż do tej pory manifestuje typowe dla samochodów SAV (Sports
Activity Vehicle) połączenie wydajności w terenie z dynamiczną przyjem‑
nością jazdy po szosie. Pierwszy model BMW X z opcjonalnym pakietem
Offroad. Dwuczęściowa pokrywa bagażnika, bezdotykowe otwieranie
i zamykanie obu elementów z opcjonalnym dostępem komfortowym.
www.bmw.pl

Mitsubishi Eclipse Cross
Nowy Mitsubishi Eclipse Cross posiada turbodoładowany silnik benzy‑
nowy 1.5 z podwójnym wtryskiem paliwa. Zaawansowana przekładnia
bezstopniowa (CVT) gwarantuje płynne i dynamiczne przyspieszanie
oraz niskie zużycie paliwa. Układ napędu na wszystkie koła z systemem
Super All-Wheel Control Mitsubishi zapewnia wyjątkowe możliwości
zarówno w mieście, jak i na wiejskich drogach. Kierowca może wybrać
jeden z trybów jazdy w zależności od warunków drogowych, aby poprawić
precyzję pokonywania zakrętów, stabilność w jeździe na wprost lub
zdolność manewrowania na śliskiej nawierzchni.
www.mitsubishi.lublin.pl

Subaru Forester
Subaru Forester wyróżnia się niezwykle mocnym silnikiem
oraz dopracowanym napędem na cztery koła z funkcją X-mode,
poprawiającą trakcję w terenie oraz zapewniającą łatwość
pokonywania śliskich odcinków dróg. Forester posiada symetryczny
napęd 4×4, który pozwala bez obaw wjechać w teren. W wersji XT
z 241-konnym benzyniakiem to także auto dla miłośników szybkiej
jazdy. Posiada m.in. duży bagażnik, którego minimalna pojemność
przy rozłożonych siedzeniach wynosi 505 l, oraz bogate wyposażenie.
www.subaru.pl

Toyota RAV4
Nowa Toyota RAV4 zapewnia czystą przyjemność z jazdy. Wersja hy‑
brydowa jest wyposażona w nowy 2,5-litrowy silnik, który jest źródłem
imponującej mocy, a jednocześnie oferuje moment obrotowy zapewnia‑
jący płynną jazdę. Łączna moc układu hybrydowego w przypadku silnika
z inteligentnym systemem napędu AWDi (4×4) wynosi aż 222 KM, a przy‑
spieszenie od 0 do 100 km/h – 8,1 s (dla napędu 4×2 wartości te wynoszą
odpowiednio 218 KM i 8,4 s). W ofercie dostępny jest również 2-litrowy
silnik spalinowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa i napędem 4×2 (FWD)
lub 4×4 (AWD).
www.toyota-lublin.pl
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Nowe propozycje od Mitsubishi
Klienci polskich salonów Mitsubishi
Motors mogą skorzystać z bardzo atrak‑
cyjnej oferty zakupu modeli: Outlander
dla firm taniej o VAT, decydując się na
ASX, rabat sięga 12 000 zł, a w przypad‑
ku Eclipse Cross aż 7 000 zł.
Outlander
Samochód porusza się niezwykle cicho
dzięki ulepszonej redukcji hałasu. Nawet
najdłuższe podróże są relaksujące dzięki
przestronnej kabinie mieszczącej 7 osób.
Nowi nabywcy modelu Mitsubishi Out‑
lander 2020 z pewnością docenią multi‑
medialny system łączności ze smartfonem
‒ SDA, którego ekran powiększono do 8
cali, a w wersji Instyle Plus wyposażono
we wbudowany system nawigacji firmy
TomTom. Wraz z modelem 2020 debiutuje
w wersji Instyle Plus nowy zestaw nagłoś‑
nienia Mitsubishi Premium Sound Sys‑
tem, który składa się z 8 głośników (w tym
dwóch podwójnych w tylnych drzwiach)
oraz wzmacniacza o maksymalnej mocy
510 W. Mitsubishi Outlander 2020 będzie
dostępny w nowym, wielowarstwowym
kolorze nadwozia o nazwie Diamentowa
Czerwień, znanym z modelu Mitsubishi
Eclipse Cross.
Eclipse Cross
Eclipse Cross oferuje coś naprawdę
odmiennego w sektorze kompaktowych
SUV-ów – powiedział Yuichiro Hayashi,

główny specjalista ds. produktów.
– Stylistyka coupé jest tu połączona
z funkcjonalnością charakterystyczną dla
SUV-ów Mitsubishi oraz z wyjątkowymi
doznaniami z jazdy, dzięki czemu powstał
samochód, który jest stylowy, wytrzymały
i świetny w prowadzeniu. Jego globalny
sukces jest dowodem na to, że taka
koncepcja cieszy się uznaniem klientów na
całym świecie.
Mitsubishi Eclipse Cross łączy styl
nadwozia coupé ze wszystkimi zaletami
SUV-a. Zaawansowany układ napędu
na wszystkie koła z systemem Super
All-Wheel Control Mitsubishi zapewnia
wyjątkowe możliwości zarówno
w mieście, jak i na wiejskich drogach.

W Mitsubishi Eclipse Cross 2020
dostępny jest system rozpoznawania
znaków drogowych. Rozpoznawane znaki
wyświetlane są na wyświetlaczu central‑
nym oraz wyświetlaczu head-up display.
Specyfikacje Intense, Inbusiness, Intense
Plus, Instyle oferują dodatkowe oświetle‑
nie LED w bokach drzwi przednich.
Zaawansowane systemy bezpieczeń‑
stwa pomagają pewniej poruszać się po
drogach i parkingach.
Klienci polskich salonów Mitsubishi
Motors mogą skorzystać z rządowego
programu Karta Dużej Rodziny.
Posiadacze karty mogą uzyskać aż 15%
zniżki od ceny katalogowej przy zakupie
modeli Outlander, L200 i Pajero.

NADCHODZĄCE PREMIERY
Polski oddział Mitsubishi Motors przygotował wyjątkowe atrakcje dla wielbi‑
cieli motoryzacji, a w szczególności szerokiego grona miłośników tej japońskiej
marki. Będą one miały swoje premiery już tej jesieni.
Mitsubishi ASX 2020
Nowe Mitsubishi ASX 2020 wyróżnia się całkiem nowym, niezwykle wyra‑
zistym projektem nadwozia. Napędzane jest nowym benzynowym silnikiem
o pojemności 2.0 l, który współpracuje z automatyczną przekładnią CVT ze
sportowym trybem pracy.
Mitsubishi L200
Zaprojektowane zgodnie z filozofią „Engineered Beyond Tough” i słynące
z wytrzymałości i niezawodności nowe Mitsubishi L200 przykuwa wzrok musku‑
laturalną stylistyką nadwozia. Wyróżnia się spośród konkurencji możliwością
korzystania z napędu 4x4 przy dowolnej prędkości jazdy i dowolnej nawierzchni.

PAREXBUD Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
tel. 81 533 73 57/58, kom. 535 781 781, www.mitsubishi.lublin.pl
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Poprawna izolacja dachu
skośnego wełną mineralną
Dach skośny jest najpopularniejszym sposobem zwieńczenia ostatniej kondygnacji w polskich
domach. Materiałem znajdującym zastosowanie w jego izolacji jest wełna mineralna szklana, która
gwarantuje dobrą izolacyjność termiczną przegród i łatwy montaż. Dzięki unikalnej strukturze
włókien produkty z wełny mineralnej szklanej są lekkie i sprężyste, przez co nie obciążają
konstrukcji i dokładnie dopasowują się do układu krokwi, nie pozostawiając pustych przestrzeni.
Parametry produktów izolacyjnych
O tym, jak dobrym izolatorem jest dany produkt, mówi nam prze‑
de wszystkim współczynnik przewodzenia ciepła lambda, który
charakteryzuje właściwości termoizolacyjne produktu. Warto
pamiętać, że produkty o najniższej lambdzie to jednocześnie pro‑
dukty najbardziej energooszczędne. Dla jakości izolacji termicznej
ważny jest także opór cieplny R, określający zdolność produktu
do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy
oraz grubości izolacji. Im niższa wartość lambdy i większa
grubość materiału, tym lepsza izolacja.
Produktami ISOVER przeznaczonymi do izolacji dachów
skośnych są m.in. Super-Mata Plus (λD = 0,032 W/mK), Super‑
-Mata (λD = 0,033 W/mK) i Profit-Mata (λD = 0,035 W/mK),
będące produktami samonośnymi, utrzymującymi się pomiędzy
krokwiami, a co za tym idzie – niewymagającymi sznurkowania
i ułatwiającymi łatwy i szybki montaż.
Montaż izolacji
Dla uzyskania jak największej efektywności ocieplenia zaleca
się, aby izolacja dachu skośnego wykonywana była w układzie
dwuwarstwowym (wełna mineralna układana pomiędzy i pod
krokwiami), tak aby łączna grubość izolacji wynosiła 30 cm.
Dwuwarstwowy układ izolacji pozwala na ograniczenie strat
ciepła o 30% w porównaniu do jednowarstwowego układu izolacji
poprzez ograniczenie wpływu mostków termicznych i zapewnie‑
nie skutecznej ochrony przed utratą ciepła.
Pamiętajmy również, że istotny dla wykonania poprawnej
izolacji jest dokładny montaż wełny mineralnej. Dobrze zamonto‑
wany system izolacji musi „otulać” dom jak kołdra – bez żadnych
przerw, z dużą dbałością o zachowanie ciągłości izolacji wszystkich
przegród. Wełna powinna być docinana z naddatkiem ok. 2 cm,
aby całkowicie wypełnić izolowaną przestrzeń i nie przyczynić się
do powstawania szczelin, powodujących utratę ciepła.
Jednym z częstych błędów popełnianych podczas izolacji
poddasza jest brak wykonania drożnej szczeliny wentylacyjnej
pod warstwą wstępnego krycia, np. pod pełnym dekowaniem czy
membraną a warstwą izolacji. Niewłaściwa wentylacja połaci da‑
chowej może doprowadzić do zawilgocenia przegrody, a w dalszej
kolejności powstawania grzybów i pleśni oraz osłabienia drew‑
nianej konstrukcji dachu. Nie ma konieczności jej wykonywania
jedynie w przypadku, gdy mamy pewność, że użyta membrana
jest wysokoparoprzepuszczalna, co pozwala na odprowadzenie
kropli wody do okapu i wywiew przenikającej od strony wnętrza
pary wodnej. Przykładem takiej membrany są te znajdujące się
w ofercie ISOVER m.in. Draftex Profi czy Membrana Dachowa
ISOVER.

Wełna szklana ISOVER do izolacji poddaszy

Prowadzisz prace dociepleniowe? Zajmujesz się izolacją?
Zapisz się na szkolenie otwarte w Centrum Szkoleniowym ISOVER i zdobądź wiedzę oraz praktyczne
umiejętności, które wykorzystasz w codziennej pracy.
Z nami zyskujesz: ekspercką wiedzę i praktyczne umie‑
jętności, informacje o nowych trendach i rozwiązaniach
na rynku izolacji oraz certyfikat potwierdzający zdobyte
umiejętności.
Koszt szkolenia: 123 zł brutto.
Zapisy: www.szkolenia.isover.pl

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
tel. 664 949 708, tel. 32 339 63 34, www.isover.pl
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Tripod
Bartłomiej Piech, www.facebook.com/Angielski.u.Ciebie/, tel. 697 291 696

Z poprzednich artykułów znamy odpowiedzi na pytania: „Co mam wiedzieć?” i „Jak
to zachować?”. Mianowicie wiemy, że warto porządkować dobrane do kontekstu
słownictwo oraz że zdecydowanie opłaca się to robić w formie fonetycznej (idealnie
w formie nagrań). Dzisiaj będzie o trzecim pytaniu: „Po co to wszystko?”.
Uczenie się angielskiego działa trochę
jak statyw. Anglicy nazywają go „a tri‑
pod”, trafnie zauważając, że ma trzy
nogi. Każda z nich ma charakter dopeł‑
niający względem pozostałych dwóch.
W naszym przypadku, czyli nauce
języka angielskiego, wszystko wskazuje
na to, że też tak właśnie jest. Można
mieć perfekcyjnie wyselekcjonowane
wyrażenia, ułożone w dostępnych na
wyciągnięcie palca folderach w chmur‑
ce. Można. Ale po co? Jest paliwo, ale
brak iskry.
Tą iskrą jest świadomość, że druga
osoba czeka na rozmowę z nami.
Bez względu na zaawansowanie
i przebiegłość programów dbających
o regularność naszych ćwiczeń na
dzień dzisiejszy nie ma lepszego
„accountability partner” niż rozmówca.
I nie chodzi tu o sytuację ani o temat
rozmowy. Chodzi o wypełnienie
zobowiązania, które podjęliśmy, chcąc
nauczyć się języka angielskiego. Tym,
co sprawia, że ostatecznie otwieramy
usta lub nie, jest ktoś, kto może nas
z tego rozliczyć. W idealnej sytuacji
nasz „accountability partner” ma coś
ciekawego do powiedzenia i też jest
zainteresowany uczeniem się.

Gdzie szukać takich osób? W dobie
Internetu sięgnąć możemy po aplikacje,
fora i grupy stowarzyszające osoby
aktywnie rozwijające swój język. Najbar‑
dziej popularne to HelloTalk, Speak24.
com i Toastmasters. Jest ich dużo, a ich
oferta zawiera nierzadko możliwość
zapisania się na kurs. Zgodnie z zasadą
„Nauczyciel nie jest niezbędny” bez
trudu możemy jednak nawiązać kontakt
z kimś, kto chce się poduczyć polskiego
w zamian za lekcję angielskiego. Co
więcej, będzie to osoba, która zna „twój
ból” i będzie mówić „twoim językiem”.
Statyw nauki języka angielskiego
(i innych języków – osobiście potwier‑
dzam włoski) zawdzięcza równowagę
trzem filarom. To, który z nich jest
najważniejszy, jest kwestią czysto

GLOSARIUSZ:
 Tripod – dosł. trójnóg, statyw
 Accountability partner – dosł.
partner odpowiedzialności, oso‑
ba, która pomaga w dotrzymaniu
zobowiązania, potocznie poprzez
rozliczanie z danych samemu
sobie obietnic.

subiektywną. Czy warto pozostawiać
którąkolwiek z nich przypadkowi?
Odpowiedź jest raczej oczywista.
Na zdecydowane wyakcentowanie
zasługuje niezmiennie jedna kwestia:
To, o czym mówimy, to NARZĘDZIA.
Jako uczniowie mamy nad nimi bez‑
sprzeczną kontrolę!

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.

beton towarowy – pompa
stropy teriva • bloczki fundamentowe
nadproża • systemy kominowe
systemy wentylacyjne
kształtki wieńcowe • kształtki szalunkowe
parapety • schody

Lubartów, Mieczysławka,
tel. 81 855 2535, fax. 81 854 6311

zwb@lewtak.pl • www.lewtak.pl
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Angielski szybko
i bezboleśnie
Dorota Adamczyk, właściciel i główny metodyk w szkołach Szybki Angielski
z oddziałami w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Włoszczowie

Uczyć się języka angielskiego i się go nauczyć to dwie bardzo różne sprawy,
a jeszcze inną jest wykorzystanie go w praktyce. Uczeniu się możemy
poświęcić całe lata i nie mieć z tego żadnych korzyści. Ale można też nauczyć
się szybko i szybko opanować sztukę komunikacji. Wystarczy wybrać
szkołę stosującą odpowiednie podejście i metody nauki języka obcego.
W dzisiejszych czasach języka obcego
uczy się praktycznie każdy, ale efekty
tej nauki bywają bardzo różne. Jedni
opanowują go perfekcyjnie i bez trudu
komunikują się z innymi po angielsku,
hiszpańsku, francusku czy niemiecku.
Inni, mimo że na naukę poświęcili
wiele godzin i lat, nie mają ze swej pracy
praktycznie żadnych korzyści. Nawet
jeżeli znają język, nie potrafią się nim
posługiwać. Od czego to zależy? W dużej
mierze od metod stosowanych w proce‑
sie nauczania. W tradycyjnej szkole są
one jednakowe dla wszystkich. To nie
zawsze przynosi pożądane efekty, bo
przecież ludzie różnią się między sobą,
także w sposobie przyswajania nowych
treści. Dlatego w szkołach Szybki
Angielski stawiamy na indywidualne
podejście do każdego, kto chce z nami
nauczyć się języka angielskiego bądź
hiszpańskiego.
Nasze metody
Naukę języka obcego – angielskiego i hi‑
szpańskiego – w naszej szkole opieramy
na metodzie Colina Rose. Oznacza to,
że sposób i metody nauczania dostoso‑
wujemy do każdego z naszych uczniów.
Dlatego najpierw musimy was poznać.
Ważny jest zarówno aktualny poziom
znajomości języka, którego chcecie się
nauczyć, jak i wasza osobowość. W tym
celu stosujemy odpowiednie testy. W te‑
ście osobowościowym określamy waszą
inteligencję – nie interesuje nas jej iloraz,
ale rodzaj, bo to on stanowi podstawę
właściwego nauczania w stosowanej
przez nas metodzie. Zgodnie z jej założe‑
niami bowiem, jeśli ktoś jest na przykład
słuchowcem, najwięcej dotrze do niego
kanałem słuchowym. Jeśli językowcem,
dużo czyta i łatwo przyswaja sobie gra‑
matykę. Osoby o inteligencji logicznej zaś

najszybciej nauczą się języka, poznając
zasady i prawidła, którymi się rządzi.
Obalamy mity
Korzystając z metody Colina Rose oraz
łącząc naukę z zabawą, obalamy mity
o nauce i oduczamy was złych nawyków.
Mit 1: Dorośli uczą się wolniej i mają
większe trudności w zapamiętywaniu
nowych treści niż dzieci, a niektórzy są
już na naukę za starzy.
Nieprawda! Przecież liczba połączeń
w mózgu człowieka zwiększa się
z wiekiem i doświadczeniem. Z naszych
kursów korzystają nawet 70-latkowie.
Dorośli mogą uczyć się i zapamiętywać
równie szybko jak dzieci, ale pod
warunkiem, że nauczą się uczyć. Muszą
wyrobić w sobie mechanizmy, które
ułatwiają zapamiętywanie.
Mit 2: Niektóre osoby nie mają zdol‑
ności językowych.
Nieprawda! Gdyby tak było, część
ludzi nie potrafiłaby mówić, bo zdolności
językowych już od dziecka wymagało od
nas opanowanie komunikacji w języku
ojczystym. Będąc małymi dziećmi,
często poznawaliśmy go nieświadomie,
bez teorii, ćwiczeń, zasad gramatyki. Po
prostu zaczęliśmy mówić. Niewyraźnie,
z błędami, używając niewłaściwych słów,
przekręcając je itp. Z biegiem czasu na‑
braliśmy wprawy, otoczenie skorygowało
nasze błędy i mówimy płynnie. To samo
można osiągnąć, ucząc się języka obcego.
W nauce języka poprawność wcale nie
jest najważniejsza. Najważniejsza jest
możliwość porozumienia się z drugim
człowiekiem. Bezbłędność i opanowanie
gramatyki to kwestia praktyki.
Jak uczymy?
Dorośli pracują w grupach maksymal‑
nie czteroosobowych, które tylko raz

w tygodniu spotykają się z trenerem
osobistym. Wszystkie rozmowy
w trakcie tego spotkania, niezależnie
od twojego poziomu wiedzy, odby‑
wają się w języku, którego chcesz się
nauczyć. Resztę pracy wykonujesz
w domu sam, ale pod nadzorem
trenera osobistego. Ma on czuwać nad
twoją pracą, wspierać cię, motywować
i podpowiadać najlepsze metody,
które mogą ułatwić ci nauczenie się
wybranego języka. On też będzie cię
dyscyplinował, chwalił i przypominał
o nauce. A gdybyś miała/miał jakieś
wątpliwości, zawsze możesz się z nim
spotkać i je wyjaśnić.
Aby maksymalnie ułatwić ci korzy‑
stanie z naszych kursów językowych,
w procesie nauczania wykorzystujemy
platformę internetową i aplikację na
telefon. Dzięki nim możesz się uczyć
według własnego rozkładu dnia, łatwiej
ci będzie znaleźć czas na naukę i do‑
stosować wykonywanie naszych zadań
do harmonogramu dotychczasowych
obowiązków.
Systematyczność jest bardzo ważna.
Nie możesz uczyć się tylko podczas sesji
z trenerem osobistym. Do powtarzania
na przykład świetnie nadaje się jazda
samochodem, kąpiel pod prysznicem,
gotowanie obiadu.
Nasze rekomendacje
Stosowane przez nas metody gwarantują
efekt, czyli szybką i bezbolesną naukę
języka obcego. Przekonało się o tym
wiele osób, firm i instytucji. Naukę u nas
rekomendują:
 Biuro Ochrony Rządu,
 Policja,
 Kancelaria Prezydenta,
 telewizja TVN,
 firmy i instytucje w całej Polsce.

20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6B/, II p.
tel. 663 571 955, www.szybkiangielski.pl/lublin

Innowacyjne systemy ogrodzeń

Profesjonalne malowanie proszkowe
elementów o maksymalnym wymiarze do 7 metrów
przęsła ogrodzeniowe konstrukcje stalowe bramy furtki

kraty

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

Wybrane produkty transportujemy i profesjonalnie montujemy zgodnie z życzeniem klientów
NOWY ADRES
Robert Karwowski

Warsztat i biuro
20-380 Lublin, ul. Głuska 81
tel. 606 973 317

www.orex.biz.pl • www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl • e-mail: biuro@orex.biz.pl
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Kasy fiskalne on-line –
terminy instalacji
Bożena Zybura, doradca podatkowy

Liczne wątpliwości związane z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych on-line wskazują na potrzebę
wyjaśnienia przedsiębiorcom, jakie branże i w jakim terminie będą musiały je zainstalować.
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług podatnicy dokonujący
sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospo‑
darczej oraz rolników ryczałtowych
zobowiązani są do ewidencjonowania
swoich obrotów przy zastosowaniu
kas rejestrujących. Ustawodawca
wprowadził jednak zwolnienia w latach
2019–2021 ewidencjonowania przy‑
chodów przy pomocy kas, określając je
w rozporządzeniu Ministra Finansów
z 28 grudnia 2018 roku.
W § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia za‑
mieszczone zostały zwolnienia przed‑
miotowe z uwagi na rodzaj działalności,
obejmujące towary i usługi, których
dostawa lub świadczenie traktowane
jest jako sprzedaż zwolniona z obo‑
wiązku ewidencjonowania. Natomiast
w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
określono zwolnienie podmiotowe
i korzystają z nich:
1. podatnicy, u których kwota sprze‑
daży na rzecz osób fizycznych nie
przekroczyła w poprzednim roku po‑
datkowym kwoty 20000 zł, a w przy‑
padku rozpoczęcia działalności
gospodarczej w trakcie roku – gdy
wartość obrotu nie przekroczyła
części tej kwoty odpowiadającej okre‑
som wykonywania tych czynności;
2. podatnicy, których obrót z tych
dostaw towarów lub świadczenia
usług na rzecz tych osób przekroczył
20000 zł w trakcie roku lub w pro‑
porcji do czasookresu prowadzenia
tej działalności (rozpoczęcie działal‑
ności od początku lub w trakcie roku
podatkowego).
Towary i usługi podlegające bezwzględ‑
nemu obowiązkowi ewidencjonowania
Minister Finansów określił w § 4 oma‑
wianego rozporządzenia. Zamieszczono
w nim katalog towarów i usług, które ze
zwolnień nie korzystają. Oznacza to, że
nawet jednorazowa sprzedaż na rzecz
osoby prywatnej musi zostać zaewiden‑
cjonowana za pomocą kasy. Dotyczy to
m.in. sprzętu RTV, sprzętu fotograficzne‑
go, części do silników, wyrobów tytonio‑
wych, perfum i wód toaletowych.

Od 1 maja br. ustawą z 15 mar‑
ca 2019 roku o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz
ustawy Prawo o miarach wprowadzono
obowiązek ewidencjonowania obrotu
przy zastosowaniu tzw. kas on-line,
czyli kas posiadających wbudowaną
funkcjonalność umożliwiającą po‑
łączenie i przesyłanie informacji do
Centralnego Repozytorium Kas (art. 111
ust. 6a u.p.t.u). Ma to ukrócić działal‑
ność tzw. szarej strefy.
Nie oznacza to jednak, iż podatnicy są
zobligowani do niezwłocznej wymiany
kas. Na podstawie art. 145 a ust. 1
mogą nadal ewidencjonować sprzedaż
przy zastosowaniu kas rejestrujących
z elektronicznym lub papierowym zapi‑
sem kopii. Podatnik może używać kas
rejestrujących starego typu do czasu ich
wyeksploatowania, uszkodzenia pamięci
lub konieczności jej wymiany, chyba że
z uwagi na branżę będzie zobowiązany
do wcześniejszej wymiany urządzenia.
Elektroniczny lub
papierowy zapis kopii
W art. 145 a ust. 7 ustawy określono ter‑
miny, po upływie których nie będzie już
możliwości nabycia urządzeń aktualnie
służących ewidencjonowaniu sprzedaży
towarów i usług:
 dla kas z elektronicznym zapisem
kopii – 31 grudnia 2022 roku,
 dla kas z papierowym zapisem kopii –
31 sierpnia 2019 roku.
W praktyce oznacza to, że od 1 września
2019 roku kasy fiskalne z papierowym
zapisem kopii nie będą dostępne na
rynku. Oba rodzaje urządzeń będą
sukcesywnie wycofywane w związku
z wymianą starych urządzeń na nowe.
Obowiązkowa
wymiana – terminy
W tym samym artykule ustawy, tj. 145,
ale w punkcie b ust. 1, ustawodawca
określił terminy, po których stosowanie
kas z papierowym lub elektronicznym
zapisem kopii będzie w ustalonych
branżach niemożliwe. Oznacza to, że
podatnicy prowadzący działalność
w wymienionym przez ustawodawcę

zakresie mają obowiązek stosować kasy
fiskalne on-line. Terminy obowiązkowe‑
go wprowadzenia do użycia kas on-line
przedstawiają się następująco:
1. Od 01 stycznia 2020 roku.
 branża paliwowa (sprzedaż paliw),
 usługi naprawy pojazdów silnikowych
i motorowerów,
 usługi wulkanizacji (naprawa opon
ich zakładanie, bieżnikowanie i rege‑
nerowanie) oraz wymiana opon i kół.
2. Od 01 lipca 2020 roku.
 branża gastronomiczna oraz usługi
w zakresie krótkotrwałego zakwate‑
rowania,
 sprzedaż węgla, brykietu i podobnych
paliw stałych wytwarzanych z węgla,
węgla brunatnego, półkoksu dla celów
opałowych.
3. Od 01 stycznia 2021 roku.
 usługi fryzjerskie,
 usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,
 usługi budowlane,
 usługi w zakresie opieki medycznej
świadczonej przez lekarzy i lekarzy
dentystów,
 usługi prawnicze,
 usługi związane z działalnością
obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej – wyłącznie w zakresie
wstępu.
Ulga na zakup kasy on-line wynosi
maksymalnie 700 zł netto.
Obowiązkowe oświadczenie
Od 1 maja 2019 roku stosownie do
§ 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.
z 2019 r. poz. 816) wprowadzono obo‑
wiązek zapoznania osoby prowadzącej
u przedsiębiorcy ewidencję z informa‑
cją o jej zasadach, w tym konieczności
wystawienia paragonu fiskalnego
oraz skutkach ich nieprzestrzegania.
Na okoliczność zapoznania się z nimi
osoby już zatrudnione zobowiązane
były złożyć pracodawcy pisemne
oświadczenie do 31 maja 2019 roku,
a na nowo zatrudnionych ciąży
obowiązek złożenia tego oświadczenia
przed dopuszczeniem do obsługi kasy
fiskalnej.

www.strefaplyt.pl

21-040 Świdnik,
ul. Piasecka 16
tel. 81 468 68 08, 81 468 68 28,
e-mail: mtdanelczyk@gmail.com

WSZYSTKO DLA STOLARSTWA
USŁUGI CIĘCIA I OKLEINOWANIA
PŁYTY MEBLOWE • BLATY ROBOCZE
AKCESORIA • PŁYTY BUDOWLANE
OSB, MFP, DURELIS • FRONTY MEBLOWE
NAWIERCANIE OTWORÓW POD ZAWIASY itp.
KRÓTKI TERMIN REALIZACJI

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00–16.00
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Osłony przeciwsłoneczne
zapewniające klimatyzację
pomieszczeń
Mariusz Mirecki, dyrektor handlowy

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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SCREENYwewnętrzne

Brak widoczności
z zewnątrz
Widoczność
od wewnątrz

Rolety SCREEN
Promieniowanie
odbite

Promieniowanie
odbite

82%

50%

Promieniowanie
przenikające

As1 50%

Promieniowanie
przenikające

As 18%

wewnętrzne
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

Rok założenia 1992

AiC
Świdnik, ul. Sosnowa 3,
tel. 81 532 18 82, tel. kom. 512 273 666,
e-mail: aic@go3.pl, www.aic.lublin.pl

zewnętrzne
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.
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Ekofinansowanie
O możliwościach finansowania firmowych inwestycji we współpracy z Bankiem Ochrony
Środowiska z Krzysztofem Gałanem, Głównym Ekologiem Centrum Biznesowego
BOŚ SA w Lublinie, w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.
Elżbieta Amborska: W misji Banku
Ochrony Środowiska podkreślacie
Państwo swoje zaangażowanie w two‑
rzenie rozwiązań mających na celu
ochronę naszego naturalnego otoczenia.
Z jakich instrumentów finansowych
oferowanych przez BOŚ mogą obecnie
skorzystać klienci, którzy chcą być eko?
Krzysztof Gałan:
Odpowiadając
na to pytanie,
musimy rozróżnić
wśród klientów
Banku Ochrony
Środowiska
(BOŚ) klientów
detalicznych i kor‑
poracyjnych. Klienci detaliczni mogą
skorzystać z takich produktów BOŚ, jak
na przykład EKOpożyczka, dzięki której
sfinansują zakup produktów i materia‑
łów o charakterze proekologicznym (od
odnawialnych źródeł energii przez ener‑
gooszczędne okna i kotły centralnego
ogrzewania, duże AGD o klasie energoo‑
szczędności minimum A++, aż po rowery
i sprzęt rehabilitacyjny). W ramach
promocji Pełnym Oddechem środki

z pożyczki mogą zaś wykorzystać na
realizację działań antysmogowych. Inną
propozycją dla klientów indywidualnych
może być EKOkredyt PV pozwalający
kupić i zamontować fabrycznie nowe
instalacje fotowoltaiczne lub zrefinan‑
sować ich nabycie. Skorzystać mogą
również z kredytu termomodernizacyj‑
nego i remontowego z premią termomo‑
dernizacyjną lub remontową z Funduszu
Termomodernizacji i Remontów. Do tej
grupy klientów skierowane są ponadto
proekologiczne kredyty hipoteczne na
zakup, budowę lub remont własnego
lokum, a także spłatę kredytu miesz‑
kaniowego w innym banku. EKOkredyt
hipoteczny ułatwia wybudowanie domu
w technologii gwarantującej energoo‑
szczędność budynku oraz sfinansowanie
budowy instalacji z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (OZE).
Dla klientów korporacyjnych nato‑
miast BOŚ Bank przygotował kredyty
inwestycyjne, m.in. na finansowanie
inwestycji w OZE, budowę lub rozbu‑
dowę zakładu produkcyjnego, budowę
domów wielorodzinnych oraz projekty
mające na celu zwiększenie wartości

majątku trwałego wnioskodawcy,
a także kredyt inwestycyjny z linii EBI
– Program Climate Change Action, czyli
finansowanie działań promujących ogra‑
niczenie emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery. Ciekawym rozwiązaniem
jest Kredyt EkoOszczędny, który można
spłacać z oszczędności wygenerowanych
przez kredytowane przedsięwzięcie, na
przykład z zaoszczędzonych kosztów
energii elektrycznej czy cieplnej.
Oferowane przez Bank kredyty
inwestycyjne na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska
można zabezpieczyć gwarancją Bizne‑
smax, której dodatkowym benefitem
jest możliwość ubiegania się o zwrot
części zapłaconych odsetek. Naszą ofertę
dopełniają kredyty pomostowe oraz uzu‑
pełniające, współfinansujące projekty
inwestycyjne wspierane dotacjami z Unii
Europejskiej lub finansowane z Progra‑
mów NFOŚiGW. W banku dostępne są
również kredyty na innowacje techno‑
logiczne z premią technologiczną BGK.
Skorzystać z nich mogą małe i średnie
przedsiębiorstwa. Najbliższy nabór
wniosków ruszy już 15 października.
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EA: Media zwykle nagłaśniają programy
proekologiczne, z których skorzystać
mogą klienci indywidualni, takie jak
program „Czyste Powietrze”. A co
z firmami? Czy one też mogą ubiegać się
o preferencyjne kredyty w jego ramach?
KG: Program „Czyste Powietrze”
skierowany jest tylko do osób fizycznych
będących właścicielami domów jedno‑
rodzinnych, lokalu mieszkalnego wy‑
dzielonego w budynku jednorodzinnym,
lub posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy budynku jednorodzinnego. Ob‑
sługą klientów w ramach tego programu
w województwie lubelskim zajmuje się
WFOŚiGW w Lublinie.
EA: A czy firmy mogą ubiegać się o po‑
życzkę w ramach programu „Pełnym Od‑
dechem”, który od niedawna realizujecie
Państwo wspólnie z Polskim Górnictwem
Naftowym i Gazownictwem (PGNiG)?
KG: Promocja „Pełnym Oddechem”
przeznaczona jest na realizację działań
antysmogowych w gospodarstwach
domowych obecnych i przyszłych klien‑
tów PGNiG. Obejmuje m.in. wymianę
systemów ogrzewania lub przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. Maksymalna
kwota pożyczki, którą można spłacić
w ciągu 10 lat to 100 000 zł. Jej opro‑
centowanie jest bardzo atrakcyjne: stałe
3% w skali roku dla pożyczek z okresem
spłaty do 36 miesięcy i zmienne WIBOR
6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z dłuższym
okresem spłaty. Prowizja przygotowaw‑
cza wynosi 5% kwoty finansowania.
EA: Ograniczeniu emisji CO₂ i poprawie
jakości powietrza służyć mają również
zmiany w polityce energetycznej kraju.
Czy zwiększyły one zainteresowanie
inwestowaniem w instalacje PV, wiatraki
itp.?
KG: Początkowo zmiany w polityce ener‑
getycznej (wprowadzenie systemu au‑
kcyjnego dla produkcji energii elektrycz‑
nej z OZE i zagwarantowanie stabilności
cen energii elektrycznej na okres 15 lat)
korzystnie wpłynęły na zainteresowanie
inwestowaniem m.in. w instalacje PV.
Obecnie inwestorzy mniej interesują się
aukcjami, a bardziej dotacjami i cenami
rynkowymi energii elektrycznej. Inwe‑
stując m.in. w technologie PV, mają oni
obawy przed związaniem się stałymi
cenami z odbiorcami energii przez okres
15 lat. Wielu inwestorów OZE niepokoi
krótki termin sprzedaży pierwszej ener‑
gii od dnia zamknięcia sesji aukcji.
29 sierpnia tego roku w życie weszła
nowelizacja ustawy o OZE. Jedną
z najistotniejszych zmian jest wsparcie
rozwoju prosumenckiego wytwarzania
energii elektrycznej. Prosumentami
w tej chwili są również przedsiębiorcy
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wytwarzający energię elektryczną na
własne potrzeby. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę, że wytwarzanie energii
elektrycznej przez przedsiębiorców nie
może stanowić przedmiotu ich przeważa‑
jącej działalności gospodarczej.
Kolejna ważna zmiana dotyczy aukcji
energii. Teraz jest więcej czasu na budo‑
wę zwycięskich projektów, wydłużeniu
uległ bowiem termin sprzedaży pierwszej
energii do sieci od daty aukcji. Czas
ten wydłużono do 24 miesięcy od dnia
zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki
i do 33 miesięcy w przypadku energii
z wiatru na lądzie.
Nowelizacja zmodyfikowała też tak
zwaną ustawę odległościową dotyczącą
farm wiatrowych. Zgodnie z jej zapisami
pozwolenia na budowę nowych turbin
wiatrowych wydane przed jej wejściem
w życie zachowują ważność do 16 lipca
2021 roku. Nowy termin to 5 lat od
wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa
roku 2024.
Biorąc powyższe pod uwagę, można
przypuszczać, że po wejściu w życie no‑
welizacji ustawy o OZE znacznie wzroś‑
nie zainteresowanie przedsiębiorców
realizacją instalacji PV oraz inwestorów
OZE systemem aukcyjnym.
EA: Chociaż bardzo ważna, ochrona
jakości powietrza to nie jedyne działa‑
nie, jakie możemy podejmować w trosce
o środowisko naturalne. Jakie poza tym
działania proekologiczne firm wspiera
Bank Ochrony Środowiska?
KG: Poza działaniami służącymi
redukcji emisji zanieczyszczeń do atmo‑
sfery BOŚ finansuje również inwestycje
związane z ochroną wód (na przykład
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków, budowę
lub modernizację komunalnych albo
przydomowych oczyszczalni ścieków),
gospodarką wodną (budowę sieci wodo‑
ciągowych, stacji uzdatniania wody, ujęć
wody, przepompowni), ochroną ziemi
przez finansowanie działań związanych
z gospodarką odpadami (budowę skła‑
dowisk odpadów, utylizację, recykling,
transport odpadów) przynoszącą
wymierne efekty ekologiczne (ogra‑
niczenie strat/zużycia ciepła, ilości
oczyszczonych ścieków, ilości odpadów
przekazanych do recyklingu, oszczęd‑
ność w zużyciu wody itp.) oraz działania
związane z ochroną przyrody.
EA: Po które proekologiczne instru‑
menty finansowe oferowane przez
BOŚ najczęściej sięgają przedsiębiorcy
z naszego regionu, z Lubelszczyzny?
KG: W samym Lublinie najpopular‑
niejsze są oferowane przez nas kredyty
inwestycyjne i obrotowe na zrówno‑

ważone budownictwo mieszkaniowe,
czyli na budynki o niższym niż budynki
referencyjne zapotrzebowaniu ener‑
getycznym. W regionie Lubelszczyzny
zaś największym zainteresowaniem
cieszą się kredyty na finansowanie
inwestycji w odnawialne źródła energii
– w szczególności farmy PV, lub reali‑
zację przedsięwzięć proekologicznych
przynoszących oszczędności energii
cieplnej, elektrycznej, wody itp. Popu‑
larne są również kredyty na innowacje
technologiczne, kredyty na realizację
przedsięwzięć termomodernizacyjnych
i remontowych z premią.
EA: Jak wypadają na tle całego kraju?
Są eko czy raczej plasują się gdzieś
pod koniec stawki firm stosujących
i inwestujących w rozwiązania proeko‑
logiczne?
KG: W ostatnim czasie wśród przedsię‑
biorców obserwujemy wzrost zaintere‑
sowania inwestycjami obejmującymi
nowe rozwiązania proekologiczne.
Biorąc pod uwagę budownictwo zrów‑
noważone realizowane przez lubelskich
deweloperów, należy stwierdzić, że
coraz większą uwagę przykładają oni
do innowacyjnych i energooszczędnych
rozwiązań proekologicznych związa‑
nych z zainteresowaniem potencjal‑
nych klientów mieszkaniami o niższych
kosztach eksploatacji. Możemy więc
stwierdzić, że lubelscy przedsiębiorcy
są eko i plasują się w czołówce w kraju.
EA: Gdzie firmy powinny szukać
informacji o możliwości uzyskania
oferowanych przez BOŚ środków na
sfinansowanie swoich działań służą‑
cych ochronie środowiska na preferen‑
cyjnych warunkach? Tylko na Waszej
stronie internetowej, czy też staracie
się do nich dotrzeć w inny sposób?
KG: Informacje o możliwościach
uzyskania z BOŚ SA środków na
sfinansowanie działań związanych
z ochroną środowiska dostępne są pod
adresem www.bosbank.pl oraz w pla‑
cówkach banku. Dodatkowo doradcy
klienta, wspierani techniczną wiedzą
przez Głównego Ekologa Centrum Bi‑
znesowego BOŚ SA w Lublinie, odwie‑
dzają zainteresowane firmy i udzielają
im szczegółowych informacji. Na
stanowiskach Głównych Ekologów
BOŚ S.A. zatrudnia doświadczonych
inżynierów – ekspertów z dziedziny
ochrony środowiska. Pomagają oni
klientom banku w planowaniu i reali‑
zacji inwestycji proekologicznych oraz
służą fachową radą w zakresie ochrony
środowiska.
EA: Dziękuję za rozmowę.
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Jak poradzić
sobie
z zadłużeniem
w ZUS?
Małgorzata Korba, regionalny rzecznik
ZUS w województwie lubelskim

Zatory płatnicze w branży budowlanej zdarzają się
często. Co robić, jeśli zbliża się termin opłacenia
składek ZUS, a w firmowej kasie pusto? A co
jeśli zadłużenie już powstało? Można skorzystać
z odroczenia terminu płatności, układu ratalnego lub
– w wyjątkowych przypadkach – umorzenia długu.
Co może się stać, jeśli
przedsiębiorca nie zapłaci
składek w terminie?
Po pierwsze oprócz zaległych składek
trzeba będzie zapłacić odsetki za zwło‑
kę. Wynoszą obecnie 8% w skali roku.
Nie trzeba ich doliczać tylko wtedy, gdy
nie przekraczają 6,60 zł. Po drugie Za‑
kład Ubezpieczeń Społecznych upomni
się o zaległości, może też rozpocząć
postępowanie egzekucyjne, które wiąże
się z dodatkowymi kosztami. Instytucja
może również zabezpieczyć nieopłacone
składki zastawem na ruchomościach lub
hipoteką na nieruchomościach. Takiego
obrotu spraw da się uniknąć, dogadując
się z ZUS w sprawie ulgi.
Brakuje na składki? Można
przesunąć termin zapłaty
Jeżeli do powstania zaległości jeszcze
nie doszło, to najlepszym rozwiązaniem
jest odroczenie terminu płatności skła‑
dek. Z takiej pomocy warto skorzystać,
gdy spodziewamy się problemów
finansowych w niedalekiej przyszłości.
Wniosek może dotyczyć tylko tych
składek, których termin płatności
jeszcze nie upłynął – czyli bieżących lub
przyszłych. Należy go złożyć najpóźniej
w dniu terminu płatności składek.
Dzięki odroczeniu przedsiębiorca
może zapłacić składki później. Nowy
termin jest ustalany w umowie zawie‑
ranej z ZUS. Zakład nie będzie wtedy
wymagał odsetek za zwłokę, ale naliczy
opłatę prolongacyjną. Jej wysokość
to 50% stawki odsetek za zwłokę obo‑
wiązującej w dniu podpisania umowy.
Opłata jest naliczana od następnego
dnia po terminie płatności składki do
dnia odroczenia włącznie.

Jest zadłużenie?
Pomyśl o ratach
Jeżeli dług już powstał, trzeba
pomyśleć o innym rozwiązaniu.
Ratunkiem może okazać się układ
ratalny. Daje on możliwość opłacenia
zaległych składek w rozłożeniu na
raty. Ich wysokość i harmonogram
spłat ustala się indywidualnie w po‑
rozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Z układu ratalnego mogą
skorzystać zarówno aktywni przedsię‑
biorcy, jak i ci, którzy już zakończyli
działalność.
Zaczyna się od złożenia wniosku.
Jeśli ZUS rozpatrzy go pozytywnie,
podpisuje z przedsiębiorcą umowę.
Żeby utrzymać układ ratalny w mocy,
trzeba terminowo opłacać bieżące
składki i regulować raty zgodnie z usta‑
lonym harmonogramem. Spóźnienia
mogą doprowadzić do zerwania porozu‑
mienia. W razie trudności warto więc
skontaktować się zawczasu z ZUS.
Dzięki układowi przedsiębiorca
spłaca zadłużenie w dłuższym okresie
i na warunkach uzgodnionych z ZUS.
Zakład przestaje naliczać odsetki od
następnego dnia po wpłynięciu wnio‑
sku, zamiast tego nalicza opłatę pro‑
longacyjną. Zawarcie umowy zawiesza
również postępowanie egzekucyjne.
Na raty w pełnej wysokości można
rozłożyć składki na: ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i Fundusz Emerytur
Pomostowych wraz z odsetkami za
zwłokę naliczonymi do dnia złożenia
wniosku. Na raty zostaną również
rozłożone dodatkowa opłata i koszty
upomnienia.

Wyjątkowo: umorzenie długu
W ostateczności dłużnik może zwrócić
się do ZUS z wnioskiem o umorzenie
należności składkowych. Jest to
możliwe tylko wtedy, gdy ZUS stwierdzi
całkowitą nieściągalność należności
lub uzna, że przedsiębiorca ma trudną
sytuację finansową i rodzinną.
Całość zadłużenia można umorzyć
jedynie w przypadku prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą
(płaci składki wyłącznie sam za siebie).
Inaczej jest ze składkami za pracow‑
ników. Składek, które przedsiębiorca
potrącał z wynagrodzeń zatrudnionych,
nie można umorzyć. Natomiast tę część
składek za pracowników, którą przed‑
siębiorca finansuje z własnych środków,
można umorzyć pod warunkiem, że
zachodzi całkowita nieściągalność.
Warto pamiętać, że dla osoby
prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą umorzenie ma też nega‑
tywne konsekwencje. Umorzone składki
nie będą się liczyć do emerytury, renty
czy zasiłku.
Od czego zacząć?
Pomoże doradca
Przed złożeniem wniosku o przesunięcie
terminu płatności składek, raty lub
umorzenie, warto spotkać się z doradcą
ds. ulg i umorzeń w ZUS. Doradca
podpowie, z jakiej ulgi może skorzystać
przedsiębiorca, jakie dokumenty
musi zgromadzić i pomoże wypełnić
odpowiedni wniosek.
Lista doradców wraz z telefonami
kontaktowymi znajduje się na stronie
www.zus.pl. Na tej stronie można
znaleźć także szczegółowe informacje
o sposobach na zadłużenie w ZUS.
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Szkoła impregnacji.
Dlaczego warto
olejować drewno?
Z Januszem Barabasem, znanym lubelskim przedsiębiorcą,
właścicielem dwóch składów drewna: w Ciecierzynie
i Lublinie przy ul. Głuskiej, w imieniu Fachowca
Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak.
Dariusz Marciniak:
Panie Januszu,
dlaczego tak ważne
jest zwrócenie
uwagi na zabezpie‑
czenie drewna?
Janusz Barabas:
Wszyscy wiemy, że
drewno to materiał
szlachetny, ale
z ograniczoną trwałością. Przedmioty
z niego wykonane, a szczególnie te wysta‑
wione na działanie wody i słońca, należy
solidnie zabezpieczyć. Promieniowanie
UV np. niszczy ligninę, drewno
szarzeje, staje się porowate
i podatne na działanie
wody. Zawilgocone drewno
to doskonała pożywka dla
grzybów. Niektóre z nich
powodują jego rozkład
(drewno butwieje), inne tyl‑
ko siniznę, która nie obniża
wytrzymałości elementów,
ale brzydko wygląda.
Owady żerujące w drew‑
nie ‒ spuszczel, kołatek,
drwalnik, kornik ‒ dobrze czują
się w środowisku suchym i mokrym.
Drążone przez nie korytarze pogarszają
właściwości fizyczne drewna.
DM: Rozmawialiśmy już o impregnacji,
teraz porozmawiajmy o innym ze sposo‑
bów zabezpieczenia drewna.
JB: Jednym ze sposobów na przedłuże‑
nie żywotności drewna oraz poprawę
jego wyglądu jest olejowanie. Olej do
drewna to preparat, który skutecznie
chroni ten naturalny surowiec przed
wieloma czynnikami. Olej rozpusz‑
czalnikowy głębiej wnika w drewno,
olej wodny ma delikatny, niedrażniący
zapach. Pierwszy dobrze zniesie
intensywną eksploatację, drugim warto
zabezpieczyć np. meble. Jeśli drewno
ma być intensywnie eksploatowane,
lepiej zabezpieczyć je olejem rozpusz‑
czalnikowym, który dokładniej niż olej
wodny penetruje drewno. Głębiej wnika

w strukturę, ochrona będzie trwalsza,
umożliwia łatwe i skuteczne olejowanie
drewna rodzimego lub egzotycznego
(np. palisander). Ilość zastosowanego
rozpuszczalnika odpowiada tu za
szybkość schnięcia powłoki ochronnej.
Utwardzalny olej do drewna skutecznie
zabezpiecza powierzchnie i chroni je
przed działaniem wilgoci oraz promie‑
niami UV. Może być z powodzeniem sto‑
sowany jako olej do tarasów, na parkiet
czy inne drewniane podłogi. Jedynym
mankamentem tego preparatu jest silny,
nieprzyjemny zapach, który wydziela się
aż do czasu pełnego wyschnię‑
cia powłok malarskich. Na‑
daje się do zabezpieczenia
podłóg drewnianych, dając
efekt parkietu wysokiej
odporności na uszkodzenia.
Moja propozycja to Bo‑
chemit Estetik – utwardzal‑
ny olej ochronny do drewna
o działaniu hydrofobowym
i penetracyjnym. Chroni
drewno przed promieniami
UV i wnikaniem wody.
Przenika głęboko w strukturę
drewna, podkreśla jego rysunek i nadaje
mu pożądany odcień. Tworzy matowe
powierzchnie, które są łatwo odna‑
wialne bez konieczności usuwania po‑
przedniej powłoki. Jest odpowiedni jako
powłoka kryjąca do impregnacji drewna
przed porażeniem grzybami rozkłada‑
jącymi drewno lub przed owadami na
zewnątrz obiektu (klasa użytkowania
3). Służy do dekoracyjnego malowania
drewna, drewnianych konstrukcji bu‑
dowlanych, komponentów budowlanych
i innych elementów drewnianych, takich
jak płoty, pergole, meble ogrodowe,
okładziny domów, chaty, domki drew‑
niane. Do wykorzystania wewnątrz i na
zewnątrz obiektu.
Więcej informacji otrzymają Państwo
u Daniela Karlińskiego,
doradcy w firmie Bochemie,
e-mail: daniel.karlinski@bochemie.pl

Szczegóły na:
https://notatniki.isar.pl
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Zdobądź środki na poprawę
bezpieczeństwa pracy
Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Pracodawcy mogą zdobyć tysiące złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa
pracy w swojej firmie. Raz do roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje
konkurs dla pracodawców, kolejna edycja ruszy najprawdopodobniej latem
2020 roku. Warto z wyprzedzeniem przygotować się do złożenia wniosku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wybiera w konkursie najlepsze projekty,
które dotyczą poprawy bezpieczeństwa
i higieny pracy, zmniejszają zagrożenie
wypadkami przy pracy lub chorobami
zawodowymi oraz redukują nieko‑
rzystne oddziaływanie czynników
ryzyka. Projekt może mieć charakter
doradczy, inwestycyjny lub doradczo‑
-inwestycyjny. Pracodawca może zdobyć
dofinansowanie na działania, które
mieszczą się w następujących obszarach:
 bezpieczeństwo instalacji technicz‑
nych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 urządzenia chroniące przed hałasem
i drganiami mechanicznymi oraz pro‑
mieniowaniem elektromagnetycznym;
 oświetlenie miejsc i stanowisk pracy
oraz ochrona przed promieniowaniem
optycznym;
 ochrona przed energią elektryczną
i elektrycznością statyczną;
 urządzenia oczyszczające i uzdatnia‑
jące powietrze, urządzenia mecha‑
nicznej wentylacji powietrza;

 sprzęt i urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa pracy na wysokości,
w zagłębieniach i innych strefach
pracy;
 sprzęt i urządzenia służące ograni‑
czeniu obciążenia układu mięśniowo‑
-szkieletowego;
 sprzęt i urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa pracy w przypadku
narażenia na czynniki chemiczne
i szkodliwe czynniki biologiczne;
 środki ochrony indywidualnej.
W jednym projekcie można realizować
równocześnie wiele działań o różnym
charakterze i z różnych obszarów
technicznych.
Od kilku do kilkuset
tysięcy złotych
Poziom dofinansowania zależy od
wartości samego projektu i liczby osób,
za które pracodawca opłaca składki na
ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze
firmy zgłaszające do ubezpieczeń od

1 do 9 osób mogą zyskać dofinan‑
sowanie nawet do 90% szacowanej
wartości projektu. Im większy zakład
pracy, tym wyższa może być kwota
dofinansowania, niższy procentowo
jest jednak jego poziom. Najwięksi
pracodawcy – zatrudniający 250 osób
i więcej – mogą starać się nawet o 0,5
mln zł dofinansowania, maksymalnie
20% szacowanej wartości projektu.
Maksymalne kwoty dofinansowania
w zależności od wielkości przedsiębior‑
stwa i od rodzaju zaprojektowanych
działań podaję w Tabeli 1.
W obecnym roku budżetowym ZUS
planuje wydać na poprawę bezpie‑
czeństwa w zakładach pracy łącznie
50 mln zł. W przyszłym roku można
się spodziewać podobnej kwoty, więc ze
środków skorzysta kolejnych kilkuset
pracodawców z całej Polski. Środki po‑
chodzą z części funduszu wypadkowego
przeznaczonej na działania zapobiega‑
jące wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym.

X 2019 Fachowiec Lubelski



Kto może wziąć udział?
W konkursie mogą wziąć udział
przedsiębiorcy, którzy regularnie i na
bieżąco regulują zobowiązania, czyli
nie zalegają z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze‑
nia zdrowotne, nie zalegają również
z opłacaniem podatków. Nie mogą też
znajdować się w stanie upadłości, pod
zarządem komisarycznym, w toku
likwidacji, postępowania upadłościo‑
wego lub postępowania układowego
z wierzycielem. Z konkursu wykluczone
są także przez pewien czas podmioty,
które uzyskały dofinansowanie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w poprzednich edycjach programu.
Okres, gdy nie mogą brać udział
w kolejnym konkursie, mija po trzech
latach od wypłaty całości ostatniego
dofinansowania lub po trzech latach od
dnia zwrotu dofinansowania (gdy pra‑
codawca został zobowiązany do zwrotu
z powodu nieprawidłowości).
Jak wygląda procedura?
ZUS ogłosi nową edycję konkursu na
swojej stronie internetowej: www.zus.pl.
Tam będzie też umieszczony wzór wnio‑
sku i aktualny regulamin konkursu. Już
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Tabela 1. Maksymalne kwoty dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
i rodzaju zaprojektowanych działań.
Maksymalna kwota
Procent budofinansowania dla działań
dżetu projektu
podlegający
dofinanInwestyInwestycyjnoDoradczych
sowaniu
cyjnych
-doradczych

Rodzaj
przedsiębiorstwa

Liczba
osób

Mikroprzedsiębiorstwo

1–9

90%

1 tys. zł

139 tys. zł

140 tys. zł

Małe
przedsiębiorstwo

10–49

80%

1 tys. zł

209 tys. zł

210 tys. zł

Średnie
przedsiębiorstwo

50–249

60%

1 tys. zł

339 tys. zł

340 tys. zł

Duże
przedsiębiorstwo

250
i więcej

20%

1 tys. zł

499 tys. zł

500 tys. zł

teraz pod adresem zus.pl/prewencja
można sprawdzić dotychczasowe za‑
sady programu i wymagania dotyczące
projektów. W okresie przyjmowania
zgłoszeń należy dostarczyć do ZUS
wniosek wraz z niezbędną dokumen‑
tacją m.in. oceną ryzyka zawodowego
dla stanowisk pracy objętych projektem
i pomiarami poziomu czynników
uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy.
Otrzymane wnioski sprawdza naj‑
pierw ZUS pod kątem formalnym – czy

są kompletne i poprawne. Następnie
dokumenty trafiają do zewnętrznych
ekspertów z Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Insty‑
tutu Badawczego, którzy odpowiadają
za merytoryczną ocenę projektów. Na
podstawie ich oceny powstaje lista ran‑
kingowa projektów zakwalifikowanych
do realizacji. Następny krok to podpi‑
sanie umowy, która pozwoli na wypłatę
dofinansowania.
Więcej informacji o programie na stronie:
zus.pl/prewencja.
REKLAMA

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

Materiały budowlane

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

Nasza oferta styropianu znajduje się na stronie:

www.hurtowniastyropianu.pl

TRANSPORT

HDS

Brykiet

Pelet

Węgiel

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

transport + rozładunek
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Hotel przyjazny biznesowi
Z Beatą Więckowską, prokurentem Lubhotelu, miejsca przyjaznego biznesowi,
w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak.
Dariusz Marciniak: Pani Beato, nieba‑
wem minie pierwsza rocznica otwarcia
hotelu, czy może Pani powiedzieć coś
pokrótce o obiekcie?
Beata Więckowska:
5 listopada
2018 roku
Lubhotel przyjął
pierwszych gości.
Dysponujemy
56 pokojami,
2 salami
konferencyjnymi
oraz restauracją.
DM: Już wchodząc do Was i widząc
efekty Waszej pracy, zastanawiałem się,
dla kogo to wszystko. Jakim hotelem je‑
steście i do kogo kierujecie swoją ofertę?
BW: Ważni są dla nas wszyscy goście, za‑
równo biznesowi, jak i turyści pragnący
bliżej poznać Lublin i Lubelszczyznę.
Dokładamy wszelkich starań, aby
każdy gość był zadowolony z pobytu.
Zarówno poprzez wystrój wnętrz, jak
i dania serwowane w Restauracji 107
staramy się pokazać naszym gościom
region, jego piękno, kulturę i smaki.
DM: Klient biznesowy
przede wszystkim?
BW: Lubhotel z racji bardzo dobrego
położenia – blisko lotniska i strefy
ekonomicznej stanowi doskonałą bazę
noclegową dla gościa biznesowego.
Posiadamy przestronne pokoje dosto‑
sowane do potrzeb osób podróżujących
biznesowo, szybkie Wi-Fi, miejsce do
pracy, a także wsparcie naszej recepcji
w dostosowaniu się do indywidualnych
życzeń gości. Do ich dyspozycji są rów‑
nież monitorowane parkingi podziemne.
DM. Czym chcecie zachęcić firmy
do wybrania właśnie Waszego hotelu?
BW: Z myślą o klientach biznesowych
stworzyliśmy też nowoczesne centrum
konferencyjne. Można u nas zorganizo‑
wać szkolenie, każdy event firmowy czy
też konferencję. Dysponujemy dwiema
salami konferencyjnymi z możliwością
połączenia w jedną dużą o powierzchni
140 m². Nasze sale wyposażone są w no‑

woczesny sprzęt taki jak dwa projektory,
nagłośnienie, flipcharty, szybkie Wi-Fi,
a także możliwość przeprowadzenia pre‑
zentacji bez konieczności zaciemniania
sali. Wyróżniamy się dużą elastycznoś‑
cią naszej oferty i dopasowaniem usług
do potrzeb naszych gości i klientów
biznesowych.
DM: Czym jeszcze możecie
przyciągnąć gościa?
BW: Śmiało możemy pochwalić się
profesjonalną kadrą, która gotowa jest
spełnić oczekiwania naszych gości.
Nasz zespół tworzy rodzinną i ciepłą
atmosferę, co potwierdzają pochlebne
opinie. Dbamy również o to, aby goście
miło spędzili czas w naszym hotelu.
W najbliższym czasie planujemy uru‑
chomić strefę relaksu, począwszy od
minisiłowni wyposażonej w nowoczesny
sprzęt do ćwiczeń, saunę suchą oraz
gabinet masażu.
Goście mogą także skorzystać z usług
Restauracji 107.
DM: No tak, dziś żaden obiekt nie
obejdzie się bez dobrej kuchni.
W dobie „Kuchennych rewolucji”
chyba niełatwo zadowolić klienta.
Jak sobie radzicie na tym polu?
BW: Oczywiście możemy poszczycić się
doskonałą kuchnią w Restauracji 107.

Naszą ideą jest promowanie smaków
Lubelszczyzny w nowoczesnej odsłonie.
Specjalizujemy się w daniach kuchni
staropolskiej, ale uwielbiamy również
eksperymentować w tworzeniu autor
skich potraw. Smakoszom oferujemy
potrawy z dziczyzny, móżdżek cielęcy,
lubelskie pierogi z kaszą i gęsiną oraz
rewelacyjny stek w sosie pieprzowym.
DM: A lokalny biznes?
BW: Jesteśmy od lat związani z Lubli‑
nem. Chętnie wspieramy lokalne przed‑
sięwzięcia mające na celu promocję
i rozwój regionu. Również w Lubhotelu
na wiele sposobów promujemy region.
Goście zawsze mogą poczęstować
się jabłkami z lubelskich sadów bądź
wypiekanymi przez nas cebularzami.
Potrawy w Restauracji 107 przygoto‑
wywane są z ekologicznych produktów
zakupionych od lubelskich producen‑
tów. Zawsze chętnie służymy pomocą
w organizacji wszelkiego rodzaju even‑
tów, począwszy od spotkań firmowych,
szkoleń, konferencji, a skończywszy na
różnego rodzaju przyjęciach okolicz‑
nościowych.
Zapraszamy serdecznie do odwie
dzenia i skorzystania z oferty naszego
hotelu.
DM: Dziękuję za rozmowę.

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

UDANY POBYT
ul. Krańcowa 107A
20-338 Lublin, Polska
RECEPCJA
tel. +48 81 477 95 00

ŚNIADANIE
W cenie pobytu

RESTAURACJA
tel. +48 81 477 95 09

PARKING
Podziemny monitorowany

lubhotel.pl

CENTRUM
2,8 km

LOTNISKO
12 min

info@lubhotel.pl
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Bezpieczni w pracy 4.0
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

W pracy spędzamy co najmniej jedną trzecią życia. To bardzo dużo, zważywszy na obciążenia i zagrożenia,
na jakie w tym czasie jesteśmy narażeni. Ograniczeniu ich negatywnego oddziaływania na zdrowie
pracowników oraz strat spowodowanych chorobami i wypadkami w pracy służy program „Poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy”.
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy” to program wieloletni, który
realizowany jest na mocy uchwały Rady
Ministrów. Po raz pierwszy ustanowiony
został w roku 2008 i przewidziany był
na lata 2008–2010. Ze względu na skalę
negatywnych zjawisk występujących
w zakładach pracy w zakresie BHP oraz
strat społecznych i ekonomicznych,
które one generowały, okazało się, że
był to tylko jego pierwszy etap. W roku
2011 postanowiono go kontynuować do
roku 2013 (etap II), w latach 2014–2016
realizowano jego III etap, a w latach
2017–2019 etap IV. 13 sierpnia br. Rada
Ministrów podjęła zaś uchwałę o jego
kontynuacji także w latach 2020–2022
(etap V).
Przesłanek do kontynuacji programu
jest zasadniczo trzy: wysoki poziom
kosztów społeczno-ekonomicznych
związanych z wypadkami przy pracy
i chorobami zawodowymi, potrzeba

dostosowywania krajowych przepisów
z zakresu BHP do unijnych dyrektyw
i strategii rozwoju gospodarczego przy‑
jętej dla całej Unii oraz strategii rozwoju
gospodarczego naszego kraju.
Niska świadomość,
wysokie koszty
Chociaż program „Poprawa bezpieczeń‑
stwa i warunków pracy” kontynuowany
jest już jedenasty rok, świadomość
roli, a często i sam stan warunków
BHP w naszych zakładach pracy
nadal wymaga poprawy. Nadal mamy
wysoki wskaźnik wypadków w pracy
ze skutkiem śmiertelnym (prawie 300
osób rocznie, najwięcej w budownictwie,
wśród osób młodych i starszych)
i ponosimy wysokie koszty ekonomiczne
chorób i wypadków w pracy. Co roku
z funduszu wypadkowego Zakład Ubez‑
pieczeń Społecznych poszkodowanym
w wypadkach w pracy oraz cierpiącym

na choroby zawodowe wypłaca się około
5 mld zł. Doliczyć do tego trzeba jeszcze
koszty leczenia i rehabilitacji ponoszone
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Do strat powodowanych przez wypad‑
ki i choroby zawodowe doliczyć trzeba
też koszty ekonomiczno-społeczne
związane z wykluczeniem poszkodowa‑
nego z rynku pracy. Często wiąże się to
z pogorszeniem sytuacji finansowej całej
rodziny, która nierzadko musi sięgać po
środki z pomocy socjalnej. A przecież
koszty wypadków i chorób zawodowych
ponoszą także pracodawcy. Jako Ci,
którzy muszą wypłacać odszkodowanie
i jako Ci, którzy muszą pozyskać
nowego pracownika i przygotować go do
pracy na danym stanowisku. To oni też
ponoszą straty spowodowane absencją
chorobową pracowników, przestojami
i opóźnieniami w realizacji zamówień.
Uwzględniając wszystkie wydatki
ponoszone przez różne strony bio‑
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rące udział w finansowaniu skutków
wypadków i chorób zawodowych, ich
sumę należy ostatecznie szacować na
poziomie około 20 mld zł rocznie. Przy
czym koszty pośrednie (ponoszone
przez pracodawców, poszkodowanych
i ich rodziny oraz całe społeczeństwo) są
znacznie wyższe niż koszty bezpośred‑
nie (ZUS, NFZ).
Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 to taka organizacja
procesów wytwórczych i łańcucha
dostaw, która zapewnia nie tylko większą
wydajność, ale też nadąża za nieustannie
zmieniającymi się potrzebami indywi‑
dualnych klientów. Umożliwić to ma
dogłębna cyfryzacja procesów produkcyj‑
nych oraz integracja informatyczna. A to
z konieczności wiąże się z zastosowa‑
niem nowoczesnych, ciągle rozwijających
się technologii cyfrowych, takich jak
inteligentne fabryki (m.in. projektowanie
i produkcja wyrobów pod indywidualne
potrzeby klienta, szybka adaptacja do
zmian czy sytuacji awaryjnych), roboty
współpracujące ramię w ramię z człowie‑
kiem, przetwarzanie w chmurze itp.
Dla większości z nas może i brzmi
to, jakby stanowiło opis scenografii do

Środowisko pracy
filmu science fiction, ale to nie fikcja.
Koncepcja cyfryzacji wszystkiego, co się
da w gospodarce, już się dokonuje i na
pewno będzie postępowała. To na Prze‑
myśle 4.0 Unia Europejska chce budować
swój dobrobyt i przewagę na rynkach
globalnych. Polska również.
Rozwój Przemysłu 4.0 to nie tylko
wielkie wyzwanie technologiczne, ale
także psychospołeczne. Nowoczesne
technologie wymagają bowiem ciągłego
uczenia się i podnoszenia kompetencji
cyfrowych. Powodują duże obciążenia
poznawcze związane z ogromną ilością
danych napływających w krótkim czasie,
dodatkowo zwiększając i tak już w na‑
szym kraju wysoki wśród pracowników
poziom stresu. Cyfryzacja pracy zmniej‑
sza ponadto stabilność zatrudnienia
(praca tymczasowa, praca na wezwanie,
praca zdalna, samodzielne poszukiwanie
zleceń, ale też przekwalifikowywanie się
czy dzielenie stanowisk pracy) i obciąża
dużą zależnością od innych (klientów,
współpracowników, sieci partnerów
itp.). W efekcie pracownicy coraz częściej
cierpią na zaburzenia psychiczne
(zwłaszcza depresję – w Polsce to trzecia
na liście przyczyn zmniejszających liczbę
lat w zdrowiu i druga na zusowskiej

liście przyczyn najdłuższych zwolnień
lekarskich z pracy), a dla podtrzymania
i zwiększania swojej wydajności coraz
częściej sięgają po środki psychoaktywne.
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie
zatem ze sobą nowe, mało zbadane
zagrożenia związane z funkcjonowa‑
niem pracowników w scyfryzowanym
środowisku pracy. Zaburzenia psychiczne
pojawiające się u pracowników to jedno
z najważniejszych zagrożeń. Drugim
są choroby układu mięśniowo-szkiele‑
towego (MSD), takie jak zespół cieśni
nadgarstka i zespół bólowy szyjnego
oraz lędźwiowo-krzyżowego odcinka
kręgosłupa. Oba w aspekcie bezpieczeń‑
stwa pracy są rozpoznane w niewielkim
stopniu i wymagają dogłębnych badań,
a już w tej chwili generują duże koszty
związane z opieką medyczną. Trzecim
bardzo poważnym zagrożeniem genero‑
wanym przez Przemysł 4.0 jest rosnące
ryzyko wykluczenia z rynku pracy osób
starszych. Przede wszystkim ze względu
na duże obciążenia poznawcze, które
on generuje, konieczność częstego
przekwalifikowywania i ciągłego uczenia
się nowych rzeczy. W starzejących się
społeczeństwach Europy to poważny
problem.
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Artykuły BHP i Ppoż. IR-POŻ
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;
• czujniki tlenku węgla i gazów wybuchowych;
• oraz wiele innych.

Nasza odzież zapewnia ochronę,
wygodę i bezpieczeństwo

Proponujemy intratne rabaty
dla hurtowników i detalistów

Nasze produkty są innowacyjne,
funkcjonalne i dobrze wyglądają

IR-POŻ dzięki wysokiej jakości
produktów pozyskuje Klientów

Zamojska 24, 20-105 Lublin, tel. 507 872 404, tel./fax 81 503 25 96, e-mail: info@irpoz.pl, www.irpoz.pl
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Środowisko pracy 
Cele i środki
Od początku uchwalenia programu
jego cel jest wciąż ten sam: zwiększenie
bezpieczeństwa pracy, a przez to zmniej‑
szenie obciążeń dla budżetu i strat eko‑
nomicznych wynikających z wypadków
przy pracy i chorób zawodowych oraz
zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy
osób starszych i niepełnosprawnych. To
jednak nie jedyne pozytywne skutki re‑
alizacji programu. W efekcie zwiększyć
ma się też konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw i polskiej gospodarki
na rynkach międzynarodowych i glo‑
balnych.
Realizacji celu programu służyć
ma wykorzystanie nowoczesnych
technologii i innowacyjnych rozwiązań
ograniczających liczbę osób narażonych
w miejscu pracy na działanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążli‑
wych. Wlicza się w to m.in. opracowanie
normatywów dla substancji szkodliwych,
metod, zasad i narzędzi i środków służą‑
cych identyfikacji zagrożeń oraz ochronie
indywidualnej i zbiorowej, a także
opracowanie nowych metod edukacji
i baz danych charakteryzujących polskie
społeczeństwo pod kątem tworzenia sta‑
nowisk pracy dostosowanych do indywi‑
dualnych możliwości psychospołecznych
i fizycznych pracownika.
W odróżnieniu od etapów I–IV, obec‑
nie w programie mocno podkreślono
zagrożenia wynikające z cyfryzacji
gospodarki i konieczność podejmowania
działań, które będą niwelowały ich
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pra‑
cowników. Duży nacisk kładzie się także
na podnoszenie jakości zarządzania bez‑
pieczeństwem w zakładach pracy (nowe
programy edukacyjne dla przyszłych
specjalistów ds. BHP), zwiększanie
wśród pracodawców, pracowników oraz
dzieci i młodzieży znajomości zagadnień
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(edukacja, interaktywne aplikacje szko‑
leniowe i wspomagające działania BHP,
elektroniczne biblioteki specjalistyczne,
serwisy internetowe dla specjalistów
BHP oraz innych odbiorców, w tym ma‑
łych i średnich przedsiębiorstw, a także
wydawnictwa poświęcone zagadnieniom
z zakresu BHP).
Uczestnicy programu
Uwzględniając aktualny stan warunków
BHP w naszych firmach, realizacja
programu to duże wyzwanie, zwłaszcza
że poziom świadomości pracodawców
i samych pracowników na temat
czynników zagrażających ich życiu
i zdrowiu w wielu zakładach pracy
jest po prostu niski. A o tym jak nie‑
spełnianie wymagań BHP wpływa na
kondycję finansową firmy prawie żaden.

Fachowiec Lubelski

Większość pracodawców lekceważenie
przepisów bezpieczeństwa traktuje jako
zmniejszenie kosztów funkcjonowania
swojego przedsiębiorstwa. Mało kto
liczy, ile by zaoszczędził, poprawiając
warunki BHP, a więc gdyby ograniczył
absencje spowodowane chorobami
zawodowymi i wypadkami, przestoje,
odejścia wykwalifikowanych pracow‑
ników, koszty procesu rekrutacyjnego
i przyuczania nowych pracowników do
zadań na danym stanowisku itp. Nie ma
też co liczyć, że pracodawcy w swoich
działaniach uwzględniają koszty, jakie
na skutek ich zaniedbań ponosi budżet
państwa (chociaż pośrednio ich to także
obciąża) i sami wezmą się za poprawę
warunków pracy.
Mając powyższe na uwadze, skalę po‑
trzebnych działań i niezbędne nakłady
finansowe, rząd na realizację V etapu
programu „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy” przeznaczył ponad
100 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty
pozostaje w dyspozycji Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
jedna trzecia zaś Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W realizacji
części merytorycznej programu (pre‑
wencja, badania, edukacja i promocja)
uczestniczyć będą:
 służby państwowe powołane do
czuwania nad bezpieczeństwem
w środowisku pracy (Państwowa
Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja
Sanitarna, Urząd Dozoru Technicz‑
nego, Wyższy Urząd Górniczy, Polski
Komitet Normalizacyjny);
 instytucje badawcze analizujące
wpływ poszczególnych czynników
niebezpiecznych, szkodliwych
i uciążliwych dla zdrowia pracow‑
ników, opracowujące odpowiednie
normatywy dla każdego z nich itp.
(Główny Instytut Górnictwa, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nen‑
ckiego, Instytut Lotnictwa, Instytut
Medycyny Pracy, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, Instytut
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Techniki Elektronowej, Instytut
Włókiennictwa w Łodzi) ;
 partnerzy społeczni;
 przedsiębiorstwa zrzeszone w Forum
Bezpiecznej Pracy oraz Polskim Zrze‑
szeniu Producentów i Dystrybutorów
Środków Ochrony Indywidualnej;
 przedsiębiorstwa o profilu działal‑
ności odpowiadającym realizowanej
tematyce badawczej.
Za rozpowszechnianie i wdrażanie
wyników programu odpowiedzialne
będą zaś:
 ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli‑
tyki Społecznej, Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Infrastruktury, Przedsię‑
biorczości i Technologii, Inwestycji
i Rozwoju, Zdrowia, Rolnictwa i Roz‑
woju Wsi,
 służby państwowe (jak wyżej oraz
Transportowy Dozór Techniczny,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Naczelna Organizacja
Techniczna, Związek Rzemiosła
Polskiego);
 związki zawodowe (Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodo‑
wych, Forum Związków Zawodo‑
wych);
 organizacje skupiające pracodawców
(Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy
Rzeczpospolitej Polskiej, Business
Centre Club);
 specjaliści z zakresu BHP (Ogólno‑
polskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby BHP, sieć ekspertów ds. BHP
certyfikowanych przez CIOP-PIB,
sieć Regionalnych Ośrodków BHP
akredytowanych i koordynowanych
przez CIOP-PIB).
Generalnym Wykonawcą i Koordyna‑
torem realizacji programu „Poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy”
jest Centralny Instytut Ochrony Pra‑
cy – Państwowy Instytut Badawczy
(CIOP-PIB).
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Zarządzanie sobą w czasie (cz. I)
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Czas to dobro limitowane, nieodnawialne i zupełnie od nas niezależne. Umiejętność jego efektywnego
wykorzystania to coraz ważniejszy element skutecznego zarządzania. Dlatego rozpoczynamy kolejny
cykl publikacji, w którym zajmiemy się zarządzaniem czasem, a raczej zarządzaniem sobą w czasie.
Czas to swego rodzaju kapitał dany
nam na „tu i teraz”, w który warto
starannie inwestować. Jest on zasobem
ograniczonym, nie można go kupić,
zmagazynować ani rozmnożyć. Z każdą
chwilą staje się coraz cenniejszy, a po‑
szukiwanie straconego czasu skazane
jest na porażkę.
Czas jest nieuchwytny i tak naprawdę
nie można nim zarządzać. Możemy
jedynie lepiej i efektywniej wykorzy‑
stywać czas, który mamy do dyspozycji.
Oznacza to, że poprzez kontrolowanie
tego, co robimy, zarządzamy sobą
w czasie i dokładnie to mamy na myśli,
mówiąc o zarządzaniu czasem.
Zarządzanie sobą w czasie jest
ważne w każdej dziedzinie naszego
życia, zarówno w obszarze pracy, jak
i w życiu prywatnym. Masz ograniczoną
ilość czasu i od Ciebie zależy, gdzie go
ulokujesz.
A oto zagadnienia, które omówimy
a propos efektywnego wykorzystania
czasu, zarówno w pracy zawodowej,
jak i poza nią: czym jest zarządzanie
czasem, korzyści z zarządzania sobą
w czasie, krzywe wydajności, typy

pracowników (pod kątem zarządzania
czasem), kryteria i powody wpływające
na zarządzanie sobą w czasie, definio‑
wanie celów, pożeracze czasu, ustalanie
priorytetów oraz zasady planowanie
czasu. W tym artykule skupię się na
pierwszych czterech.
Czym jest
zarządzanie czasem?
W zarządzaniu sobą w czasie tak
naprawdę chodzi o taką organizację
swojej pracy i kierowanie sobą oraz
otoczeniem, aby czas, jaki masz do dys‑
pozycji, wykorzystać sensownie i opty‑
malnie. Co znaczy sensownie? Musisz
po prostu mądrze zagospodarować
czas działaniami, które przybliżą Cię
do realizacji Twoich celów. Wymaga to
od Ciebie oceny czasu niezbędnego do
ich realizacji, który musisz sobie za‑
planować. Planując i kontrolując swoje
działania w czasie, stajesz się bardziej
skuteczny.
Od zarządzania czasem nie ma
wolnego. To codzienny proces mający
efektywnie kształtować nasz czas.
W praktyce opiera się on na:

 ustalaniu harmonogramów działań;
 tworzeniu list zadań do wykonania;
 delegowaniu obowiązków i stosowa‑
niu innych działań, które pomagają
zorganizować czas w sposób efek
tywny.
Korzyści z zarządzania
sobą w czasie
Umiejętność planowania swoich zadań,
wyznaczania celów i ustalania priory‑
tetów to umiejętności, które są coraz
bardziej cenione nie tylko na rynku
pracy, ale także w życiu prywatnym.
Możesz być bardzo inteligentny, bardzo
bystry albo bardzo sprytny, ale jeżeli
źle wykorzystujesz swój czas, możesz
mieć trudności ze sprostaniem swoim
obowiązkom. Problemy możesz mieć
zwłaszcza z zadaniami w pracy, bo
tu ilość czasu na ich wykonanie jest
najczęściej mocno limitowana.
Jeżeli chcesz efektywnie zarządzać
swoimi działaniami w czasie, musisz
się w to zaangażować i wyposażyć w od‑
powiednią wiedzę. Trochę to potrwa
i na początku nie zawsze będzie łatwo
pozbyć się starych nawyków. Korzyści

X 2019 Fachowiec Lubelski



jednak będą ogromne. Do najważniej‑
szych należy:
 więcej satysfakcji z pracy w wyniku
zredukowania presji terminów;
 mniej pośpiechu i chaosu, więcej
przewidzianych działań;
 zmniejszenie stresu pozwalające na
wydajniejszą pracę;
 łatwość określania i sprawniejsze
osiąganie celów zawodowych
i prywatnych;
 koncentracja na rzeczywiście
ważnych zadaniach i sprawna ich
realizacja;
 oszczędzanie czasu, pozyskiwanie go
na rzeczywiście ważne zadania;
 dotrzymywanie terminów i reali‑
styczne wyznaczanie terminów;
 bardziej racjonalne wykorzystanie
przebiegu dnia – strukturyzacja
zadań;
 szybsze załatwianie spraw poprzez
grupowanie zadań w bloki;
 unikanie pustych przebiegów
czasowych u siebie i u innych (pra‑
cownicy);
 zlecanie zadań do wykonania innym
pracownikom;
 dobry klimat w pracy dobre stosunki
z pracownikami.

Zarządzanie sobą
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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.
Krzywe wydajności
Wydajność każdego człowieka podlega
w ciągu dnia wielu wahaniom. Zmiany te
mają charakter naturalny i są związane
z dobowym rytmem energii życiowej lu‑
dzi. Krzywa wydajności dla każdego czło‑
wieka jest nieco inna, ale statystycznie
określono przeciętną wydajność dzienną.
Jej wahania prześledzić możesz na Wy‑
kresach 1 i 2 (na następnej stronie).
Analizując te wykresy, możemy
wyciągnąć następujące wnioski dla
planowania zajęć w ciągu dnia pracy:

 warto poznać własny rytm dnia;
 skomplikowane i ważne sprawy
należy planować podczas szczytowej
wydajności przed południem;
 podczas spadku wydajności nie na‑
leży pracować wbrew własnemu ryt‑
mowi biologicznemu, ale próbować
odprężyć się i wykorzystać ten czas
na kontakty z ludźmi i czynności
rutynowe;
 gdy krzywa wydajności wzrośnie
popołudniu, można ponownie zająć
się ważniejszymi sprawami;
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Wysokie 35 mm przetłoczenie z charakterystycznymi rowkami
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Efekt piły
Człowiek oderwany od wykonywanego
zadania (nawet na krótko) potrzebuje
dodatkowego czasu na ponowne
wciągnięcie się do pracy (Wykres 3).
Statystycznie marnuje się w ten sposób
28% naszego czasu.
Typy pracowników
Gdy przyjrzymy się naszym pracownikom,
na pewno zauważymy, że bardzo różnie
wykorzystują czas spędzany w pracy. A to
od nich w dużym stopniu zależy, czy nasza
firma osiągnie założony cel. Patrząc na
sposób wykonywania i nastawienie do
pracy, możemy zauważyć różne typy pra‑
cowników. Jeżeli rozpoznasz, do którego
z nich należą Twoi pracownicy, będziesz
wiedział, jak lepiej nimi zarządzać. A jeżeli
rozpoznasz, który typ zarządzania czasem
sam reprezentujesz, dowiesz się, na czym
polega Twój problem w zarządzaniu
czasem. Dzięki temu będziesz mógł skory‑
gować błędy, które popełniasz.
Typy te to:
1. Pracoholik – pracuje bez przerw,
chyba że są to przerwy na pracę; brak
mu jasno określonych celów, oprócz
celu „praca dla pracy”; poza pracą
nie ma innych zainteresowań; biorąc
wolne, ma poczucie winy; zawsze
jest „zawalony robotą”; nie potrafi
zarządzać czasem.
2. Pracownik niezaangażowany –
pracuje, bo tak trzeba, „bo takie jest
życie”; nie robi absolutnie niczego
poza konieczne minimum, a jeżeli
się da, to mniej; nie identyfikuje się
z firmą ani z jej wartościami; jego
cele nie są w żaden sposób związane
z celami miejsca, w którym pracuje;
realizuje zadania terminowo, ale
trzeba mu o nich przypominać; nie
stara się zarządzać czasem.
3. Pracownik hobbysta – kocha
swoją pracę, bo realizuje w niej swoje
marzenia; praca sprawia mu/jej dużą
przyjemność; realizuje zadania z pa‑
sją; zarządza czasem tak, by łączyć
odpoczynek z pracą i odwrotnie.
4. Pracownik wydajny – dąży do
realizacji wyznaczonego zadania
w określonym terminie; potrafi
wyznaczać cele, które są zbieżne
z celami firmy; pracuje w godzinach
pracy i nie potrzebuje nadgodzin, by
zakończyć zadanie; potrafi wypoczy‑
wać; zachowuje równowagę między
pracą a odpoczynkiem; świadomie
zarządza czasem.
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 Produkt i technika

GRANIT Dulniak –
firma z pomysłem na rozwój
Z Rafałem Dulniakiem, właścicielem firmy GRANIT Dulniak Sp. z o.o.
w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak.
Dariusz Marciniak: Panie Rafale, firma
GRANIT Dulniak działa na lubelskim
rynku od 1991 roku i mam wrażenie, że
rośnie nieustannie razem z nim.
Rafał Dulniak: To prawda, w rozwoju
po prostu widzimy naszą szansę.
Staramy się być na tzw. topie, zarówno
w kraju, jak i w regionie, inwestując
w siebie – czyli w firmę – i we własną
innowacyjność. Niekoniecznie w oparciu
wyłącznie o własne środki. Korzystamy
też z funduszy unijnych.
DM: Jesteście chyba jedną z nielicznych
firm w naszym regionie, które to robią.
Zwłaszcza jeżeli mówimy o branży
budowlanej.
RD: Wykorzystanie funduszy unij‑
nych do sfinansowania inwestycji
w działalności gospodarczej od razu,
jak tylko pojawiła się taka możliwość,
uważaliśmy za szansę na rozwój
naszej firmy i konsekwentnie się tego
trzymamy, bo daje to zakładane przez
nas efekty. Pierwsze projekty unijne
zaczęliśmy realizować już w 2004
roku. Przy współudziale środków Unii
Europejskiej zakupiliśmy wtedy trzy
obrabiarki do kamienia oraz wózek
widłowy. W 2010 roku otrzymaliśmy
kolejne dofinansowanie. Tym razem
było to na trak linowy do cięcia bloków
granitowych, centrum polerskie,
centrum obróbcze ze sterowaniem
numerycznym CNC – 5-osiowe, piłę
automatyczną do cięcia elementów gra‑
nitowych, maszynę do ćwierćwałków,
monitoring, wózek widłowy oraz samo‑
chód ciężarowy. Dzięki tym zakupom
teraz jesteśmy w stanie sprostać nawet
bardzo skomplikowanym zleceniom.
Dzięki nim rozwijamy się i w rozwoju
tym upatrujemy swoją szansę.
DM: Ale jak widać z Waszych ostatnich
poczynań, sam rozwój parku maszyno‑
wego to nie było coś, co Wam wystarcza.
Wybudowaliście halę magazynową.
Z tego, co wiem, wiele osób wątpiło
w powodzenie tej inwestycji.

RD: No tak, było dużo wątpliwości,
szczególnie wśród naszej kamieniarskiej
branży, ale nam się udało.
DM: To proszę powiedzieć, do czego ta
hala jest Wam potrzebna.
RD: Ta hala niebawem będzie Galerią
Kamienia, bo chcemy, aby takim
produktem się stała. Zależy nam na
tym, aby każdy kto wykańcza swój dom,
mieszkanie czy biurowiec przyszedł do
nas i odnalazł tu materiał spełniający
jego oczekiwania. Nasza Galeria jest
niewątpliwie produktem luksusowym,
z którego będą mogli korzystać klienci
zainteresowani wyborem kamienia na‑
turalnego i nie tylko. Mamy oczywiście
swój olbrzymi zakład produkcyjny
i świadczymy usługi obróbki kamienia
dla każdego klienta. Hala natomiast ma
na celu prezentację materiału i stworze‑
nie klientom komfortowych warunków
do zapoznania się z naszą ofertą w tym
zakresie. Każdy klient będzie mógł
przyjechać do naszej Galerii i wskazać
swojemu wykonawcy materiał, którym
jest zainteresowany. Interes upatrujemy
właśnie w wykonawcach, którzy będą
nabywali u nas całe płyty wielkofor‑
matowe po konsultacji z inwestorem.

„GRANIT” Dulniak Sp. z o.o.
Lublin, ul. Cmentarna 8
tel. 608 505 036
www.dulniak.pl

Obecnie w naszej hali posiadamy granit,
marmur, konglomerat kamienny.
W niedalekiej przyszłości do oferty
wprowadzimy spieki kwarcowe, absolut‑
nie topową nowość w aranżacji wnętrz.
Ostatecznie, jako produkt z najwyższej
półki, chcemy do oferty naszej Galerii
wprowadzić materiały półszlachetne,
warte nawet kilkanaście tysięcy zło‑
tych za metr kwadratowy. Nasz plan
rozwoju zakłada bowiem dotarcie do
jak najszerszego grona odbiorców oraz
o umożliwienie lubelskim projektantom
wnętrz kreowania innowacyjnych i nie‑
tuzinkowych projektów. Niewątpliwym
atutem naszej działalności jest brak
konkurencji. Lubelszczyzna jest dużym
rynkiem, a nasza Galeria jest jedyną tak
potężną ekspozycją płyt wielkoformato‑
wych zamkniętą pod dachem. Oficjalne‑
go otwarcia jeszcze nie zrobiliśmy, cały
czas dostarczamy materiały i staramy
się uporządkować otoczenie, aby było
czysto i przyjemnie, jak w galerii
przystało. Hala natomiast jest otwarta
codziennie w naszych godzinach pracy
i w każdej chwili można wejść i obejrzeć
wyeksponowane materiały.
DM: Dziękuję za rozmowę.

Zakład Kamieniarski „GRANIT” Dulniak Sp.J.
Lublin, ul. Głuska 16, (przy szpitalu Abramowice)
tel. 81 744 08 27
www.granit.lublin.pl
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Budowa last minute
Sławomir Zawadzki, doradca techniczno-handlowy
tel. kom. 604 465 926, e-mail: slawomir.zawadzki@wienerberger.com

Czy z wybudowaniem ścian można jeszcze zdążyć przed zimą? Prowadzenie prac murarskich
w chłodniejsze dni umożliwia nowoczesna, sucha zaprawa do murowania szlifowanych pustaków
ceramicznych na cienką spoinę Porotherm Dryfix. Dzięki temu, że w zaprawie nie ma wody, nawet lekkie
mrozy nie popsują planów wzniesienia murów w domu, zanim rozpocznie się kalendarzowa zima.
Przyczyn, dla których wielu inwestorów
może być zainteresowanych kontynuo‑
waniem prac budowlanych mimo coraz
częściej pojawiających się niesprzyjają‑
cych budowie warunków pogodowych,
może być wiele. Późno podjęta decyzja
o budowie domu, przypływ dodat‑
kowych środków na kontynuowanie
procesu inwestycyjnego czy dostępność
wybranej ekipy budowlanej dopiero pod
koniec jesieni to tylko niektóre z czyn‑
ników, które sprawiają, że poszukiwane
są rozwiązania budowlane pozwalające
wydłużyć sezon budowlany. Niestety
większość dostępnych na rynku zapraw
murarskich może być stosowana
wyłącznie w dodatnich temperaturach.
Powodem jest konieczność rozrabiania
ich z wodą. „Większość” nie oznacza

jednak „wszystkie”. W temperaturach
do -5°C ściany można wybudować,
stosując system Porotherm Dryfix –
rozwiązanie oferowane przez jednego
z największych producentów ceramiki
w Polsce i na świecie, firmę Wienerber‑
ger.
Podstawę systemu Porotherm Dryfix
stanowią pustaki ceramiczne. Ich
powierzchnie wsporne są wyrównywane
(dokładność szlifowania +/–0,3 mm), co
sprawia, że idealnie do siebie przylegają.
Dzięki temu mogą być łączone na cien‑
kowarstwową suchą zaprawę Porotherm
Dryfix. Konfekcjonowana jest ona
w małych puszkach, z których za pomo‑
cą specjalnego pistoletu aplikuje się ją
bezpośrednio na powierzchnie wsporne
pustaka. Zaprawa dodawana jest gratis
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w odpowiedniej ilości do zakupionych
pustaków.
Stosowanie systemu Porotherm Dry‑
fix znacząco ułatwia i przyspiesza prace
murarskie. Szacuje się, że murowanie
z suchą zaprawą jest nawet dwa razy
szybsze niż w przypadku tradycyjnej
zaprawy cementowo-wapiennej.
Możliwość stosowania w niskich
temperaturach, brak konieczności przy‑
gotowywania zaprawy oraz znacznie
przyspieszony proces murowania spra‑
wiają, że budowę ścian można rozpocząć
nawet w ostatniej chwili i skończyć
przed zimą. Co więcej, mur wzniesiony
w technologii Porotherm Dryfix pełne
wiązanie osiąga już po 48 godzinach
i może być obciążany. Mur wzniesiony
przy użyciu tradycyjnej zaprawy pełne
wiązanie osiąga natomiast dopiero po
28 dniach.
Sucha zaprawa w połączeniu z pozba‑
wionymi wilgoci pustakami ceramicz‑
nymi (wypalane są z gliny w bardzo
wysokich temperaturach) sprawia, że
mury nie będą potrzebowały też dodat‑
kowego czasu na wyschnięcie. Inwestor
nie musi się więc martwić, ile nadejdzie
słonecznych i ciepłych dni ani jak
długo będzie musiał je wygrzewać
instalacją grzewczą. A tak jest w przy‑
padku innych materiałów budowlanych
o znacznie większej zawartości wilgoci
technologicznej (powstałej w wyniku
procesu produkcyjnego) i murowa‑
nych na mokrą zaprawę. Gdy zaraz
po wybudowaniu będą one jeszcze
narażone na działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych, mogą
potrzebować nawet kilku sezonów
letnich lub grzewczych, by pozbyć się
całej wody zgromadzonej w ścianach.
Takie utrzymujące się zawilgocenie
murów nie tylko znacznie obniża ich
termoizolacyjność, ale także sprzyja
tworzeniu się grzybów czy pleśni na ich
powierzchni. Sucha zaprawa Porotherm
Dryfix pozwala uniknąć takiej sytuacji.
Dodatkowo firma Wienerberger oferu‑
je pomoc w budowie z użyciem systemu
Porotherm Dryfix – szkolenie na placu
budowy można zamówić na stronie
www.pierwszawarstwa.pl.
Prowadzone są także szkolenia dla
firm wykonawczych, które zaintereso‑
wane są uzyskaniem tytułu Certyfiko‑
wanego wykonawcy Porotherm Dryfix.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej
wykonawcy.wienerberger.pl.

www.wienerberger.pl
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Efektywność pracy
a efektywność osobista
Małgorzata Bogdanowicz, bogdanowicz.malgorzata@gmail.com

Chociaż o efektywności mówi się często, to zwykle w formie życzeniowej. Chcemy
mieć efektywnych pracowników, efektywną firmę, sami chcemy pracować
efektywnie. W ocenie organizacji pracy, skuteczności i opłacalności podejmowanych
przez nas działań najczęściej jednak o tym wskaźniku zapominamy.
Efektywność pracy to pojęcie z zakresu
ekonomii. Oznacza jak najlepsze
wykorzystanie zasobów, możliwości
i czasu w celu osiągnięcia możliwie jak
najlepszego rezultatu w danym momen‑
cie. W życiu firmy jest to równoważne
z osiąganiem zysków, jak najmniejszym
kosztem. Zyski mogą być nie tylko
stricte finansowe. Może to być także
realizacja zamierzonego celu, osiągnię‑
cie dobra, które przyczyni się do rozwoju
firmy czy też na przykład oszczędność
czasu lub energii.
Efektywność osobista (produk‑
tywność) – na którą kładzie się
coraz większy nacisk – to osiąganie
najlepszych pożądanych rezultatów po‑
dejmowanych przez nas działań przy jak
najmniejszych nakładach energii, czasu
i pieniędzy oraz zachowaniu życiowej
równowagi. Efektywność osobista to
również takie zarządzanie sobą, aby
realizować wyznaczone cele i w pełni
wykorzystywać swój potencjał.
Oba rodzaje efektywności mają zatem
cechy wspólne: jak najmniejszy wkład
przy jak najkrótszym czasie, dający najlepszy efekt. Oba też dają się mierzyć i war‑
to to robić, ponieważ to od efektywności
w dużym stopniu zależy skuteczne
funkcjonowanie i rozwój firmy oraz nas
samych.
Co wpływa na
efektywność pracy?
Zarówno czynniki zewnętrzne, jak
i wewnętrzne. Na te pierwsze najczęś‑
ciej nie mamy wpływu, bo to mogą
być na przykład działania konkurencji
albo efektywność finansowa państwa.
Kontrolować możemy natomiast
czynniki wewnętrzne efektywności
pracy. A jest ich całkiem sporo. Opiszę
je po kolei.
1. Ergonomia pracy. W skrócie jej rolę
określa odpowiedź na pytanie, po co
nam BHP.
Każdy z nas wielokrotnie bagatelizuje
przepisy, a przecież wymyślono je po
to, aby nas chroniły i wspierały. Po to,
abyśmy swoją pracę mogli wykonywać

dobrze w jak najkrótszym czasie. Na
przykład hałas rozpraszający nas wtedy,
gdy musimy się skupić, może wydawać
się błahy. My oczywiście mimo to próbu‑
jemy zadanie wykonać jak najlepiej, po‑
tem jednak często musimy coś poprawić
i się wkurzamy.
2. Motywacja, czyli chęć, zaanga‑
żowanie w wykonanie zadania i –
w rezultacie – osiąganie określonych
efektów.
Nie będę rozwodzić się tu nad mo‑
tywowaniem pracowników, gdyż to
temat na cały artykuł. Wystarczy, że
zastanowicie się Państwo nad tym, jaki
wpływ na Was samych ma to, że wiecie,
po co pracujecie, jaki Wasza praca ma
sens, komu i do czego potrzebne jest to,
co robicie.
3. Kierowanie zespołem.
Najważniejsze w zarządzaniu ludźmi są
trzy elementy: odpowiednie dobieranie
ludzi do zadań (trzeba ich znać i ich
możliwości); szybkość i adekwatność
podejmowanych decyzji (bo to one
prowadzą zespół do określonych
celów) i umiejętność rozwiązywania

problemów (zarówno firmy, jak i pra‑
cowników).
4. Efektywne spotkania z klientami.
Jak zostanie poprowadzone spotkanie
z klientem, zależy od pracownika. Są
dwie opcje. Pierwsza to ta, że przygo‑
tuje się do spotkania i dzięki temu jego
przebieg będzie szybki i efektywny.
Druga to pójście na tzw. spontan.
Można nazywać to elastycznością,
ale czy sytuacja, w której pracownik
kombinuje, jak spełnić oczekiwania
klienta, nie wiedząc, czy jest to
możliwe, przynosi efekty? To dość
ryzykowne podejście.
5. Dobre zebrania z pracownikami.
Ponieważ zebrania odciągają od pracy
wiele osób, powinny być zorganizowane
i przeprowadzone z korzyścią dla
wszystkich obecnych. Niekiedy firmy
z nich rezygnują. Nie polecam tego
rozwiązania, bo odbiera to zespołowi
możliwość przekazywania informacji
i odnoszenia się do nich. Nie ma
lepszego sposobu komunikacji niż
bezpośrednie spotkanie – mail czy
dokumenty nie oddadzą emocji.
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6. Komunikacja i dobra współpraca
w firmie.
To, jak ludzie komunikują się między
sobą, znacznie wpływa na jakość ich
pracy, na to jak współpracują i czy
w ogóle chce im się ze sobą pracować. Na
moich szkoleniach zawsze powtarzam
menedżerom, że ludzie w zespole nie
muszą się kochać, ważne, aby lubili się
na tyle, żeby spędzać ze sobą minimum
osiem godzin.
7. Kultura i atmosfera panująca
w organizacji.
Czynnik ten dotyczy zwłaszcza osób za‑
rządzających firmą, gdyż to oni tworzą
jej kulturę i organizację. Oni decydują,
kogo zatrudniają do zespołu. Czasem
jedna osoba, mimo że robi świetne
wyniki, nie pasuje do zespołu, ponieważ
nie dogaduje się z innymi. Można zna‑
leźć dla niej inne miejsce w firmie i ta
zmiana spowoduje zdecydowanie lepszą
pracę pozostałych.
8. Kreatywność.
Nie tylko Twoja, ale i Twoich pra‑
cowników. Doceń ich pomysły, bo to
oni wykonują poszczególne zadania
i często wiedzą o nich więcej niż Ty.
Wiedzą też, jak zmienia się rynek
i oczekiwania klientów. Zrozum, że
zmiana jest potrzebna do rozwoju,
a gałązką oliwną zmian są innowacje.
Ciągłe ulepszanie pracy zwiększa
efektywność organizacji. Trzeba
pamiętać, że gdy my stoimy w miejscu,
cały świat się rozwija. W rezultacie my
się cofamy.
9. Stabilizacja.
Odnosi się przede wszystkim do
pracowników. Ludzie potrzebują
zaspokojenia potrzeby poczucia bez‑
pieczeństwa. Według znanego i często
cytowanego przez psychologów pracy
Abrahama Maslowa bezpieczeństwo
to jedna z podstawowych potrzeb
człowieka. Dlatego, nawet jeśli wyna‑
grodzenia w znacznym stopniu zależą
od prowizji czy premii, ważne jest, aby
pracownicy wiedzieli, że podstawowa
pensja wystarczy na przykład na spłatę
kredytu. Obawy, że zostaną zwolnieni,
gdy ich wyniki się pogorszą, pogłębiają
spadek efektywności ich działań.
10. Standardy pracy, czyli nawyki
budujące efektywność.
Kluczem do podnoszenia tego czynnika
jest troska o odpowiednie podejście
do klienta, dbanie o przestrzeń
wokół siebie i wzmacnianie efektyw‑
ności osobistej. Standardy dotyczące
bezpośrednio firmy ustalane są przez
szefa. Pamiętajmy jednak, że to, jak
pracownik i jak Ty sam zaprezentujesz
się klientowi, wpływa wprawdzie na
wizerunek firmy, ale przede wszystkim
na jego i Twój własny.
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Małgorzata
Bogdanowicz
– psycholog, trener biznesu, terapeuta.
Od 10 lat tworzy i rozwija zespoły
sprzedażowe, z pasją przekazując swo‑
je 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.
11. Zarządzanie stresem, czyli tro‑
ska o bilans własnej energii.
W czynniku tym chodzi o dbanie
o sferę: emocjonalną, intelektualną,
duchową i fizyczną. O sferę intelektu‑
alną najczęściej dbamy na bieżąco (na
przykład szkolenia). Dzięki modzie
coraz częściej dbamy też o kondycję
fizyczną. Sferze duchowej poświęcamy
jednak bardzo mało czasu, a na samym
końcu są nasze emocje. A to one
w głównej mierze decydują o naszej
efektywności. Jeżeli na przykład
poprowadzisz spotkanie, hamując
emocje, powinieneś je rozładować,
choćby dzięki wysiłkowi fizycznemu.
Potem będziesz efektywniej pracował.
(Więcej o roli emocji w wykonywaniu
pracy pisałam w Fachowcu Lubelskim
listopad–grudzień 2018.)
12. Zarządzanie czasem pracy, czyli
umiejętność ustalania priorytetów
w swojej pracy.
Od tego, jak rozplanujemy zadania do
wykonania w ciągu całego dnia, zależy
ile i jak zrobimy. Przykładem może
być stosowanie metody polegającej na
robieniu listy zadań według ich pilno‑
ści – od najpilniejszych po mało pilne.
Jeśli chcesz rozwijać tę umiejętność,
zachęcam do zapoznania się z metodą
macierzy Eisenhowera.
Efektywność da się zmierzyć
Po co? Żeby wiedzieć, czy podejmujemy
słuszne działania. Dzięki pomiarowi
efektywności możemy ocenić ich spraw‑
ność i skuteczność. To samo dotyczy
zarządzania i wszelkich procesów,
które mają miejsce w firmie. Pomoże
nam także obiektywnie ocenić zyski,
szybkość i trafność reakcji na wzywania
rynku oraz sposób budowania przewagi
nad konkurencją.

Jak to zrobić? Najprościej odejmując
od efektów działania (wyników) ponie‑
sione nakłady. Wyraża się to wzorem:
We = E – N,
gdzie: W
 e – efektywność,
E –efekt, N – nakład
Przykłady:
E – z ysk z faktur od klienta, realizacja
targetu, liczba nowych klientów,
rotacja pracowników itp.
N – k oszt paliwa, czas trwania operacji
i transakcji, czas przeznaczony na
rektrutację itp.
Co wpływa na
efektywność osobistą?
Efektywność osobista wymaga
wykształcenia w sobie wielu nawyków
i umiejętności, które umożliwiają wyko‑
rzystywanie swojego potencjału w pełni.
Należą do nich:
 pozytywne nastawienie – to na
początek do wzmocnienia swojej
efektywności;
 zarządzanie czasem – w tym wyzna‑
czanie celów, ustalanie priorytetów,
radzenie sobie z nadmierną ilością
spraw do załatwienia, organizacja
pracy własnej;
 podstawy skutecznego myślenia – pra‑
ca nad zapamiętywaniem, efektywną
nauką, rozwojem intelektu, pamięcią,
wyobraźnią;
 sztuka autoprezentacji – poprawianie
własnego wizerunku i samooceny,
sztuka komunikacji;
 kreatywność i tworzenie klimatu
sprzyjającego myśleniu kreatywnemu,
innowacje;
 zachowywanie równowagi między
pracą a życiem osobistym – kondycja
psychiczna i fizyczna.
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2 w 1, czyli jak połączyć
biznes z pasją
Z Piotrem Tokarskim, właścicielem firmy Extreme Divers
w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Karina Niezgoda.
Karina Niezgoda: Piotrze, ponieważ
znamy się dość długo, pozwolisz, że
będę mówiła Ci na Ty.
Piotr Tokarski:
Oczywiście.
KN: Od lat
nurkujesz, a teraz
jesteś właścicie‑
lem firmy, która
prowadzi szko‑
lenia nurkowe,
sprzedaje sprzęt nurkowy i organizuje
wyjazdy w różne zakątki świata. Skąd
taka pasja?
PT: Po części związana jest ona z byłą
pracą zawodową w jednostkach specjal‑
nych. Kiełkowała powoli i powiem Ci,
że przez dość długi czas nurkowanie nie
bardzo mnie wciągało. Dopiero tak oko‑
ło 2000 roku stało się moją prawdziwą
pasją, a w 2005 roku zacząłem powoli
rozwijać swój biznes jako instruktor,
a jednocześnie jako osoba, która
otworzyła jedno z pierwszych centrów
nurkowych w Lublinie.
KN: Jakie masz uprawnienia ?
PT: Jestem jednym z czterech w Polsce
instruktorów-trenerów międzynaro‑
dowej organizacji IANTD*, a na Lubel‑
szczyźnie – jedynym. IANTD to jedna
z najbardziej prestiżowych organizacji
na świecie, która jako pierwsza wpro‑
wadziła nurkowania techniczne, czyli
bardzo głębokie.
KN: Czy pasjonata trudno przemienić
w biznesmena?
PT: Nie było z tym żadnej trudności.
Można powiedzieć, że firmę prowadziłem
od małego – moi rodzice prowadzili
firmę, więc miałem na starcie pewne pod‑
stawy, wiedziałem jak się w tym obracać.
KN: A nadal nurkujesz sam dla siebie?
PT: Ilość kursantów i obowiązków nie
zawsze mi na to pozwala, ale zawsze
staram się znaleźć czas, aby ponurkować
tylko i wyłącznie dla siebie.

KN: Co daje Ci nurkowanie?
PT: Dzięki nurkowaniu poznaję ludzi
i mam swoją odskocznię. Jak zanurzam
się pod wodą, to nie myślę o tym, co jest
na zewnątrz, tylko skupiam się na tym,
co jest tu i teraz pod wodą. Dzięki nur‑
kowaniu mogłem też zwiedzić mnóstwo
ciekawych miejsc na świecie i zobaczyć
niesamowite rzeczy pod wodą.
KN: Teraz jednak dużo uczysz, lubisz to?
PT: Zawsze pracowałem z ludźmi. Jestem
po AWF-ie, kierunek nauczycielski, to dało
mi pewne podstawy do instruktażu. Praca
z ludźmi daje mi zarówno satysfakcję, jak
i możliwość przekazania im wiedzy, tego,
co wiem, co potrafię, a jednocześnie mogę
obserwować, jak pokonują własne lęki i jak
po pewnym czasie nurkowanie staje się po
prostu ich pasją.
KN: Praca z ludźmi daje Ci tyle samo
przyjemności, co nurkowanie?
PT: Jest to prawdziwa przyjemność. Mam
to szczęście, że mój biznes jest jednocześ‑
nie moją pasją, co w obecnych czasach
naprawdę bardzo rzadko się zdarza.
KN: A co Twoim zdaniem nurkowanie
daje innym?
PT: Przede wszystkim przychodzą
do nas osoby, dla których woda jest
pasją, które są z nią związane i które
w nurkowaniu szukają odskoczni,

odizolowania się od świata, w którym
są na co dzień. Mamy na przykład zna‑
jomego prowadzącego dużą firmę, który
otwarcie mówi, że nurkowanie jest dla
niego czymś wyjątkowym, bo zanurza
się w wodzie i zapomina o problemach,
o wszystkim, co jest na zewnątrz.
Dla niego to po prostu niesamowita
odskocznia od tego, co codziennie ma
na lądzie.
KN: Jak do nurkowania zachęciłbyś
osoby, które bardzo się go boją? Jest na
to jakiś patent?
PT: Patentu na to nie ma. Osoba, która
chciałaby zacząć nurkować, musi po
prostu do nas przyjść. My możemy
pomóc jej przełamać lęki czy też jakieś
fobie związane z wodą – bo niektórzy je
mają. Ludzie z mojego otoczenia śmieją
się nawet, że jestem od przypadków
trudnych, bo jak ktoś boi się wody
i przychodzi do mnie, to później okazu‑
je się, że nie ma już żadnych obaw.
KN: Dziękuję za rozmowę.
*IANTD (International Association of
Nitrox and Technical Divers) – organizacja,
której celem jest wyszkolenie nurków świadomych swoich działań, odkrywających
możliwości wykraczające poza możliwości
nurkowań rekreacyjnych.

Extreme Divers
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tel. 667 341 349, www.extremedivers.pl
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Nowość w ofercie firmy
Kominox – rekuperator AirPack⁴
W ofercie firmy Kominox oprócz wkładów
kominkowych, produktów niezbędnych do
ich podłączenia i montażu oraz kominów
systemowych znajduje się także szeroki
asortyment produktów związanych z reku‑
peracją i wentylacją.
Jak powszechnie wiadomo w systemie
wentylacji najbardziej uciążliwy jest hałas
emitowany do kanału nawiewnego. To
właśnie z tym hałasem doskonale sobie
radzi AirPack⁴ – nowość w naszej ofercie.
Odporność na niskie
temperatury
AirPack⁴ to rekuperator marki
Thessla Green, który można zainstalować
w nieogrzewanym pomieszczeniu, ponie‑
waż działa z wysoką sprawnością nawet
w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki
temu można go instalować w pomiesz‑
czeniach nieużytkowych, oszczędzając
cenną przestrzeń budynku. Nie straci
sprawności i nie wystąpi ryzyko kon‑
densacji wilgoci na powierzchniach jego
obudowy. To wszystko jest możliwe dzięki
unikalnej koncepcji obudowy FULLSHELL
wykonanej ze spienionego polipropylenu
o grubości 50 mm, pozbawionej elementów
złącznych i innych mostków cieplnych.
Zrównoważony
przepływ powietrza
Dzięki nowej generacji systemu CF AirPack⁴
na bieżąco mierzy rzeczywiste przepływy
powietrza i ustawia prędkości obrotowe
wentylatorów tak, aby strumień powietrza
nawiewanego był zawsze równy strumieniowi
powietrza wywiewanego niezależnie od zabru‑
dzenia filtrów, kondensacji wilgoci w wymienniku ciepła czy
wpływu warunków atmosferycznych.
Redukcja hałasu
Urządzenie to redukuje hałas dzięki koncepcji układu
przepływowego oraz konstrukcji obudowy. Koncepcja układu
przepływowego, w której wentylator nawiewny został
zlokalizowany przed wymiennikiem ciepła pozwala na
wykorzystanie kilku tysięcy kanalików wymiennika ciepła do
rozpraszania energii akustycznej generowanej przez wirnik
wentylatora. Dodatkowa redukcja hałasu została uzyskana
dzięki specjalnie ukształtowanej obudowie ze spienionego
polipropylenu, która ogranicza turbulencję i absorbuje część
energii akustycznej.

Osiem czujników jakości powietrza
Czujniki, panele sterowania oraz system mobilny podłącza
się poprzez port umieszczony na obudowie. Po podłączeniu
czujników jakości powietrza algorytm AirPacka⁴ sterowania
automatycznie dostosowuje wydajność wentylacji do bieżących
potrzeb na podstawie pomiaru jakości powietrza. Pomiary są
realizowane przy pomocy czujników AirPin Flow i obejmują stę‑
żenia dwutlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz
wilgotności względnej. Ponadto AirPack⁴ ma do wyboru trzy
automatyczne programy sterujące wentylacją w funkcji jakości
powietrza, zapewniające oszczędności energii oraz optymalną
jakość powietrza.
AirPack4 może być sterowany za pomocą panelu dotykowego
Air++ oraz poprzez system mobilny AirMobile.

Kominox
Szerokie 32 (przy ul. Nałęczowskiej), 20-050 Lublin
tel. 501 382 873, e-mail: wentylacja@kominox.pl, www.kominox.pl

