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Pięcioosiowy waterjet 
w firmie „Granit” Dulniak

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

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

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

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

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

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

W chwili obecnej oferujemy wyci-
nanie dowolnych kształtów w różnych 
materiałach:

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

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

fazowanie oraz wycinanie w nich 
wszelkiego rodzaju otworów).

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

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

http://www.granit.lublin.pl/
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Przyszłość jest zmianą!
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

W stwierdzeniu, że przyszłość związana 
jest ze zmianą, nie ma nic odkrywczego. 
Przecież to, co nadchodzi, zawsze 
jest inne niż to, co jest. A mimo to 
firmom ciągle marzy się stabilizacja, 
niezmienność otoczenia, stała pozycja 
na rynku itp. Ale niestety, nic z tego. 
Tak jak dzień niepodobny do dnia, tak 
nowy rok na pewno nie będzie taki sam, 
jak ten, który mija. Nie o takie zmiany 
mi chodzi. Przyszłość jest zmianą, bo 
na naszych oczach i z naszym – biernym 
lub czynnym – udziałem dokonuje się 
kolejna transformacja naszego życia.

Transformację ustrojową na szczęś-
cie już przeżyliśmy. Teraz jesteśmy 
w trakcie transformacji społeczno-
-gospodarczej. Ze społeczeństwa zato-
mizowanego, złożonego z samolubnych 
jednostek i egoistycznie nastawionych 
grup społecznych mamy stać się 
solidarną wspólnotą. Z kraju w zasa-
dzie drepczącego w miejscu mamy 
przekształcić się w kraj dynamiczny, 
innowacyjny, z gospodarką na wysokim 
poziomie technologicznym. Co to 
oznacza? Przede wszystkim cyfryzację, 
cyfryzację i jeszcze raz cyfryzację. 
Wszędzie, gdzie się da, będziemy stoso-
wać rozwiązania oparte na elektronice 
i informatyce. Na komunikowanie się 
przez Internet przestawiliśmy się niepo-

strzeżenie. Teraz w kontaktach z nami 
na dużą skalę zaczynają wykorzystywać 
go różne urzędy i instytucje państwowe. 
Otrzymują w ten sposób do dyspozycji 
potężne narzędzie kontroli nad naszymi 
działaniami. Niby zawsze ją miały, ale…

Za pomocą Internetu coraz częściej 
komunikują się z nami również rzeczy. 
Do niedawna kontakt ten był jedno-
stronny. To my – na zasadzie poleceń 
i ustawień – informowaliśmy maszyny 
i urządzenia, co mają robić. (Nawiasem 
mówiąc, nasze domy zaczynają przy-
pominać maszynownie, a telefon staje 
się osobistym centrum sterowania.) 
A przecież one też chcą „porozmawiać” 
– z nami i innymi przedmiotami. I taką 
możliwość coraz częściej dostają, bo 
intensywnie rozwija się Internet rzeczy 
i już na przykład nawet lodówka może 
„powiedzieć” serwisantowi, co jej dolega. 
Wystarczy tylko skontaktować się z nią 
telefonicznie.

Jakby tego było mało, cyfryzacja 
zmienia oblicze wielu miejsc pracy. To 
że posługujemy się komputerami, table-
tami, laptopami, telefonami komórko-
wymi, to już standard. Tak samo zresztą 
jak automatyzacja coraz większej liczby 
procesów produkcyjnych. Rośnie jednak 
liczba pracowników, którzy cyfrowe 
maszyny nie tylko obsługują, ale wręcz 

z nimi współpracują. Robot kolegą 
w pracy? To nie science fiction, ale 
rzeczywistość rosnącej rzeszy zatrud-
nionych. Nie każdy będzie pracował jak 
Iron Man, ale prawdopodobieństwo, 
że będzie musiał wykonywać zadania 
wspólnie z robotem jest coraz większe.

Jednym z największych wyzwań, 
które niesie najbliższa przyszłość, 
jest transformacja energetyczna. 
Wyraźnie przyspieszyła, bo czas 
nagli. Do 2022 roku 18% energii, 
którą zużywamy, mamy wytwarzać 
z odnawialnych źródeł energii. Dzięki 
zmianom w prawie ożył nie tylko rynek 
energetyczny, ale i finansowy, bo za 
ułatwieniami prawnymi idą ogromne 
pieniądze, unijne i krajowe, pożyczki, 
kredyty i dotacje… Firmy z producentów 
i usługodawców przekształcają się więc 
w prywatne elektrownie i ciepłownie. 
Ilu przedsiębiorców jeszcze dwa, trzy 
lata temu zakładało, że będzie wytwórcą 
energii?

Generalnie to… dobrze, że święta 
jeszcze są świętami, bo człowiek nie 
maszyna i potrzebuje fizycznej, a nie 
wirtualnej obecności i bliskości innych 
osób. Potrzebuje czasu na pobycie 
z samym sobą, na chwilę refleksji i odpo-
czynku od tych ciągłych zmian.

VIP

https://www.bricoman.pl/
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Geometria na ścianie
Niebanalna, atrakcyjna i łatwa w montażu – tak 
w skrócie można określić Diamond, nową kolekcję 
płytek mozaikowych firmy Raw Decor. Producent 
postanowił odejść od standardowo wykorzystywanych 
w obecnych aranżacjach geometrycznych płytek pro-
stokątnych i heksagonalnych, stawiając na niebanalny 
romb i nadając mu połysk. Dzięki temu udekorowana 
mozaiką Diadmond ściana bądź podłoga staje się 
wyjątkowo atrakcyjna i oryginalna. Dla ułatwienia 
montażu płytki z nowej kolekcji sprzedawane są w pla-
strach o wymiarach 305 × 265 mm. 

Mercedes Vito dla 
„Mistrza Izolacji”!
„Mistrzowie Izolacji” to program lojalnościowy skierowany 
do firm wykonawczych, które wykorzystują w pracy materiały 
marki ISOVER. Właśnie zakończyła się jego siódma edycja. 
Oprócz nagród, które można było wybrać z katalogu, podczas 
uroczystego finału w siedzibie firmy ISOVER w Gliwicach roz-
losowano 20 atrakcyjnych upominków (między innymi sprzęt 
marki DeWalt, AGD i elektroniczny) oraz nagrodę główną 
– Mercedesa Vito. Jego nowym właścicielem została firma 
Efekt Skowrońscy. Uroczysta gala odbyła się w zabytkowych 
wnętrzach dawnej Młótowni Tyskich Browarów Książęcych. 
Wcześniej jej uczestnicy mieli okazję zwiedzić linię produkcyjną 
browaru i muzeum złocistego trunku. 

Kreator Budownictwa Roku 2019

Wydawnictwo Polskiej Izba Inżynierów Budownictwa po raz 
dziewiąty przyznało tytuły Kreatora Roku Budownictwa. 
Otrzymują go firmy, które przyczyniają się do rozwoju rynku, 
tworzenia nowych trendów, wprowadzają innowacje, stosują 
nowoczesne technologie i mogą stanowić wzór etycznego 
postępowania. W tym roku w kategorii Firma wyróżniająca się 
w branży tytuł Kreatora Roku 2019 przyznano firmie Krispol, 
jednemu z wiodących producentów bram i stolarki otworowej 
na rynku polskim i europejskim. Osobisty tytuł Kreatora 
Budownictwa Roku 2019 za całokształt działań w branży 
i postawę godną naśladowania otrzymał zaś Grzegorz Rataj-
czak, Dyrektor zarządzający Krispol. 

3 Kryształowe Cegły 
zostają w Lublinie!
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział Lublin po 
raz 19. przyznało swoje statuetki w międzynarodowym 
konkursie o Kryształową Cegłę. To największy przegląd 
dokonań architektonicznych, inżynierskich i konser-
watorskich w Europie Wschodniej, obejmujący 11 kate-
gorii związanych między innymi z budową domów 
mieszkalnych, obiektów kultury i rozrywki, obiektów 
usługowych, przemysłowych, infrastrukturalnych oraz 
rozbudową i rewaloryzacją obiektów budowlanych. 
W tym roku 3 statuetki Kryształowej Cegły zdobyły 
obiekty zrealizowane w Lublinie: budynek mieszkalno-
-usługowy „Lubartowska 72a” (wykonawca: EKSAM 
MSM-Budownictwo Lublin), hala produkcyjno-maga-
zynowa przy ul. Spiessa (wykonawca CoBouw Łódź) 
oraz Stołówka Adademicka UMCS przy ul. Langiewicza 
(wykonawca, PHWU INS-BUD, Lublin). 

Pełna lista laureatów na naszej stronie: fachowiec.ihz.pl
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60 lat minęło…
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Swoje sześćdziesiąte „urodziny” świętował w tym roku Oddział Lubelski 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uroczystą Galę z tej 

okazji zorganizowano w Lublinie 29 listopada br. w Hotelu Piano.

Każdy jubileusz skłania zarówno do spoj-
rzenia wstecz, na swoje dokonania, jak i do 
spojrzenia na to, co jest teraz i co będzie 
w najbliższej przyszłości. Dlatego po przy-
witaniu przybyłych gości uroczystą Galę 
z okazji 60-lecia Oddziału Lubelskiego 
Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Sanitarnych (PZITS) otwo-
rzyło wystąpienie Janusza Iberszera, dłu-
goletniego prezesa Oddziału Lubelskiego 
PZITS a obecnie jego Prezesa Honorowego, 
który w krótkim zarysie przedstawił 
historię Oddziału. Dzięki niemu dowie-
dzieliśmy się, że lubelscy inżynierowie 
z branży sanitarnej zrzeszyli się kilka 
lat wcześniej niż wskazuje jubileusz. Już 
w 1952 roku założyli Samodzielne Koło 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego, 
Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
Ogrzewnictwa i Gazownictwa w Lublinie, 
które liczyło 22 członków. Dynamiczny 
rozwój Koła i zaangażowanie jego przed-
stawicieli w działalność stowarzyszeniową 
w 1959 roku zaowocowały powołaniem 
przez Zarząd Główny PZITS Oddziału 
w Lublinie i ta data jest okazją do święto-
wania jubileuszu. 

Bieżącą działalność Oddziału 
zaprezentował Tomasz Cholewa, obecny 

Prezes PZITS Oddział Lublin. Zrzeszeni 
w nim inżynierowie i technicy branży 
sanitarnej za główne wyzwanie uważają 
konieczność kształcenia kadr, dlatego 
Oddział prowadzi liczne szkolenia 
techniczne. Wiele z nich adresowanych 
jest do młodszych kolegów, zdobywają-
cych dopiero doświadczenie i chcących 
pogłębiać swoją wiedzę. Z wiedzy 
i doświadczenia członków Stowarzysze-
nia mogą skorzystać także podmioty 
zewnętrzne, na potrzeby których 
przedstawiciele PZITS Oddział Lublin 
opracowują między innymi opinie i eks-
pertyzy techniczne.

Jubileusz to też doskonała okazja, aby 
okazać swoją wdzięczność i szacunek 
tym, którzy przyczynili się do rozwoju 
Oddziału. Uchwałą Zarządu Głównego 
PZITS zostały przyznane Odznaki 
Honorowe Stowarzyszenia. Otrzymali 
je: Janusz Iberszer – Złota z diamentem 
Odznaka Honorowa PZITS; Teresa 
Kobylańska i Krzysztof Marczuk – Złote 
Odznaki Honorowe PZITS; Iwona 
Szewczyk, Mirosław Kabata, Krzysztof 
Majewski, Bolesław Pikula i Tomasz 
Cholewa – Srebrne Odznaki Honorowe 
PZITS. 

Część oficjalną Gali zakończył świetny 
występ zespołu „Corazón Flamenco”.

W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele patronów honorowych: Artur 
Szymczyk – Wiceprezydenta Miasta 
Lublin, Joanna Gieroba – Przewodni-
cząca Rady Lubelskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. 
inż. Anna Halicka – Prorektor Politech-
niki Lubelskiej do spraw współpracy 
z otoczeniem społeczno-biznesowym. 

Patroni medialni: „Lubelski 
Inżynier Budownictwa”, „Fachowiec 
Lubelski”, TVP3 Lublin.

Partnerzy Gali Jubileuszowej: Apator 
Powogaz S.A.; AVK Armadan Sp. z o.o.; 
Biocent Sp. z o.o.; Buderus; „Edbar” 
Edmund Baraniecki; Lubelskie Przedsię-
biorstwo Instalacji Sanitarnych „ELPIS” 
Sp. z o. o.; Fabryka Armatury Hawle Sp. 
z o.o.; Hydro-System Kwiatkowski Mate-
usz; Instad Tadeusz Szewczak; Itron 
Polska Sp. z o.o.; Juwent – Szymański, 
Nowakowski Sp. j.; KSB Polska Sp. z o.o.; 
Proper Sp. z o.o.; Siemens Sp. z o.o.; Ter-
meco Tchórzewscy Sp. j.; Verano Ryszard 
Miazga; Viessmann Sp. z o.o.; Wilo 
Polska Sp. z o.o.; Zymetric Sp. z o.o.
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Wyzwania i problemy 
w branży sanitarnej

Janusz Iberszer, Zastępca Przewodniczącej LOIIB, 
Honorowy Prezes Zarządu PZITS Oddział w Lublinie

Elżbieta Kuzioła, Kierownik Wydziału Produkcji MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 
Wiceprzewodnicząca Zarządu PZITS Oddział w Lublinie

Zanim przejdziemy do wyzwań 
i problemów, z którymi mierzy się 
branża sanitarna, musimy wyjaśnić, 
że nazwa „branża sanitarna” ma 
charakter umowny i już historyczny. 
Pod jej szyldem mieści się bowiem 
zarówno gospodarka wodno-ściekowa 
łącznie z ujęciem wód, odprowadzeniem 
i utylizacją ścieków, jak i ciepłownictwo 
z udziałem odnawialnych źródeł energii 
i systemów skojarzonych wytwarzają-
cych energię elektryczną, ciepło i chłód, 
a także wentylacja, klimatyzacja, 
odciągi miejscowe zanieczyszczonego 
powietrza w procesach przemysłowych 
z oczyszczaniem usuwanego powietrza, 
oddymianie pożarowe oraz utylizacja 
i recykling odpadów komunalnych 
i nietypowych.

Wyzwania w zasygnalizowanych 
wyżej dziedzinach można podzielić 
na krajowe (część z nich w krajach 
bardziej rozwiniętych wyzwaniem już 
nie jest, np. mikrokogeneracja prosu-

mencka) i ogólnoświatowe. Pierwsze 
można rozwiązać na bazie potencjału 
krajowego, drugie są poza zasięgiem 
możliwości finansowych pojedynczych 
państw i dotyczą rozwiązań na poziomie 
strategicznym.

Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy 
Państwa różnorodnością i zasięgiem 
problematyki branży sanitarnej. Teraz 
postaramy się ją uszczegółowić w sposób 
uporządkowany.

Gospodarka wodno-ściekowa
Od czasu wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej, a nawet parę lat wcześniej, gdy 
pojawiła się możliwość korzystania z fun-
duszy przedakcesyjnych, obserwujemy 
w Polsce ogromny postęp w dziedzinie 
gospodarki wodno-ściekowej. Widoczne 
jest to zarówno na terenach zurbanizo-
wanych, jak i wiejskich. Stale rosnące 
wymagania prawne (szczególnie w zak-
resie ochrony środowiska i zdrowia) oraz 
wzrastająca świadomość i oczekiwania 

społeczne przyczyniły się do budowy 
i rozbudowy infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, stacji uzdatniania 
wody oraz oczyszczalni ścieków. Dzisiaj 
branża wodociągowo-kanalizacyjna 
uchodzi za jedną z najnowocześniejszych 
w Polsce. Reprezentowany przez nią 
poziom techniczny i technologiczny jest 
bardzo zaawansowany. Jej standardy są 
porównywalne z europejskimi, a czasem 
je przewyższają. W większości przypad-
ków jakość wody wodociągowej dostar-
czanej mieszkańcom spełnia wymagania 
przepisów krajowych i europejskich i jest 
bardzo dobra, a oczyszczone ścieki odpro-
wadzane do wód powierzchniowych nie 
wpływają już negatywnie na ich stan. Nie 
znaczy to oczywiście, że można zadowo-
lić się osiągniętymi sukcesami, że nie ma 
w tym obszarze problemów i kolejnych 
wyzwań. Do najbardziej aktualnych 
i ważnych można zaliczyć:

 � automatyzację i optymalizację 
procesów;
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 � zapewnienie bezpieczeństwa 
wodnego;

 � ochronę wód;
 � zagospodarowanie odpadów 

ściekowych;
 � szeroki dostęp do dobrej jakości wody 

pitnej.

Automatyzacja i optymalizacja 
procesów to wyzwanie, które pojawiło 
się w związku z potrzebą podniesienia 
efektywności systemów zaopatrzenia 
w wodę. Dokonuje się tego głównie 
poprzez wdrożenie zaawansowanych 
technologii informatycznych i automa-
tyzacji, nazywanych często systemami 
inteligentnymi. Kierunek ten doskonale 
wpisuje się w trendy obserwowane 
w miastach, gdzie branża sanitarna staje 
się kluczowym elementem tzw. syste-
mów „smart city” (miasta przyszłości).

Zapewnienie bezpieczeństwa 
wodnego, w tym cyberbezpieczeństwa, 
to problem mający swoje źródło głównie 
w czynnikach zewnętrznych i sytuacji 
globalnej. Sieć wodociągowo-kanaliza-
cyjna zaliczana jest do infrastruktury 
krytycznej i ma bezpośredni wpływ 
na życie i zdrowie mieszkańców oraz 
na środowisko. Dlatego wyjątkowo 
ważne jest podejmowanie działań 
prewencyjnych i ostrzegawczych przed 
zagrożeniami mogącymi negatywnie 
oddziaływać na jakość wody spożywanej 
przez ludzi czy jakość oczyszczonych 
ścieków.

Ochrona wód urasta do rangi 
coraz ważniejszego problemu z dwóch 
powodów: (1) Polska nie jest krajem 
bogatym w zasoby wodne, (2) coraz 
bardziej widoczne są skutki zmiany 
klimatu. Oszczędzanie wody w skali 
lokalnej, czyli działania, które może 
podjąć każdy, aby zmniejszyć korzy-
stanie z jej zasobów, jest dość mocno 
rozpowszechnione w gospodarstwach 
domowych. Daje nam to szansę na to, 
aby wody wystarczyło nam i przyszłym 
pokoleniom na długi, miejmy nadzieję, 
że nieograniczony czas. Większym 
wyzwaniem w zakresie ochrony wód jest 
jednak upowszechnienie zasad gospo-
darki obiegu zamkniętego, zarówno 
w rozwiązaniach przemysłowych, jak 
i komunalnych. Stosowanie systemów 
zamkniętych lub wykorzystanie tzw. 
wody szarej w przemyśle czy mieszkal-
nictwie wydaje się nie tyle potrzebą czy 
korzyścią, co wręcz koniecznością.

Zagospodarowanie osadów 
ściekowych to problem (olbrzymi), 
z którym branża mierzy się od wielu 
lat. Dyskutuje się o nim nie tylko na 
forum krajowym, ale także europejskim 
i światowym. Znaczący postęp w tym 
zakresie obserwuje się przede wszystkim 

w dużych aglomeracjach, w których 
wprowadzono metody termicznego 
przekształcania osadów ściekowych. 
W wielu miejscach jest to jednak 
problem czekający na rozwiązanie, na 
nowe, dostępne technologie i zmiany 
przepisów prawnych.

Dostęp do dobrej jakości wody 
pitnej jest wyzwaniem, na które trzeba 
spojrzeć co najmniej w dwóch perspek-
tywach: technologicznej i ekologicznej. 
Pierwsza dotyczy zapewnienia wody 
pitnej o dobrej jakości. W rozwiązywaniu 
tego problemu branża może pochwalić się 
już pewnymi sukcesami. Wraz z wprowa-
dzeniem nowych technologii i poprawą 
infrastruktury wodociągowej nastąpiła 
bardzo duża poprawa jakości wody 
dostarczanej mieszkańcom w ramach 
usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Przekłada się to także na wzrost zaufania 
do jakości i bezpieczeństwa wody 
płynącej z kranów. Aspekt ekologiczny 
związany jest z ograniczeniem spoży-
wania wody w butelkach, szczególnie 
plastikowych, stwarzających zagrożenie 
dla środowiska. Coraz więcej jest więc 
kampanii społecznych propagujących 
picie wody prosto z kranu. Jednak dużo 
jest jeszcze do zrobienia. W praktyce 
oznacza to zapewnienie infrastruktury 
zapewniającej szeroki dostęp do wody 
pitnej, także w przestrzeni publicznej. 
Ważne jest również organizowanie kam-
panii edukacyjnych poświęconych jakości 
wody i zachęcanie do jej spożywania 
zamiast wody w butelkach

Ciepłownictwo
Wyzwania związane z ciepłownictwem 
sprowokowała w dużej mierze kata-
strofa smogowa. W skali mikro główną 
jej przyczyną jest spalanie węgla 
w paleniskach domowych, a nierzadko 
odpadów. W skali makro – eksplo-
atacja elektrowni wytwarzających 
energię na bazie miału węglowego 
oraz węgla brunatnego. Rozwiązaniem 
tego problemu w ciepłownictwie 
i energetyce jest zastąpienie węgla 
odnawialnymi źródłami energii. 
Dlaczego zastosowanie i wdrożenie 
OZE jest tak dużym wyzwaniem? 
Ponieważ wszystkie pierwotne źródła 
energii: gaz, ropa naftowa i węgiel są 
wyczerpywalne. Według aktualnych 
danych gazu wystarczy nam na 40, 
ropy naftowej na 80, a węgla na około 
180 lat. I co potem…? Nie wolno nam 
lekceważyć bytu pokoleń naszych 
wnuków. Musimy więc znaleźć sposób 
na wykorzystanie OZE i jednocześnie 
ochronić klimat w skali lokalnej 
(smog) i globalnej (ocieplenie klimatu).

Podstawowym niewyczerpywalnym 
źródłem energii jest słońce. Konieczny 

jest więc dalszy rozwój fotowoltaiki. 
A ponieważ słońce jest dostępne tylko 
w dzień, należy opracować sposób maga-
zynowania energii, i to w coraz większej 
skali. Ważnym problemem jest oszczędza-
nie energii elektrycznej, na przykład przez 
stosowanie oświetlenia ledowego.

Drugim, niezależnym od pory dnia 
i roku źródłem energii odnawialnej jest 
wiatr. W krajach rozwiniętych, posia-
dających odpowiednio rozbudowane 
sieci przesyłowe, pola wiatrowe liczące 
średnio sto wiatraków o mocy 2,5 MW 
to norma. W Niemczech na przykład 
na bazie farm wiatrowych stworzono 
potencjał energetyczny o mocy około 
35,0 GW i około 32 GW na bazie pól 
fotowoltaicznych (czyli dwa razy 
więcej niż potrzebuje cała Polska, z jej 
przemysłem włącznie). Nasze programy 
proekologiczne tymczasem stwarzają 
przesłanki opłacalności dla stosowania 
systemów fotowoltaicznych w obiektach 
o zapotrzebowaniu na moc na poziomie 
max 50 kW. To jest 50 razy mniej 
niż generuje jeden wiatrak w farmie 
wiatrowej!

Kolejnym wyzwaniem dla branży 
sanitarnej są pompy ciepła. Wprawdzie 
nie są one bezpośrednim źródłem ciepła, 
ale przy współczynniku COP powyżej 
2,8 zaliczane są do OZE z uwagi na 
wykorzystanie ciepła z dolnego źródła 
(gruntu, wody, powietrza, ścieków itp.) 
w stopniu wyższym od poboru prądu 
do napędu sprężarki. Ich stosowanie 
jest atrakcyjne w rejonach, gdzie nie ma 
dostępu do ciepła systemowego lub sieci 
gazociągowej. >
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Pompy ciepła z dolnym źródłem 
w postaci sond gruntowych o głębo-
kości 100–150 m wspomagane ciepłem 
z kolektorów słonecznych mogą służyć 
jako akumulator cieplny gromadzący 
energię latem a rozładowywany zimą. 
Takie rozwiązanie mogą wykorzystać 
na przykład szkoły i uczelnie.

Bardziej nowoczesne są pompy ciepła 
absorpcyjne wykorzystujące w lecie 
ciepło odpadowe z procesów produk-
cyjnych lub na przykład z kogeneratora 
do wytwarzania wody lodowej o tempe-
raturze nawet –10 K w systemie woda-
-amoniak. Zainteresowanych szczegó-
łami ich konstrukcji i działania odsyłam 
do artykułu J. Iberszera w „Lubelskim 
Inżynierze Budownictwa”.

Realnym i możliwym do natychmia-
stowej realizacji rozwiązaniem prob-
lemu pozyskiwania energii na potrzeby 
gospodarstw domowych jest wdrożenie 
mikrokogeneracji prosumenckiej, 
w której wykorzystuje się silnik cieplny 
Stirlinga. W warunkach budynków 
mieszkalnych taki silnik o mocy 1,1 kW 
może wytworzyć 6–4 kW ciepła. 
System ten nie wymaga rozbudowy 
sieci przesyłowych. W Niemczech 
zamontowano już około 1,5 mln takich 
urządzeń, co stanowi tam około 16% 
OZE (podobnie jest w Japonii). Dodat-
kowo wspierany przez państwo sposób 
zakupu i rozliczenia wyprodukowanej 
energii daje konsumentowi liczące się 
korzyści materialne, wynikające ze 

sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej 
energii. W efekcie farmy fotowoltaiczne 
i wiatrowe wykorzystywane są jedynie 
na poziomie 1,5%, stanowiąc rezerwę 
i czekając na dobrą dla siebie koniunk-
turę. Dla nas natomiast wykorzystanie 
mikrokogenracji prosumenckiej jest 
poważnym wyzwaniem. Mimo kilku 
artykułów w prasie (także moich 
– J. Iberszera) oraz bezpośrednich 
kontaktów z marszałkami województw, 
zainteresowanie wykorzystaniem silni-
ków Stirlinga do produkcji ciepła wyka-
zał jedynie marszałek Podkarpacia, ale 
tylko dwoma, trzema urządzeniami. 
System nie znalazł też miejsca w grupie 
inwestycji dotowanych i zalecanych do 
wdrożenia, a argumentem „przeciw” 
jest brak funduszy. Taki sam los spot-
kał wszelkie liczące się rozwiązania 
z obszaru OZE.

Kogeneracja
To jednoczesne wytwarzanie ciepła 
i energii elektrycznej. Kogeneratorem 
jest zazwyczaj silnik gazowy, w którym 
ciepło pochodzące z chłodzenia bloku 
silnika oraz spalin wykorzystywane jest 
do celów grzewczych, a zamontowany 
na wale silnika generator wytwarza prąd 
elektryczny. Bardzo dobrze sprawdza 
się kogeneracja wykorzystująca biogaz 
wytwarzany w biogazowniach rolni-
czych, oczyszczalniach ścieków oraz 
w zakładach utylizacji odpadów w sekcji 
utylizacji odpadów biodegradowalnych 

metodą fermentacji metanowej. 
Minusem kogeneracji silnikowej są duże 
koszty eksploatacyjne (smarowanie, 
części zamienne, okresowe przeglądy 
i remonty silnika).

W systemach kogeneracyjnych mieści 
się również ORC (Organiczny Cykl 
Rankine’a). W systemie tym w obiegu 
kotła ogrzewanego dowolnym paliwem 
wykorzystuje się czynniki o niskiej 
temperaturze parowania, na przykład 
freony –40 K czy azot –70 K. W tempe-
raturze około 200 K parujący czynnik 
wytwarza ciśnienie wystarczające do 
napędu zwykłej turbiny kondensacyjnej. 
Zrzut czynnika napędzającego turbinę 
skierowany jest na zasilanie desorbera 
pompy absorpcyjnej, która wytwarza 
wodę lodową. System ten może być 
stosowany do produkcji wody lodowej 
zasilającej w chłód osiedla mieszka-
niowe, zakłady produkcyjne itp.

Biomasa
Generalnie wykorzystanie biomasy jako 
źródła energii odnawialnej technicznie 
jest dokładnie rozpoznane i nie stanowi 
już wyzwania dla branży sanitarnej. 
Ciepło i prąd wytwarzane są w koge-
neracji w biogazowniach pracujących 
w oparciu głównie o kiszonkę kukurydzy 
i odpady zielone. Jako źródło energii 
odnawialnej wykorzystuje się również 
zrębki drewniane i odpady poproduk-
cyjne (np. z produkcji mebli). Wprawdzie 
pozyskanie drewna, jego rozdrabnianie, 

Układ ORC
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suszenie, transport na miejsce spalania 
często nie spełnia wymogów ochrony 
środowiska, ale zastępuje pierwotne 
źródła energii i dlatego spełnia 
kryteria OZE.

Piroliza i zgazowanie
To podobne do siebie procesy termicz-
nego przekształcania materiałów, ale 
zachodzące w różnych warunkach 
i odmiennie wykorzystywane. Piroliza 
to zgazowanie z deficytem tlenu, 
podczas którego w temperaturze około 
600 K wydzielają się gazy palne (głównie 
metan lub wodór) oraz czysty węgiel 
w różnych postaciach, zależnie od 
materiału poddanego pirolizie. Proces 
ten wykorzystuje się w utylizacji wszel-
kiego rodzaju odpadów: komunalnych, 
szpitalnych (w tym zainfekowanych) 
itp. jako pierwszy etap ich przekształ-
cania. Odpady poddawane są pirolizie 
w specjalnych komorach, zależnie od 
asortymentu i frakcji. Powstający gaz 
stanowi źródło ciepła dla podtrzymania 
pirolizy, a jego nadwyżka może być 
wykorzystywana w kogeneracji. Węgiel 
zaś po oczyszczeniu może być wykorzys-
tany w filtrach, rolnictwie itp. Można go 
również zgazować w tlenie uzyskanym 
metodą odwróconej osmozy z powietrza 
i wykorzystać powstający wówczas gaz 
do kogeneracji.

Zgazowanie przebiega z udziałem 
tlenu i stosuje się je do termicznego 
przekształcania materiałów jedno-
rodnych, takich jak zrębki drewniane, 
kora, słoma itp. Materiały te poddaje 
się zgazowaniu, gdy nie zależy nam 
na ich pozyskiwaniu, a ze względów 
ekonomicznych opłacalne jest wypro-
dukowanie większej ilości energii na ich 
bazie. Odpadem zgazowania jest czysty 
popiół.

Zarówno piroliza, jak i zgazowanie są 
procesami bezpłomiennymi.

Utylizacja i recykling 
odpadów
Prawidłowy proces w zakładach 
utylizacji powinien przebiegać według 
schematu umożliwiającego maksymalną 
redukcję ilości odpadów składowanych 
na wysypisku i maksymalne wykorzys-
tanie potencjału energetycznego zawar-
tego w odpadach. Wysegregowana część 
z nich wprowadzana jest do recyklingu. 
Pozostałe dzielone są na dwie grupy: 
paliwo alternatywne i frakcję biodegra-
dowalną. Do ich rozdziału używa się sit 
o prześwicie około 60 mm. Paliwo alter-
natywne pozostaje na sitach, a odpady 
biodegradowalne pod nim. Frakcja 
biodegradowalna, stanowiąca około 30% 
strumienia odpadów, wprowadzana jest 
do specjalnych komór z zamknięciem 

hermetycznym, w których poddawana 
jest fermentacji beztlenowej. W tym celu 
zaszczepia się ją bakteriami i zalewa 
tzw. perkolatem (zaczyn bakteryjny) 
podgrzewającym wsad komory do tem-
peratury 37 K w procesie mezofilowym 
lub 42 K w procesie termofilowym. 30% 
biogazu powstającego w wyniku fermen-
tacji to metan, który po odsiarczeniu 
napędza system kogeneracyjny. Ciepło 
wytworzone przez ten system używane 
jest do prowadzenia procesu, suszenia 
odpadów, aby zmniejszyć ich masę oraz 
podsuszania frakcji nadsitowej. Układ 
jest całkowicie samowystarczalny 
energetycznie, a nadwyżki ciepła 
i energii elektrycznej wykorzystywane 
są w zależności od potrzeb lub sprzeda-
wane. Podsuszone paliwo alternatywne 
dostarczone jest najczęściej do cemen-
towni, gdzie w procesie współspalania 
w piecach obrotowych wytwarza ciepło 
a popiół wchodzi w strukturę cementu.

Opisany proces został zaprojektowany 
przez naszą rodzimą lubelską firmę dla 
potrzeb zakładu o przepustowości około 
70.000 ton rocznie. Efektem było uzy-
skanie nadwyżki energetycznej w cieple 
i energii elektrycznej na poziomie około 
2 MW, a odpady przekazywane na 
wysypisko oszacowane zostały na około 
10% ich całkowitego strumienia. Ze 
względów finansowych projekt w Polsce 
nie został zrealizowany, ale doczekał się 
realizacji na Ukrainie.

Innym sposobem utylizacji frakcji 
biodegradowalnej jest komposto-
wanie dynamiczne. Odbywa się ono 
w specjalnych komorach. Jest ich 20, 
każda o pojemności około 80 ton. 
Każda jest sterowana komputerowo. 
Dzięki wprowadzeniu do systemu 
tzw. krzywej śmieciowej czas trwania 
procesu ograniczono do 17 dni. Masę 
frakcji poddawanej kompostowaniu 
zmniejszono o 49%, a wszystkie 
parametry biologiczne i energetyczne 
doprowadzono do zgodności z Ustawą 
śmieciową. System został zrealizowany 
sześć lat temu, a zakład, w którym go 
zainstalowano, jako jedyny w regionie 
spełnia jej wymagania. Niestety to nadal 
prototyp, bo na tego typu rozwiązania 
nie przyznaje się dotacji.

Odpady medyczne i zainfekowane 
można utylizować systemem piroli-
tycznym, a powstałe w procesie ich 
przekształcania gaz i węgiel można 
wykorzystać, tak jak opisano to powyżej. 
Niestety mimo opracowania koncepcji 
i udokumentowanych efektów jej stoso-
wania nie uzyskano zgody na wykonanie 
instalacji pilotażowej, która miała być 
wykonana na koszt pomysłodawców. 
Możliwość wykorzystania pirolizy do 
utylizacji odpadów medycznych i zainfe-

kowanych stanowi więc wyzwanie i – jak 
na razie – problem nie do pokonania.

Wentylacja i klimatyzacja
Zmiany klimatyczne spowodowały, że 
klimatyzowanie pomieszczeń stało się 
nieodzownym standardem zarówno 
w miejscach pracy, jak i budynkach 
mieszkalnych. Ta powszechność przy 
jednoczesnej różnorodności indywi-
dualnych potrzeb jest wyzwaniem 
głównie dla producentów urządzeń. Na 
rynku jest ich tak dużo, że wybranie 
najrozsądniejszego rozwiązania 
w konkretnym przypadku stanowi 
wyzwanie dla projektantów instalacji 
klimatyzującej. Problem, z jakim muszą 
się zmierzyć, to dostosowanie pracy 
systemu do potrzeb poszczególnych 
pomieszczeń. W Instytucie Jana Pawła 
II KUL na przykład zastosowano 
system VAV, który polega na regulacji 
ilości powietrza i jego temperatury 
w pomieszczeniach w zależności od 
chwilowego obciążenia cieplnego, 
w tym od ilości osób w danej sali, tak 
aby utrzymać żądaną temperaturę oraz 
niezbędną ilość świeżego powietrza 
ze względu na komfort oddychania. 
Chociaż system funkcjonuje od kilku 
lat, ciągle jeszcze stanowi wyzwanie.

Dążąc do dostosowania pracy insta-
lacji klimatyzacji do lokalnych potrzeb, 
coraz częściej stosuje się systemy 
zdecentralizowane.

Z problemem efektywnej wymiany 
powietrza w budynkach zmaga się także 
wentylacja, zwłaszcza w miastach. 
Dynamika wiatrów na coraz bardziej 
zagęszczonych osiedlach sprawia, 
że kanały wentylacji grawitacyjnej 
w mieszkaniach przestają funkcjonować. 
Jedynym rozwiązaniem problemu jest 
dobre zaplanowanie wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła z powietrza 
usuwanego. W Lublinie istnieje już kilka 
takich rozwiązań w budownictwie wie-
lorodzinnym, należy więc je stosować. 
A to wyzwanie również dla urbanistów 
i architektów.

Edukacja i prawo
Początek transformacji ustrojowej 
bardzo zmienił system edukacji. Brak 
jakichkolwiek wymagań stawianych 
pracownikom zatrudnianym w szkołach 
spowodował, że na poziomie podstawo-
wym i średnim praktycznie przestała 
ona istnieć. W konsekwencji problem 
edukacji spoczywa na barkach pracodaw-
ców. Wyedukowany i przygotowany do 
zawodu pracownik stanowi łakomy kąsek 
dla konkurencji. Jeszcze częściej taki 
pracownik skłonny jest do szukania pracy 
za granicą. W rezultacie problem zatrud-
nienia i utrzymania dobrej załogi jest 
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Elektrownia atomowa ITER

wyzwaniem nie mniejszym niż wyzwania 
techniczne.

Na poziomie wyższym natomiast 
edukacja i program nauczania często 
podporządkowane są sprawom finanso-
wym uczelni oraz utrzymaniu stabilnej 
kadry, a nie rzeczywistym potrzebom 
rynku. Problem poziomu wiedzy 
osób pełniących samodzielne funkcje 
w budownictwie uregulowany jest 
przez Izby Inżynierów Budownictwa, 
które prowadzą szkolenia inżynierów 
kończące się egzaminem sprawdzają-
cym wiedzę, aby w końcu dopuścić ich 
do pełnienia samodzielnych funkcji 
i wzięcia odpowiedzialności za swoją 
pracę. Niestety i ten system jest zagro-
żony przez nieodpowiedzialne próby 
polityków, którzy z niewiadomych 
przyczyn chcą go uprościć, stwarzając 
tym samym realne zagrożenie dla 
inwestorów. Istnieje ponadto spora 
grupa wyższej kadry technicznej 
w instytucjach, w których takie upraw-
nienia nie są wymagane (np. MPWiK, 
LPEC ), i inne służby eksploatacyjne, 
gdzie problem potrzebnej wiedzy i kom-
petencji jest nie mniej ważny.

Godnym zauważenia jest okres kolej-
nych modyfikacji ustawy o OZE. W tym 
czasie zaczęto od szeroko zakrojonej 
edukacji pracowników pracujących 
z OZE na wszystkich poziomach 
i z wszystkimi ich rodzajami. Potencjalni 
specjaliści zostali wyszkoleni, zdali 
egzaminy, uzyskali dyplomy i… otrzy-
mali je właściwie na pamiątkę. Ustawa 
w tej formule nie weszła w życie, nie 
utworzono organów dla egzekwowania 
umiejętności wyszkolonych specjali-
stów, a zdobyta przez nich wiedza jest 
już w znacznym stopniu przestarzała. 
Ustawa o OZE nie ma szans wejść 
w wersji w pełni rozwiązującej problemy 
wykorzystania energii odnawialnej, bo 
koszt jej wdrożenia pochłonąłby cały 
budżet Polski.

Przepisy prawne nie doczekały 
się uporządkowania, a większość 
rozwiązań technicznych zdefiniowana 
jest w ustawach. To ewenement w skali 
europejskiej. Ten sposób stanowienia 
prawa praktycznie zamyka drogę 
do stosowania prawie wszystkich 
nowatorskich rozwiązań, ponieważ 
ranga jaką ma ustawa, stanowi barierę 
nie do pokonania. Podsumowując ten 
problem, oceniam, że jesteśmy na 
początku drogi, a w wielu sprawach 
zaistniał nawet regres. Pozostaje jednak 
ogromny optymizm i przekonanie, że 
w końcu politycy zrozumieją, na czym 
polega rozwój techniki i stworzą w tym 
zakresie nowe rozwiązania. Przywrócą 
na przykład do życia nieistniejące od 
dawna Ministerstwo Budownictwa.

Wyzwania globalne
Dla branży sanitarnej najważniejszym 
wyzwaniem o charakterze globalnym 
jest wykorzystanie energii wodnej oraz 
atomowej. Pierwsza jest o tyle atrak-
cyjna, że pozyskana dzięki niej energia 
jest całkowicie ekologiczna i łatwa do 
przekształcenia w inne formy, takie jak 
ciepło czy prąd. Niestety elektrownie 
wodne dosyć mocno ingerują w struk-
tury biologiczne i hydro-geologiczne 
terenu, na którym powstają. Zwykle 
jest to duży obszar i wymaga rozwiązań 
kompleksowych. Realizacja takich elek-
trowni wymaga tak ogromnych środków 
finansowych, że często przerasta to 
możliwości pojedynczego państwa. 
Przykładem może być opracowany 
w Polsce w latach 70. program „Wisła”, 
zakładający budowę siedmiu stopni 
wodnych między innymi dla potrzeb 
energetycznych. Wybudowano tylko 
zaporę we Włocławku, z reszty zrezyg-
nowano ze względu na olbrzymie koszty.

W energetyce atomowej natomiast 
poszukuje się nowych źródeł energii 
i technologii umożliwiających ich 

bezpieczne wykorzystanie. Hitem 
na skalę światową jest budowana we 
Francji z zaangażowaniem finansowym 
wszystkich państw Unii Europejskiej 
oraz USA, Chin, Indii, Rosji, Japonii 
i Korei eksperymentalna elektrownia 
atomowa oparta na syntezie dwóch 
izotopów wodoru i trytu (tzw. ITER). 
Połączenie ich w temperaturze około 
105 mln°C tworzy gorącą plazmę sta-
nowiącą podstawę do produkcji energii 
elektrycznej. Efektem końcowym 
syntezy jednego mola substratów jest 
hel i 12,6 MeV energii. Dostępność tzw. 
wsadu szacuje się na ponad 1000 lat. 
Efektywność energetyczna opracowywa-
nego rozwiązania jest trzy razy większa 
od efektywności elektrowni bazującej 
na rozpadzie uranu 235 i 11 mln razy 
większa od efektywności elektrowni 
węglowych. Produkt odpadowy (hel) jest 
szlachetnym gazem o wielu możliwych 
zastosowaniach. Przede wszystkim 
jednak elektrownia będzie całkowicie 
bezpieczna dla ludzi i środowiska. 
Trudnością natomiast jest konieczność 
wytworzenia bardzo wysokiej tempera-
tury dla inicjacji procesu syntezy oraz 
zabezpieczenie otoczenia przed odpa-
rowaniem wszystkich jego elementów 
w zetknięciu z plazmą. Teoretycznie 
problem jest rozwiązany i polega na 
utworzeniu torusa z plazmy i zawiesze-
niu go na polu elektromagnetycznym. 
Trzymajmy kciuki, bo to rozwiązanie 
może zapewnić bezpieczeństwo ener-
getyczne na długi czas, oddalając nas 
od niewyobrażalnej wizji wyczerpania 
zasobów nośników energii pierwotnej.

Oczywiście wykorzystanie energii 
wodnej i atomowej to nie jedyne wyzwa-
nia o charakterze globalnym. Jest ich 
wiele, a jednym z nich jest na przykład 
kogeneracja na bazie turbin z beztarcio-
wym łożyskowaniem z wykorzystaniem 
neodymu. Na rynku w tym segmencie 
dominują obecnie dwie firmy: ame-
rykański Capstone – specjalizujący 
się w produkcji turbin o mocy poniżej 
1,0 MW i japońska Kawasaki – produku-
jąca turbiny o mocach nawet kilkunastu 
MW. Turbiny te napędzane są gazem 
lub biogazem. Prąd wytwarza generator 
zamontowany na wale turbiny, a ciepło 
pozyskuje się ze spalin o temperaturze 
około 300 K. Przy takiej temperaturze 
można wytworzyć wszystkie rodzaje 
ciepła lub pary oraz zasilić pompę absorp-
cyjną, uzyskując temperatury do –40 K. 
Producenci zapewniają, że nawet przez 
30 lat ich turbiny nie generują kosztów 
eksploatacyjnych. To idealne rozwiązanie 
do stosowania w chłodniach, gdzie mogą 
zastąpić energochłonne sprężarki z napę-
dem elektrycznym.

©iter.org
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• PIACH DO MUROWANIA
• PIACH PODSYPKOWY
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Data Temat Zakres Koszt Brutto Ilość 
uczestników

8–9.01.2020
Szkolenie 
dwudniowe

Technika rąbka stojącego 
PREFA

Poziom podstawowy
 � teoria
 � okap, montaż orynnowania, obróbka komina, rąbek przełamany

700,00 zł 10

10.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

Balex Metal
THERMANO

Termoizolacja w systemie nakrokwiowym, podkrokwiowym 
i mieszanym 61,50 zł 12

28.01.2020
29.01.2020 Fakro + Blachotrapez

Prezentacja nowości produktowych – wentylacja i zasady krycia 
wstępnego

 � montaż orynnowania
 � zawansowane techniki montażu okien
 � panel dachowy typu klik (montaż, łączenie poprzeczne)

bezpłatne 20

30.01.2020
31.01.2020

Blachodachówka 
z posypką
AHI ROOFING GERARD

Prezentacja (część teoretyczna)
Część praktyczna

 � techniki montażu
 � kosz,komin,wole oko
 � montaż okna dachowego

250,00 zł 10

10.02.2020
11.02.2020

Blachodachówka 
z posypką
AHI ROOFING GERARD

Prezentacja (część teoretyczna)
Część praktyczna

 � techniki montażu
 � kosz,komin,wole oko
 � montaż okna dachowego

250,00 zł 10

13.02.2020
14.02.2020

Balex Metal
THERMANO

Termoizolacja w systemie nakrokwiowym, podkrokwiowym 
i mieszanym 61,50 zł 12

18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
21.02.2020

Velux Zawansowane techniki montażu okien dachowych bezpłatnie 20

25.02.2020
26.02.2020

Roben Ceramika 
budowlana Dachówka ceramiczna poziom podstawowy 307,50 zł 10

27.02.2020
28.02.2020 AlphaDam Izolacje Przeciwwodne i przeciwwilgociowe 307,50 zł 10

2.03.2020
3.03.2020
4.03.2020

Budmat Prezentacja nowości produktowych, dobór obróbek blacharskich 
i techniki montażu. bezpłatnie 10

10–11.03.2020
Szkolenie 
dwudniowe

Technika rąbka stojącego 
PREFA

Poziom zawansowany
 � teoria
 � lukarna półokragła,trójkątna
 � attyki
 � profilowania łukowe

700,00 zł 10

12.03.2020
13.03.2020

Roben Ceramika 
Budowlana Dachówka ceramiczna poziom zawansowany 246,00 zł 10

26.03.2020
27.03.2020
30.03.2020
31.03.2020

Velux Zawansowane techniki montażu okien dachowych bezpłatnie 10

Kalendarium szkoleń 
dla dekarzy – I kwartał 2020 r.

Biuro PSD. Oddział Lubelski 
Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna 
tel. 503 123 889 
e-mail: lubelski@dekarz.com.pl

Wszystkich zainteresowanych udziałem 
lub organizacją szkoleń prosimy o kontakt z biurem – tel. 503 123 889

503 123 889

http://www.dekarz.com.pl/


>

Z inicjatywy lubelskiego oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 
w listopadzie miało miejsce otwarcie 

nowoczesnego Ośrodka Kształcenia Dekarzy.

503 123 889

Inwestycja daje ogromne możliwości organizowania 
szkoleń o tematyce dekarskiej i nie tylko. Lubelski 
Ośrodek Kształcenia Dekarzy dysponuje salą do zajęć 
teoretycznych, gdzie w komfortowych warunkach 
można przeprowadzać prezentacje i wykłady.

Duża Hala do zajęć praktycznych, wyposażona 
w profesjonalne makiety szkoleniowe i bogate 
zaplecze dydaktyczne daje możliwości 
przeprowadzenia szkolenia o każdej tematyce 
związanej z szeroko pojętym dekarstwem. 

Zapraszamy do współpracy dekarzy, 
hurtownie, składy budowlane i producentów.

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
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Jak sfinansować instalację PV?
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Gdy kiedyś ceny energii elektrycznej rosły, firmy musiały się z tym pogodzić i grzecznie płacić 
rachunki zakładom energetycznym za dostarczony prąd. Dziś nie muszą. Mogą wybudować 

własną minielektrownię, sięgając przy tym po dofinansowanie unijne bądź rządowe.

Wykorzystanie energii odnawialnej 
do produkcji prądu przez ostatnie lata 
było w Polsce więcej niż skromne. I to 
pomimo możliwości skorzystania ze 
środków unijnych przeznaczonych na 
rozwój energetyki opartej na odnawial-
nych źródłach energii (OZE). Działo 
się tak przede wszystkim z powodu 
niejasnych albo wręcz niekorzystnych 
dla inwestorów regulacji prawnych. 
Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) 
czy wiatrowych – bo to one najczęściej 
pojawiały i pojawiają się jako alterna-
tywa dla prądu z sieci publicznej – była 
po prostu nieopłacalna. Problematyczne 
były zwłaszcza relacje z operatorami 
sieci publicznej. Bywało, że podłączenie 
do niej wykonanej mikroinstalacji było 
drogą przez mękę, a korzyści z jej posia-
dania praktycznie żadne.

Sytuacja zmieniła się diametralnie 
wraz ze zmianą przepisów regulują-
cych relacje pomiędzy właścicielami 
mikroinstalacji energii elektrycznej 
(prosumentami) a operatorami sieci 
energetycznej oraz uruchomieniem 
rządowych programów wsparcia finan-

sowego dla potencjalnych inwestorów. 
Początkowo zmiany te objęły gospodar-
stwa domowe i instytucje publiczne oraz 
samorządowe (program Mój Prąd). Od 
sierpnia 2019 roku z „przywilejów” bycia 
prosumentem korzystać mogą także 
przedsiębiorcy, a już od marca tego roku 
mogą ubiegać się o wsparcie w ramach 
rządowego programu Energia Plus.

W obliczu wysokich cen energii elek-
trycznej instalacji wytwarzających prąd 
na potrzeby własne przy wykorzystaniu 
OZE przybywa, a wraz z pojawieniem się 
nowych ułatwień zainteresowanie nimi 
staje się coraz bardziej powszechne. 
Prym w tej chwili wiodą instalacje foto-
woltaiczne (ceny paneli są dużo niższe 
niż kiedyś), urastające do rangi drugiego 
po węglu źródła mocy w Polsce.

Fundusze UE
Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii Unia Europejska realizuje 
w ramach programu Infrastruktura 
i Środowisko (POIiS) przy udziale 
dwóch funduszy: Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS). Otrzymane fundusze w Polsce 
rozdzielane są na programy krajowe 
oraz regionalne (RPO). Pierwsze nadzo-
rowane są przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, które ogłasza terminy naboru 
wniosków na stronie dedykowanej 
realizacji programu UE Infrastruktura 
i Środowisko (www.poiis.gov.pl). Opera-
torem programu jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Aby ubiegać się o dofinansowanie 
krajowe, trzeba realizować inwestycję 
o określonej wielkości (instalacje foto-
woltaiczne o mocy powyżej 2 MWe).

Dysponowanie środkami na reali-
zację RPO nadzorują marszałkowie 
poszczególnych województw. Oni też 
publikują terminy naboru oraz wskazują 
operatorów poszczególnych programów. 
W województwie lubelskim operatorem 
środków unijnych przeznaczonych na 
realizację instalacji fotowoltaicznych 
przez przedsiębiorstwa jest Lubelska 
Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. 
Na poziomie województw ustalana 
jest też maksymalna kwota wsparcia 

mailto:ela%40ihz.pl?subject=Jak%20sfinansowa%C4%87%20instalacj%C4%99%20PV?
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R E K L A M AR E K L A M A

finansowego określana jako udział pro-
centowy środków z funduszu w kosztach 
kwalifikowanych.

Dofinansowania, które inwestorzy 
otrzymują obecnie, przyznawane są 
na mocy perspektywy budżetowej UE 
na lata 2014–2020. Na Lubelszczyźnie 
najbliższy nabór rozpocznie się w stycz-
niu 2020 roku, a zostanie rozstrzygnięty 
najpóźniej w III kwartale 2020 roku. 
Maksymalna kwota wsparcia to 60% 
kosztów kwalifikowanych (nie więcej 
jednak niż 2 mln zł).

Następne nabory będą ogłoszone już 
w ramach perspektywy budżetowej Unii 
obejmującej lata 2021–2027. Na razie 
w Parlamencie Europejskim (PE) trwa 
gorąca dyskusja na temat rozdziału 
środków finansowych na poszczególne 
fundusze, trudno więc wyrokować, na 
jakie wsparcie będzie można liczyć (dziś 
to maksymalnie 85% kosztów kwalifi-
kowanych). PE chce ograniczyć wydatki, 
deklaruje jednak, że środki na EFRR, 
z którego dofinansowywane są instalacje 
fotowoltaiczne, będą takie jak w obecnej 
perspektywie. Ograniczone mają być 
przede wszystkim koszty Polityki 
Spójności, czyli budżet EFS (to źródło 
wsparcia między innymi dla inwestycji 

z obszaru gospodarki niskoemisyjnej). 
W dodatku chce go przeznaczyć na 
zupełnie inne cele (głównie rozwiązanie 
problemów migracyjnych).

Energia Plus
Pod nazwą Energia Plus funkcjonują 
dwa programy: ogłoszony i pilotowany 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz organizowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a ogłoszony 
wspólnie z Ministerstwem Energetyki. 
Pierwszy, funkcjonujący zasadniczo pod 
nazwą Energia+, obejmuje swoim zakre-
sem szereg rozwiązań prawnych, które 
mają sprzyjać wykorzystywaniu OZE do 
produkcji energii na potrzeby własne. 
To jego częścią jest na przykład tzw. 
Pakiet Prosumencki, w ramach którego 
dokonano nowelizacji ustawy o OZE 
i włączono przedsiębiorców do grona 
prosumentów, umożliwiając magazy-
nowanie wytworzonej energii w sieci 
publicznej, wprowadzając systemy opu-
stów w rozliczeniach z dystrybutorami 
prądu itp. Energia+ nie ma jednak nic 
wspólnego z finansowaniem budowy 
instalacji opartych o odnawialne źródła 
energii.

Z kolei Energia Plus organizowana 
przez NFOŚiGW to program wspierający 
finansowo wykorzystanie OZE przez 
przedsiębiorstwa w formie pożyczek 
preferencyjnych, rynkowych i dotacji 
bezzwrotnych. Jego realizacja ma trwać 
do 2025 roku. Dotacje bezzwrotne, 
pokrywające maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowanych, firmy mogą jednak 
otrzymać tylko na produkcję energii elek-
trycznej przy zastosowaniu technologii 
ORC (Organic Rankin Cycle – zamiast 
wody/pary wodnej wykorzystuje się czyn-
nik organiczny odparowujący w niskich 
temperaturach). Pozostałe przedsięwzię-
cia – w tym budowa instalacji fotowol-
taicznych do mocy 500 kW – wspierane 
są w formie nisko oprocentowanych 
pożyczek oraz pożyczek udzielanych na 
zasadach rynkowych. 

Pożyczki preferencyjne udzielane są 
od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem 
na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, jednak 
nie mniej niż 2% w skali roku i nie dłu-
żej niż na 15 lat. Zachętą do korzystania 
z nich jest możliwość częściowego 
umorzenia pożyczki – maksymalnie 
10% udzielonej pożyczki od 1 mln zł. 
Pod warunkiem, że inwestycja dotyczy 
zmniejszenia zużycia paliw pierwotnych >

http://www.lewtak.pl/
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lub ogranicza emisję substancji szkodli-
wych do atmosfery.

Z pożyczek udzielanych na zasadach 
rynkowych skorzystać mogą natomiast 
te firmy, które chcą (lub są do tego 
zobowiązane) zmniejszyć negatywne 
oddziaływanie swojej działalności na 
otocznie, ale nie mogą uzyskać pomocy 
publicznej.

Nabór wniosków do programu Energia 
Plus prowadzony jest przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW) w sposób cią-
gły od 1 marca do 20 grudnia. Ostatnie 
nabory będą prowadzone w 2023 roku. 
Zainteresowanie programem jest jednak 
tak duże, że zdaniem wielu ekspertów 
pula przeznaczonych na jego realizację 
środków (4 mld zł) wyczerpie się dużo 
wcześniej. Wprawdzie rząd deklaruje, że 
dofinansuje program, jeżeli będzie taka 
potrzeba, ale nie wiadomo jak pokaźną 
sumą.

Program Bocian
Środki finansowe na wykonanie 
instalacji fotowoltaicznej o mocy od 
40 kWp do 1 MWp firmy mogą pozyskać 
także z programu Bocian. Organizuje 
go Ministerstwo Środowiska wspólnie 
z NFOŚiGW. Realizacja programu 
trwa od 2015 roku i ma zakończyć się 
w 2023 roku. Nabór wniosków prowadzi 
WFOŚiGW w sposób ciągły od 17 kwiet-
nia do 29 grudnia, albo do wyczerpania 
środków (całkowity budżet programu to 
570 mln zł). Ostatnie umowy mają być 
podpisywane w roku 2020.

Podobnie jak Energia Plus Bocian to 
program pożyczkowy. Maksymalna 
kwota, jaką można uzyskać, to 85% 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej jed-
nak niż 40 mln zł. Przedsiębiorca może 
wybrać pożyczkę na preferencyjnych 
zasadach z oprocentowaniem WIBOR 
3M, nie mniej jednak niż 2% w skali roku, 
lub pożyczkę na zasadach rynkowych. 
Oprocentowanie pożyczki rynkowej 
uzależnione jest od ratingu ogłaszanego 
przez Komisję Europejską: dla ratingu 
wysokiego (marża 60 pb) to 2,43% a dla 
niskiego (marża 220 pb) 4,03%. Pożyczka 
udzielana jest maksymalnie na 15 lat.

Kredyt bankowy
Rozwój energetyki odnawialnej przyspie-
szył na tyle, że coraz więcej banków ko-
mercyjnych ma w swojej ofercie specjalne 
kredyty umożliwiające wykonanie włas-
nej instalacji PV. Niestety w większości 
są to produkty finansowe kierowane do 
klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z Kredytu EkoOszczęd-
nego BOŚ Banku, Kredytu PrzEKOrzyst-
nego banku PEKAO SA oraz kredytu 
Zielona Energia banku BGŻ/BNP Paribas. 

Zestawienie podstawowych informacji 
o nich znajduje się w Tabeli 1.

Finansowanie inwestycji za pomocą 
kredytów komercyjnych nie jest tak 
opłacalne, jak korzystanie z funduszy 
unijnych czy nawet pożyczek udziela-
nych w ramach program Energia Plus 
lub Bocian. Nie każdy jednak je otrzyma. 
Z drugiej strony, rozwój energetyki 
PV jest w tej chwili tak intensywny, że 
być może więcej banków zdecyduje się 
na wprowadzenie „fotowoltaicznych” 
instrumentów finansowych także 
dla firm. Gdyby konkurencja między 
bankami była większa, może staną 
się bardziej dostępne. Dziś zdarza się 
bowiem, że atrakcyjniejsze od nich są 
zwykłe kredyty przeznaczone dla firm.

Leasing
Do niedawna firmy leasingowe nie 
były zainteresowane finansowaniem 
instalacji PV. Dziś doszło nawet do tego, 
że różne instytucje finansowe częściej 
mogą firmom zaoferować leasing niż 
kredyt dedykowany fotowoltaice. 
W zasadzie nie można się temu dziwić, 
bo leasing to bardzo popularny sposób 
finansowania nabywania majątku 
w przedsiębiorstwach. W przypadku 
budowy instalacji PV oferowane są: 
leasing operacyjny, leasing finansowy 
oraz pożyczka leasingowa.

Leasing operacyjny – instalacja jest 
własnością leasingodawcy, który oddaje 
ją firmie do użytkowania w zamian za 
spłacanie rat leasingowych. Do rat tych 
wliczany jest podatek VAT, który firma 
uwzględnia w swoich rozliczeniach 
finansowych (w przypadku kredytu VAT 

płaci się jednorazowo w całości). Raty 
oraz opłata wstępna stanowią koszt 
uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, 
który firma uwzględnia w rozliczeniu 
podatku dochodowego. Wkład własny 
nie jest potrzebny, a jeżeli tak, to jest 
niższy niż w leasingu finansowym. 
Ponieważ instalacja nie jest własnością 
firmy, rozlicza ona tylko otrzymaną od 
leasingodawcy fakturę.

Leasing finansowy – instalacja 
zaliczana jest do majątku trwałego firmy, 
która zobowiązana jest dokonywać jej 
amortyzacji. Firma płaci podatek VAT 
w całości już przy pierwszej racie, tuż po 
odbiorze przedmiotu do użytkowania. 
Kosztem przychodu przedsiębiorcy jest 
jedynie część odsetkowa raty leasingowej. 
Po spłacie ostatniej raty firma automa-
tycznie staje się właścicielem instalacji 
(w leasingu operacyjnym użytkowany 
przedmiot trzeba w tym celu wykupić). 
Potrzebny jest wkład własny, który jest 
wyższy niż w leasingu operacyjnym.

Pożyczka leasingowa – usługa finan-
sowa prawie taka sama jak kredyt, ale 
udzielana nie przez bank, lecz firmę lea-
singową w oparciu o procedury zbliżone 
do oceny wniosków o leasing. Udzielana 
może być na dowolną liczbę lat (obecnie 
do 6 lub 7), ale można ją przeznaczyć 
tylko na zakup środków trwałych, 
których dotyczy. Nabyte środki (w tym 
przypadku instalacja fotowoltaiczna) 
są własnością firmy i to ona dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych (jednorazowo 
lub ratalnie) oraz VAT (jednorazowo). 
Kosztem uzyskania przychodu jest tylko 
część odsetkowa spłaconej raty.

 

Tabela 1. Porównanie kredytów oferowanych na realizację instalacji PV.

Nazwa banku BOŚ BANK PEKAO SA BGŻ/BNP Paribas

Nazwa produktu Kredyt Ekooszczędny Kredyt PrzeEkorzystny Zielona Energia

Max. kwota 
kredytu Do 100% inwestycji 300 tys Brak danych*

Oprocentowanie Brak danych Brak danych Ustalane 
indywidualnie

Okres 
kredytowania

15 lat (20 z gwarancją 
BIZNESMAX) Brak danych Brak danych

Karencja Brak danych Brak danych 2 lata na spłatę 
kapitału

Możliwość 
uzyskania 
gwarancji 

BIZNESMAX**

TAK TAK Brak danych

Możliwość spłaty 
z nadwyżek 

produkcji energii
TAK Brak danych TAK

* W przypadku kredytów dla firm Brak danych najczęściej oznacza ustalenia indywidualne w danym 
zakresie.

** Gwarancja BIZNESMAX to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu. W ramach Funduszu Gwarancyjnego 
wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” udziela jej Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca, który ją uzyskał, ma możliwość otrzymania dotacji do oprocen-
towania kredytu w formie refundacji zapłaconych odsetek.
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Energia na targach
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

200 wystawców, 2,5 tys. m² powierzchni ekspozycyjnej, 3 fora, 1 seminarium i 4,5 tys. 
zwiedzających. Tak w liczbach wygląda XII edycja Targów Energetycznych ENERGETICS.

ENERGETICS to jedno z dwóch najważ-
niejszych spotkań przedstawicieli sektora 
energetycznego w kraju (prym wiedzie 
Kongres Nowego Przemysłu), którzy do 
Lublina przyjechali już po raz dwunasty. 
Stawili się licznie, bo samych wystawców 
było dwustu, a doliczyć trzeba chociażby 
uczestników konferencji i seminarium. 
W odróżnieniu od poprzednich edycji 
imprezy liczniej niż dotychczas zapre-
zentował się sektor energii odnawialnej. 
Przede wszystkim za sprawą firm oferują-
cych instalacje fotowoltaiczne. Ich wyraź-
nie zaznaczona na Targach obecność to 
w dużej mierze efekt ostatnich zmian 
w prawie, dzięki którym budową własnej 
mikroinstalacji PV zainteresowały się 
firmy sektora MSP. 

Ekspozycja to jedno, ale na tak ważnym 
spotkaniu, jakim są Targi ENERGETICS, 
nie może zabraknąć okazji do wymiany 

myśli i wiedzy, wskazywania kierunków 
rozwoju sektora i poszczególnych jego 
branż, a także firm i instytucji „okołoener-
getycznych”. A dzieje się naprawdę dużo. 
Intensywnie rozwija się wspomniana już 
energetyka OZE. W tej chwili na topie jest 
fotowoltaika, ale nie można zapomnieć 
o ciepłownictwie, w którym coraz 
większą rolę odgrywa kogeneracja. Trwają 
prowadzone na skalę regionalną, krajową 
i europejską badania nad zagospodarowa-
niem i wykorzystaniem różnych rodzajów 
biomasy do produkcji ciepła i prądu. 
Pojawiają się ciekawe inicjatywy związane 
z gospodarowaniem energią (spółdzielnia 
energetyczna w gminie Niemce). Włącza 
się w to Internet rzeczy, wykorzystywany 
między innymi do pomiaru zużycia 
mediów, w tym energii elektrycznej. 
A to i tak tylko wybrane aspekty tego, 
co może zainteresować przedsiębiorcę 

prowadzącego małą lub średnią firmę. 
Na Targach prezentowane były także 
rozwiązania z zakresu elektrotechniki, 
elektroautomatyki, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, budownictwa 
energetycznego, zasilania mobilnego itd.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze 
jeden istotny wymiar ENERGETICS. 
Najwyraźniej pełnią one również funkcję 
edukacyjną. Prawie na każdym kroku 
można było spotkać zorganizowane grupy 
młodzieży szkolnej i studentów, które nie 
tylko zwiedzały ekspozycję, ale wzięły też 
udział w konferencjach i seminariach.

XII Targi Energetyczne ENERGETICS 
odbyły się 19–21 listopada 2019 roku. 
Organizator: Targi Lublin SA. Partner 
główny: PGE SA. Partner branżowy: Lubel-
ski Węgiel „Bogdanka” SA.

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

https://lubdom.targi.lublin.pl
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Pomysł na dobrą cenę
Z Szymonem Stepaniukiem, Prezesem Zarządu Alter Power Sp. z o.o. 

w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.

Elżbieta Amborska: Panie Szymonie, 
ponieważ Alter Power Sp. z o.o. to firma 
spoza naszego regionu, na początek 
poproszę o kilka słów na jej temat: skąd 
jesteście, ile lat funkcjonujecie na rynku?
Szymon Stepaniuk: W pewnym sensie 
nie do końca jesteśmy spoza regionu. 
Wprawdzie główna siedziba i biuro spółki 
mieszczą się w Krakowie, gdzie w 2012 
roku powstał Alter Power, ale od początku 
swego istnienia firma działa także na 
Lubelszczyźnie. Nasze pierwsze biuro 
i magazyn były właśnie tu, w Hrubieszo-
wie, skąd pochodzę. Była to działalność 
o charakterze ogólnobudowlanym, w któ-
rej priorytetowy był segment technologii 
i produktów proekologicznych stosowa-
nych w budownictwie, głównie raczkującej 
wówczas w Polsce fotowoltaiki i na tym 
od samego początku się skupialiśmy. 
Firma rozwijała się na tyle dynamicznie, 
że w 2015 roku zmieniła formę prawną na 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wtedy też postanowiliśmy skoncentrować 
się przede wszystkim na handlu panelami 
fotowoltaicznymi, bo ten rynek – chociaż 
powoli – rozwijał się coraz lepiej. Magazyn 
w Hrubieszowie nadal funkcjonuje. 
Korzystamy z niego zawsze, gdy mamy 
zamówienie z Lubelszczyzny. To był 
i jest region dla nas ważny. Staramy się 
nie tylko dotrzeć tu do potencjalnych 
inwestorów, ale także promować i rozwijać 
energetykę w branży OZE. Jakiś czas temu 
na przykład sponsorowaliśmy konferencję 
poświęconą energetyce odnawialnej, 
którą organizował Urząd Marszałkowski 

województwa lubelskiego. Niedawno mie-
liśmy ekspozycję na Targach ENERGETICS 
w Lublinie. Teraz poszukujemy gruntów 
(kl. IV i słabsze) pod farmę fotowoltaiczną 
właśnie tu, w swoim rodzimym regionie.

EA: Zmiany, które dokonały się przez te 
parę lat w firmie, to była ewolucja czy 
rewolucja?
SS: Raczej ewolucja, chociaż zmiany były 
tak dynamiczne, że można by je uznać za 
rewolucję. Od początku zaopatrywaliśmy 
wykonawców w podzespoły niezbędne do 
wykonania instalacji, przede wszystkim 
w panele. Nawiązaliśmy wtedy pierwsze 
kontakty z ich producentami i stop-
niowo je rozwijaliśmy. Dziś w ilościach 
hurtowych zaopatrujemy instalatorów, 
hurtownie, sklepy, inwestorów i przed-
siębiorców, a także klientów indywi-
dualnych. Nie tylko w panele, ale także 
inwertery, stelaże, osprzęt elektryczny 
itd. Nasze relacje z producentami zaś są 
partnerskie, a czasem nawet przyjaciel-
skie. Zaczynaliśmy jako mała, lokalna 
firma, a dziś działamy globalnie – nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą: w Szwecji, 
Irlandii, Hiszpanii, na Węgrzech…

EA: …i jesteście bezpośrednim dystry-
butorem na Polskę i Europę paneli foto-
woltaicznych Amerisolar, CSUN/VSUN 
i kilku innych. Gdzieś to wszystko 
trzeba przechować, zmagazynować. To 
chyba kosztowne?
SS: Koszty działalności są dla nas bardzo 
istotne, bo – jak w każdym biznesie – osta-
tecznie odczuwają je klienci. Dlatego nie 
jesteśmy tradycyjną hurtownią z wielkimi 
magazynami czy rzeszą przedstawicieli 
handlowych i flotą pojazdów. To pozwala 
zminimalizować koszty funkcjonowania 
i umożliwia oferowanie klientom 
jednej z najlepszych cen na rynku. Pod 
tym względem możemy konkurować 
z największymi hurtowniami w Polsce 
i Europie. Poza tym postanowiliśmy mak-
symalnie wykorzystać możliwości, jakie 
daje Internet i bezpośrednia współpraca 
z producentami. Nasza praca wymaga 
raczej sprawnej organizacji dostawy, niż 
posiadania dużych magazynów. Te, które 
posiadamy, są niewielkie i służą do zaopa-

trywania klientów składających zamówie-
nia paletowe i kompletowania mniejszych 
zestawów pod konkretne instalacje. 

EA: A coś bliżej o tym, jak Wasz pomysł 
na funkcjonowanie firmy przekłada się 
na cenę i czas dostawy?
SS: Jak już mówiłem, oferujemy jedną 
z najlepszych cen paneli w Polsce. Nie 
chciałbym podawać konkretnych sum. 
Mamy wprawdzie cennik, ale zamówienia 
wyceniamy indywidualnie. Gdy klient 
określi swoje zapotrzebowanie, zawsze 
istnieje szansa, że można uzyskać lepszą 
cenę na dany moduł. Cenę dla większych 
zamówień negocjujemy bezpośrednio 
z producentem wybranych paneli.

Jeżeli chodzi o realizację zamówień, to 
generalnie terminy są podobne jak wszę-
dzie. Najlepsze ceny i najszybsze dostawy 
mają najpopularniejsze w Europie 
panele z oferty producentów, z którymi 
współpracujemy. To na przykład panele 
polikrystaliczne o mocy 280 W i mono-
krystaliczne o mocy 300–325 W, również 
te wykonane w technologii FULL BLACK 
lub HALF-CELL.

EA: Mówi Pan o zamawianiu mniejszych 
lub większych ilości paneli, a nie kilku 
ich sztuk. Zapytam więc wprost, do kogo 
kierujecie swoją ofertę?
SS: Przede wszystkim do dużych 
odbiorców: hurtowni, firm wykonujących 
instalacje PV, podmiotów budujących 
farmy fotowoltaiczne, inwestorów chcą-
cych wybudować instalacje przemysłowe 
na dachach firm itp. Do pewnego stopnia 
mogą to być też klienci indywidualni, na 
przykład przedsiębiorstwa czy instytucje, 
które chcą zbudować własną instalację 
PV o mocy np. 20–50 kW. Takie zlecenie 
możemy wykonać od A do Z, czyli łącznie 
z montażem. Jeżeli jednak trafi do nas 
klient, który chce kupić paletę paneli czy 
nawet kilka ich sztuk, też potraktujemy 
go poważnie. Taka sprzedaż podnosi 
niestety cenę towaru, bo wymaga więcej 
pracy od naszej załogi. Staramy się więc 
tego unikać.

EA: Dziękuję za rozmowę.
SS: Dziękuję.

Alter Power Sp. z o.o. 
30-556 Kraków, Plac Braci Dudzińskich 1A 
tel. 660 007 887, 790 407 887

www.alterpower.pl 
www.facebook.com/OdnawialneZrodlaEnergii

http://www.alterpower.pl/
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Bezpieczeństwo to styl
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Formalnie za bezpieczeństwo w miejscu pracy odpowiada pracodawca. To on musi przeszkolić 
pracowników, wyposażyć ich w niezbędną wiedzę, sprzęt i środki ochrony. Nawet jeżeli sumiennie 

wywiąże się z tych obowiązków, zrobi za mało, aby zbudować świadomość zagrożeń.

Bezpieczne wykonywanie pracy to 
zagadnienie tak ważne, że aż regu-
lowane przepisami prawa pracy. Za 
ich przestrzeganie odpowiada przede 
wszystkim pracodawca, bo to on ma 
obowiązek przygotować pracowników 
do wykonywania zadań w jego przedsię-
biorstwie i przypilnować, aby przepisy 
BHP były w jego firmie przestrzegane. 
Pracodawcy organizują zatem szkolenia 
BHP, z większym lub mniejszym powo-
dzeniem wyposażają pracowników 
i miejsce pracy w niezbędne sprzęty 
i środki ochrony zdrowia i życia. 
Niektórym wydaje się, że to naprawdę 
bardzo dużo. Faktycznie to minimum, 
które zrobić po prostu trzeba.

Wyposażenie załogi w niezbędną 
wiedzę to po prostu za mało, aby 
przestrzegała zasad BHP. W praktyce 
bowiem bezpieczeństwo pracy zależy 
nie tylko od tego, co pracownik wie na 
temat zagrożeń i jakim wyposażeniem 
dysponuje. Dużo ważniejsze jest, jak 
korzysta z posiadanej wiedzy, sprzętu 
i środków ochrony. Nie wystarczy go 
zatem odpowiednio wyszkolić, trzeba 
jeszcze postarać się, aby stosowanie 
zasad BHP stało się jego nawykiem 
i stylem pracy.

Zmień postrzeganie BHP
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
może stać się stylem pracy tylko wtedy, 
gdy cała załoga zmieni swoje nasta-
wienie wobec BHP. W większości firm 
postrzegane jest ono jako ograniczenie 
narzucane z zewnątrz. Pracodawcom 
narzuca je prawo pracy – egzekwowane 
przez inspekcję pracy, a pracownikom 
pracodawca. Wszyscy w firmie czują, 
że to zło konieczne. Firma organizuje 
szkolenia, bo musi, a załoga idzie na nie, 
bo nie ma innego wyjścia. Ta niechęć do 
BHP powoduje, że pozyskana wiedza 
pozostaje tzw. wiedzą zimną, formalną, 
żyjącą jedynie w dokumentach, bo 
pracownicy często jej nie wykorzystują 
i bagatelizują zagrożenia.

Z założenia BHP służy ochronie 
życia i zdrowia. Nie powinno być więc 
traktowane jako „ciało obce”, coś co 
przeszkadza, ale jako wewnętrzny 
element wykonywanej pracy, styl w jaki 
realizowane są zadania. Zrozumieć 
muszą to przede wszystkim pracodawcy 

i kadra zarządzająca, bo to oni kształ-
tują kulturę pracy w firmie, świadomość 
ryzyka, motywację i poczucie współ-
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
swoje i innych członków załogi.

Buduj świadomość
Zmiana postrzegania roli BHP wśród 
pracowników to proces złożony. 
Wymaga podjęcia takich działań, dzięki 
którym pracownicy zrozumieją, dla-
czego mają troszczyć się o bezpieczeń-
stwo swoje i współpracowników i jakie 
korzyści ich nowa postawa przyniesie 
całemu zespołowi. Aby to osiągnąć, nie 
wystarczy nadzór i powszechnie stoso-
wane systemy kar za łamanie przepisów 
BHP. W ten sposób nie tworzy się 
nowych postaw, a jedynie zniechęca się 
pracowników do wymagań, a poprawa 
sytuacji jest zwykle krótkotrwała.

Jak trudno zmienić złe nawyki, 
widać po statystykach wypadków 
w pracy. Wprawdzie są coraz lepsze, 
ale poprawa następuje powoli. Aby 
przyspieszyć ten proces, a najlepiej go 
wyzerować, wiele instytucji angażuje się 
w promowanie kultury bezpieczeństwa 
wśród przyszłych pracowników. Już 
w szkołach – podstawowych i średnich 
– organizowane są konkursy plastyczne, 
pikniki i programy poświęcone 
wybranym zagadnieniom związanym 
z zagrożeniami na stanowisku pracy. 
Szkolenie przed przystąpieniem do 
pracy traktowane jest zaś jako ostatni 
etap przygotowania pracownika do 
wykonywania określonych zadań.

Zorganizuje 
ciekawe szkolenia
Traktowane jako zło konieczne, 
szkolenia BHP w większości firm są po 
prostu niedoceniane. To najważniejsza 
przyczyna marginalizacji zdobytej na 
nich wiedzy. Jeżeli pracodawca chce, 
aby pracownicy przestrzegali zasad 
bezpieczeństwa pracy, powinien wyko-
rzystać szkolenia jako ważny element 
budowania świadomości zagrożeń 
i kreowania odpowiedzialnego za życie 
i zdrowie swoje i innych stylu pracy. 
Dlatego program szkoleń powinien być 
przemyślany i dostosowany do rzeczywi-
stych potrzeb danego zawodu, inny dla 
kadry zarządzającej (w tym szefów firm), 

inny dla pracowników wykonujących 
określone działania.

Ponieważ kadra ma promować 
bezpieczeństwo, musi mieć ogólną wizję 
roli BHP w firmie i zagrożeń charaktery-
stycznych w swojej branży. Pracownicy 
zaś potrzebują konkretnych informacji, 
przykładów i analiz na konkretnych 
przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi 
o nieprzestrzeganie zasad BHP. To 
bardzo ważne zwłaszcza w przypadku 
pracowników młodych – skłonnych do 
podejmowania ryzykownych zachowań, 
których skutków nie mieli okazji 
poznać, oraz bardzo doświadczonych, 
u których trzeba wyeliminować rutynę. 
Największe wrażenie robi na nich 
zazwyczaj relacja pracownika, który albo 
sam uczestniczył w sytuacji niebezpiecz-
nej, albo dotknęła ona jego kolegów.

W optymalnej formule program szko-
lenia powinien być tak skonstruowany, 
aby każdy z uczestników miał możliwość 
ujrzenia wpływu swoich działań na 
poziom bezpieczeństwa, zarówno swo-
jego, jak i osób, które mu podlegają albo 
z nim współpracują.

Szukaj rozwiązań
Gdy pracownikom zdarzy się złamać 
przepisy bezpieczeństwa, kara jest ostat-
nim narzędziem, po które sięga dobry 
pracodawca, przełożony czy specjalista 
od BHP. Jeżeli chcą oni wykreować 
bezpieczny styl pracy, przede wszystkim 
wspierają pracowników swoją wiedzą. 
Dają dużo instrukcji i pokazują, jak pra-
cować, aby uniknąć zagrożeń. Słuchają 
i reagują na zgłaszane problemy. Propo-
nują rozwiązanie problemów, włączając 
w ten proces pracowników, bo to oni 
najlepiej znają zadania, które wykonują 
i wiedzą, gdzie pojawiają się zagrożenia, 
na czym polegają i mają swoje pomysły, 
jak można je zniwelować.

Doświadczeni pracownicy to niezwy-
kle cenne źródło informacji o tym, jak 
pracować bezpiecznie. Niestety, często 
się zdarza, że nawet praktykanci i mło-
dzi inżynierowie traktują ich z góry. To 
duży błąd, bo doświadczeni pracownicy 
niejedno już w pracy widzieli i niejedno 
niebezpieczne zdarzenie przeżyli, a czę-
sto wiele zabezpieczeń wykonali sami, 
nie generując dodatkowych kosztów dla 
firmy.

mailto:ela%40ihz.pl?subject=Bezpiecze%C5%84stwo%20to%20styl
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Promuj BHP
Wdrożenie w firmie bezpiecznego stylu 
pracy wymaga zaangażowania kadry 
zarządzającej wszystkich szczebli. 
Obowiązuje zasada „przykład idzie 
z góry”. Jeżeli pracownicy widzą, że 
ich przełożeni nie stosują przepisów 
BHP, uczą się ignorować zagrożenia. 
Dlatego tak ważne jest, aby kierownicy, 
brygadziści, majstrowie itp. stali się dla 
nich wzorem do naśladowania i sami 
stosowali zasady bezpiecznej pracy. 
Jeżeli jest taka potrzeba, tłumaczyli 
podwładnym, wyjaśniali im i uczyli ich, 
jak mają dbać o siebie.

Na początku może to być trudne, bo 
wcale nie łatwo pozyskać osoby pełniące 
funkcje kierownicze do promowania 
BHP. A jeszcze trudniej może być 
z samymi pracownikami (zwłaszcza 
jeżeli lekceważenie zagrożeń było do 
tej pory normą). Najczęściej dlatego, że 
tych, co przestrzegają przepisów jest 
niewielu (czasem jedna lub dwie osoby) 
i z tego powodu spotykają się z nega-
tywnymi uwagami reszty załogi. Warto 
wtedy publicznie chwalić ich za troskę 
o bezpieczeństwo pracy. Jeżeli taką 
pozytywnie nastawioną do zmian osobą 
jest przełożony, z biegiem czasu przyłą-

czą się do niego i podwładni. Warto też 
uświadamiać „opornym”, że celem BHP 
nie jest przestrzeganie przepisów, ale 
ochrona ich sprawności. Zamiast mówić 
im na przykład, że mają obowiązek 
stosować sprzęt ochrony oczu, lepiej tłu-

maczyć im, że mają obowiązek chronić 
swój wzrok, z którego korzystają przecież 
nie tylko w pracy. Wizja utraty wzroku 
działa na wyobraźnię dużo skuteczniej 
niż wizja kary za złamanie przepisów.

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

Nie każdy jest 
Mohawkiem
Mohawkowie to Indianie Ameryki Północnej 
z grupy Irokezów. W okresie wczesnoko-
lonialnym zamieszkiwali na terenach dzi-
siejszego stanu Nowy Jork (USA) pomiędzy 
rzekami Mohawk, Hudson i św. Wawrzyńca. 
Obecnie też można ich tam spotkać, ale więk-
szość żyje w Kanadzie, w prowincji Quebec 
i Ontario.

Pod koniec lat 80. XIX wieku Mohawkowie 
stali się słynnymi i cenionymi pracownikami kanadyjskich i amerykańskich firm 
budujących potężne mosty i drapacze chmur. W czasach, gdy o bezpieczeństwie 
pracowników mało kto myślał, ich brak lęku przestrzeni, odwaga, opanowanie na 
dużych wysokościach i umiejętność wspinania się po stalowych konstrukcjach 
były umiejętnościami bardzo pożądanymi przy realizacji takich inwestycji.

Pomimo fantastycznych predyspozycji Mohawkowie nie są jednak nieznisz-
czalni. Na budowach ginęli także i oni, przede wszystkim na skutek błędów 
i zaniedbań ze stron firm, które ich zatrudniały. Dziś jedni i drudzy musieliby 
stosować środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

https://www.celnar.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 
przede wszystkim współczynnik przewodzenia ciepła lambda, 
który charakteryzuje właściwości termoizolacyjne produktu. 
Warto pamiętać, że produkty o najniższej lambdzie to jednocześ-
nie produkty 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 dachowej może doprowadzić do zawilgocenia przegrody, 
a w dalszej kolejności powstawania grzybów i pleśni oraz 
osłabienia drewnianej 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 Mem-
brana Dachowa ISOVER.

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

Wełna szklana ISOVER do izolacji poddaszy

Prowadzisz prace dociepleniowe? Zajmujesz się izolacją? 
Zapisz się na szkolenie otwarte w Centrum Szko‑
leniowym 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

https://www.isover.pl/


Czas trwania od 1.10.2019 do 30.09.2020
Program dla �rm wykonawczych
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Ranking samochodów dostawczych

Ford Transit
Mówisz PRACA, myślisz TRANSIT! Nowy Ford Transit 
to doskonałe połączenie współczesnej stylistyki 
z praktycznością. Wyróżnia się większą ładownością, 
oszczędnymi silnikami oraz doskonałymi możliwoś-
ciami holowania. W kabinie dostępne są nowe systemy 
łączności oraz zaawansowane technologie wspomaga-
jące kierowcę.

Przestrzeń ładunkowa  jest doskonale przemyślana, 
co przekłada się na szeroki przekrój możliwości trans-
portowych oraz sprawny załadunek.

www.ford-lublin.pl

Opel Combo Cargo
Opel Combo Cargo – najmniejszy dostawczy Opel, który 
zadebiutował w salonach w 2019 roku. To auto oferujące 
profesjonalnym użytkownikom maksymalną efektyw-
ność oraz niskie koszty użytkowania. Dostępny w licz-
nych wariantach, m.in. w wersji XL o długości nadwozia 
4,75 m oraz w opcji z kabiną załogową.

Combo Cargo jest też wyjątkowo bogato wyposażony 
w systemy wspomagające prowadzenie i manewrowanie 
oraz ułatwiające bezpieczny transport towarów i podno-
szące komfort przewożonej załogi.

www.opel.energozam.pl

Toyota PROACE
Toyota PROACE jest dostępny w 3 długościach 
nadwozia: Compact (4609 mm), Medium (4959 mm) 
i Long (5309 mm) oraz w wersjach z 2 rozstawami osi: 
2925 mm i 3275 mm. Podwyższona ładowność sięga 
nawet do 1499 kg, a wymiary przestrzeni ładunkowej 
z pojemnością użytkową do 6,6 m3 umożliwiają prze-
wóz do 3 europalet.

Na początku przyszłego roku w Polskich salonach 
Toyoty zadebiutuje nowy model aut dostawczych – 
Proace CITY – kompaktowy VAN.

www.toyota-lublin.pl
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Szósta generacja Opla Corsy
Z początkiem grudnia w salonach Opla zadebiutowała szósta generacja Opla 

Corsy. Jest to zupełnie nowa odsłona popularnego miejskiego modelu, zarówno 
jeśli chodzi o gamę silników, wyposażenie, jak i wygląd zewnętrzny. 

Mierzący 4,06 metra długości, 
pięciodrzwiowy samochód jest 
oferowany z bardzo oszczędnymi 
silnikami benzynowymi 
i wysokoprężnymi o mocy od 55 kW 
(75 KM) do 96 kW (130 KM). Zużycie 
paliwa waha się w zależności od 
metody pomiaru: 4,7–3,2 l/100 km 
w cyklu mieszanym, przy emisji 
CO₂ 106–85 g/km (wg NEDC1 ) 
i 6,2–4,0 l/100 km w cyklu mieszanym, 
CO₂: 140–105 g/km (wg WLTP2). 

W nowej Corsie Opel oferuje tech‑
nologie i systemy wspomagające, 
które klienci znają tylko z pojazdów 
wyższych klas. Jednym z przykładów 
są adaptacyjne, nieoślepiające matry-
cowe reflektory IntelliLux LED®, które 
firma Opel po raz pierwszy udostępnia 
w segmencie popularnych małych 
samochodów. Pozostałe innowacyjne 
rozwiązania w Corsie to między innymi 
system czujników Flank Guard, 
180‑stopniowa panoramiczna tylna 
kamera i asystent automatycznego 
parkowania, a także alarm przedko‑
lizyjny z funkcjami automatycznego 
hamowania awaryjnego i wykrywania 
pieszych, inteligentny tempomat i asy-
stent utrzymania pasa ruchu.

Oferta rozwiązań multimedialnych 
obejmuje systemy od Multimedia 
i Multimedia Navi z 7-calowym kolo-
rowym ekranem dotykowym po flagowy 
Multimedia Navi Pro z 10-calowym 
ekranem dotykowym wysokiej roz-
dzielczości oraz w pełni cyfrowy kokpit 
w Corsie-e. Ponadto w Corsie jako opcja 
dostępna jest nowa usługa telematyczna 
„Opel Connect”, obejmująca nawigację 
online, bezpośrednie połączenie z ope-
ratorem pomocy drogowej, system wzy-
wania pomocy w sytuacjach awaryjnych 
oraz wiele innych funkcji.

Nową edycję Corsy można zamawiać 
także w wersji w pełni elektrycznej. Boga-
to wyposażona Corsa‑e Edition ofero-
wana w cenie katalogowej 124 490 zł, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Energii, spełnia kryteria dofinansowania 
samochodów elektrycznych w ramach 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu3. 

Dzięki temu klienci, którzy skorzystają ze 
wsparcia tego programu, będą mogli na-
być Corsę-e Edition z dofinansowaniem 
w kwocie nawet do 37 500 zł.

Dla klientów zainteresowanych 
zakupem w pełni elektrycznej Corsy-e 

firma Opel wprowadziła możliwość 
rezerwacji online poprzez specjalnie 
do tego celu dedykowaną stronę 
https://corsa‑e.opel.pl.

Corsa-e pojawi się w salonach wiosną 
2020 roku.

Autoryzowany Dystrybutor Opla – ENERGOZAM 
Lublin: Kalinówka 17a, tel. 81 744 00 00, opel.salon.lublin@energozam.pl 
Zamość: ul. Starowiejska 4, tel. 84 530 70 50, opel.salon.zamosc@energozam.pl www.opel.energozam.pl

1  Zużycie paliwa i emisję CO₂ ustalono zgodnie z procedurą testową WLTP, a poszczególne dane 
zostały przeliczone na wartości NEDC w celu umożliwienia porównania z innymi pojazdami, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, rozporządzeniem (UE) nr 2017/1153 i rozporzą-
dzeniem (UE) nr 2017/1151.

2  Zużycie paliwa i emisję CO₂ ustalono zgodnie z p  rocedurą testową WLTP [rozporządzenie (WE) 
nr 715/2007, rozporządzenie (UE) nr 2017/1151].

3  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 05.11.2019 roku w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozlicza-
nia tego wsparcia, osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny 
zakupu pojazdu elektrycznego, którego cena zakupu nie przekracza 125 000 zł, przy czym kwota 
wsparcia nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł.

https://opel.energozam.pl/
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Śledzikowe dylematy, czyli 
ile warta jest integracja zespołu

Małgorzata Bogdanowicz, bogdanowicz.malgorzata@gmail.com

Bartłomiej Piech, http://fb.com/Angielski.u.Ciebie/, tel. 697 291 696

Po czym poznać rozpoczynający się sezon 
„śledzikowy”? Ano po tym, że w wielu nie-
formalnych rozmowach na korytarzach, 
przy stole konferencyjnym czy wokół 
ekspresu do kawy pojawiają się głosy suge-
rujące potrzebę zorganizowania „wigilii”. 
Statystycznie rzecz biorąc, każdemu 
szefowi zależy na zbudowaniu wysokiego 
morale i profesjonalnej atmosfery w fir-
mie. A „wigilia” wiąże się z koniecznością 
opuszczenia stanowisk pracy.

Ile warta jest integracja?
Niewątpliwie poświęcenie produktywne-
go czasu członków zespołu na zajadanie 
się śledzikiem i popijanie barszczyku 
jest inwestycją. W dodatku taką która 
potraktowana po macoszemu może się 
srogo zemścić. Zorganizowanie czasu 
wspólnego dla całego zespołu przeprowa-
dzone zgodnie ze sztuką może przynieść 
jednak całkiem wymierne korzyści. 
O ewentualnym wyniku operacji typu 
„śledzik” zdecyduje to, czy szef rozważy 
takie aspekty, jak: wartości, metoda, 
termin oraz miejsce spotkania. Każdy 
z nich przynosi konkretne wymagania, 
możliwości i ograniczenia. Jeżeli będzie-
my się nimi kierować, możemy wyprawić 
„śledzika”, którego będzie mogła poza-
zdrościć nam niejedna agencja PR-owa.

Wartości, czyli po co?
W swojej książce „The infinite game” 
Simon Sinek promuje strategię budowa-
nia biznesu na bazie działań skierowa-
nych ku realizacji celów bezterminowych 
(ang. infinite). Wśród nich za jeden z nad-
rzędnych uznaje relacje między ludźmi 
oraz zaufanie. Zaufanie zaś jego zdaniem 
rodzi się, gdy nabywamy wiarę, że ludzie, 
z którymi dzielimy miejsce pod skrzyd-
łami firmy, wierzą w to samo co my.

Takie zaufanie trzeba wyraźnie odróż-
nić od przekonania o czyjejś wydajności. 
Wielu pracowników zdecydowanie woli 
mieć w zespole kogoś, kto dał się poznać 
od słabszej strony w kontekście realizacji 
zadań zawodowych, ale nie pozostawia 
złudzenia co do swojej lojalności wzglę-
dem zespołu. Tego typu więzi wzmacniają 
się w sytuacjach kryzysowych, rodzą się 
jednak zawsze w tak zwanym między-
czasie. Na przykład podczas rozmowy 
na korytarzu, gdy dzielimy się swoimi 
opiniami i przekonaniami, pozwalając 

innym na wgląd w nasz system wartości. 
Jeśli są to obrazy zbliżone do siebie, to 
właśnie zapaliliśmy pierwszą iskrę wiary 
w to, że wierzymy w to samo.

Jeżeli zaufanie się pojawi, szef ma 
w zasadzie nieograniczoną możliwość 
podnoszenia poprzeczki swojemu zespo-
łowi. Osoby, które łączy w zasadzie orga-
niczna radość ze współpracy, osiągają 
wyniki dalece przewyższające rezultaty 
osób jedynie pracujących razem, nie-
zależnie od poziomu przeszkolenia czy 
wykwalifikowania. Inwestując w tworze-
nie pozytywnej platformy porozumienia 
między pracownikami, szef brukuje 
drogę do sukcesu swojej firmy.

Metoda, czyli jak?
Pomimo ogólnej bliskości i swojskości, dla 
niektórych spotkanie świąteczne może 
być trudnym przeżyciem. Składanie ży-
czeń osobom, które mało znamy, nie każ-
demu przychodzi łatwo. Nie jest, jednak 
powód, żeby zaniechać takiego spotkania. 
Zanim do niego dojdzie to warto wcześniej 
zadbać o możliwość poznania się różnych 
pracowników, czy też tak złożyć życzenia, 
aby uczestnicy „wigilii” nie musieli cho-
dzić między sobą i dzielić się opłatkiem. 
Jak to zrobić? Niech szef złoży życzenia 
ogólne, po czym zaprosi wszystkich do 
stołu i sam przy nim usiądzie. Opłatek 
w ogóle się tu nie pojawia.

Gdy uczestnicy „wigilii” znają się 
i lubią, niech w tym szczególnym czasie 
koniecznie złożą sobie życzenia, nawet 
jeśli będzie to długo trwało. To czas 
potrzebny na to, aby każdy mógł się 
z każdym spotkać. Jedyna uwaga to bez-
względny zakaz wprowadzania na takim 
spotkaniu dodatkowych atrakcji typu „to 
skoro już zjedliśmy, przejdźmy teraz do 
wyników z tego tygodnia”. Pozostawmy 
to spotkanie w świątecznym nastroju, 
niech wszyscy poczują ciepło ludzi a nie 
gorącego stołka. Zebranie pracowników 
szef powinien zrobić dzień wcześniej lub 
dzień później.

Można zapytać: Jak wybrać? Odpo-
wiedź to: Zapytaj ludzi. W ten sposób 
zadbasz o to, aby rozrywka była auten-
tyczna i przyjemna.

Termin, czyli kiedy?
Najlepszy termin na spotkanie wigilijne 
jest wtedy, gdy ludzie mają choć trochę 

mniej pracy. Dla przykładu pracuję z fir-
mą, która sezon ma od wiosny do jesieni. 
Szkolenie zespołu zawsze planowane 
jest więc w styczniu, gdy pracownicy od-
poczną po sezonie i jeszcze nie zdążą się 
rozkręcić przed początkiem następnego.

Najtrudniejsze dla pracowników 
terminy są wtedy, gdy są w sezonie lub 
są bardzo przeciążeni pracą. Gdy rzucisz 
wtedy hasło „w przyszłym tygodniu 
jedziecie na dwa szkolenia” i dodasz do 
tego jeszcze gorszą informację „w week-
end”, cześć od razu się buntuje („nie 
mogę mam już zaplanowany weekend, 
wykupioną wycieczkę, lekarza” itp.), a ci, 
którzy nie mają planów, od razu zasta-
nawiają się, co by tu wymyślić. Jest też 
taka część zespołu, która się ucieszy („O! 
W końcu będę mieć świetny weekend, coś 
będzie się działo”).

Gdy planujesz oderwać ludzi od ich 
zajęć, ustal to z nimi odpowiednio wcześ-
niej. Dopytaj, czy mogą być w weekend 
albo czy wyrobią się ze swoimi zadaniami, 
gdy spotkanie ma być w czasie pracy. 
Wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto 
będzie miał swoje sprawy. Szef, któremu 
zależy na spójności zespołu, powinien 
oszczędzić swoim ludziom kontrowersyj-
nych terminów, antagonizujących i budzą-
cych konflikty. Należy iść za głosem grupy. 
To dla nich kolejna wspólna decyzja.

Miejsce, czyli gdzie?
W skali makro mówimy o lokalizacji 
spotkania. Jeśli stać firmę, zawsze 
warto zainwestować w jakieś wyjątkowe 
miejsce: elegancki hotel lub klimatyczny 
ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy. 
Jeśli twoi ludzie mają spędzić noc poza 
domem, niech czują się wygodniej niż 
w domu. Jeśli nie masz dużego budżetu, 
wybierz najlepszy hotel w swoim zakre-
sie. Jeśli masz zabrać ludzi do miejsca, 
gdzie poczują się niekomfortowo, będą 
głodni, nie zabieraj ich nigdzie, gdyż będą 
pamiętali tylko to, że było „niefajnie”. 
Pyszny catering w firmie zostawi lepsze 
wrażenie niż pospolite jedzenie w pałacu.

W skali mikro musimy zastanowić się 
nad poprawnym usadzeniem uczestni-
ków „wigilii” względem siebie. Przede 
wszystkim warto zadbać o jeden stół, tak 
aby wszyscy siedzieli blisko siebie. W ten 
sposób buduje się poczucie prywatności 
i intymności. Należy jednak zostawić 

mailto:bogdanowicz.malgorzata%40gmail.com?subject=%C5%9Aledzikowe%20dylematy%2C%20czyli%20%0Aile%20warta%20jest%20integracja%20zespo%C5%82u
https://www.facebook.com/Angielski.u.Ciebie
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21-040 Świdnik,
ul. Piasecka 16

tel.  81 468 68 08, 81 468 68 28,
e-mail: mtdanelczyk@gmail.com

www.strefaplyt.pl

WSZYSTKO DLA STOLARSTWA
USŁUGI CIĘCIA I OKLEINOWANIA

PŁYTY MEBLOWE • BLATY ROBOCZE
AKCESORIA • PŁYTY BUDOWLANE

OSB, MFP, DURELIS • FRONTY MEBLOWE
NAWIERCANIE OTWORÓW POD ZAWIASY itp.

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8.00–16.00

KRÓTKI TERMIN REALIZACJI

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

przy tym dość miejsca na uformowanie 
się – od czasu do czasu – mniejszych gru-
pek, które mogą sobie porozmawiać na 
bardziej „wstydliwe” tematy. Jeśli zespół 
jest bardzo duży, w pełni uzasadnione 
jest ustawienie kilku stołów, ale w takiej 
odległości od siebie, aby umożliwić 
uczestnikom spotkania migrowanie.

Bez względu na to w jak pięknym 
hotelu i przy jak ustawionych meblach, 
koniec końców, będą tam siedzieć ludzie. 
A ludzie mają swoje historie. Kasia 
jak tylko wejdzie, usiądzie zaraz obok 
Moniki i Piotrka, ale Tomek z Szymo-
nem nie mają generalnie zbyt wielu 
wspólnych tematów. Kwestie doboru 
miejsca należy więc zostawić grupie. 
Kategorycznie należy dać sobie spokój 
z zabawami typu „zmiana miejsc”. Każdy 
siada tam, gdzie chce i zostaje w tym 
miejscu tyle czasu, ile mu się podoba.

Podsumowanie
Ile zatem warta jest świąteczna integra-
cja? Tyle, na ile świadomie szef podej-
dzie do organizacji „wigilijnego” spot-
kania. Czas i przestrzeń przeznaczone 
na budowanie więzi przyniosą lepsze 
efekty niż wrzucanie zespołu na głę-
boką wodę pod przykrywką szkolenia. 

Uwzględnienie charakterystyki grupy 
i organizacja wydarzenia zgodnie z jej 
preferencjami zwróci się dużo lepiej niż 
sztampowe, huczne, wystawne bądź 
ekstrawaganckie przyjęcie. Pozwolenie 
zespołowi na wybór najbardziej dogod-
nego terminu w kalendarzu ICH dzia-
łań może okazać się bardziej efektywne 

niż nielekki wysiłek menadżera. Lepiej 
kiedy szef stanie na wysokości zadania 
i wybierze możliwie najlepsze rozwią-
zania, na jakie pozwala budżet, niż 
kiedy robi imprezę po kosztach, trwoni 
pieniądze na niepotrzebne bajery lub 
bawi się w wodzireja.

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

https://www.strefaplyt.pl/
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Xella i BIM – 
cyfrowe rozwiązania dla budownictwa

Xella Polska, lider innowacji w branży budowlanej, jako jeden z pierwszych producentów 
materiałów budowlanych w Polsce wprowadził do swojej oferty kompletne cyfrowe 

rozwiązania dla budownictwa pod nazwą blue.sprint – Xella digital planning.

Xella Polska, producent uznanych mate-
riałów Ytong, Silka i Multipor rozwija 
nową markę cyfrowych usług – blue.
sprint. Pod tą nazwą kryją się rozwią-
zania mające ułatwić życie wszystkim 
uczestnikom procesu projektowego, 
z którymi Xella współpracuje w trakcie 
projektowania oraz budowy obiektów. 
Celem jest również wprowadzenie do 
całej branży budowlanej rozwiązań 
cyfrowych, których głównym punktem 
jest współpraca oparta na modelu BIM.

BIM, czyli Building Information 
Modeling, standard w wielu już krajach 
na świecie, coraz bardziej zaznacza 
swoje miejsce w procesie projektowym 
w Polsce. Kluczowa litera ze skrótu BIM 
to I, czyli informacja, która nie zostaje 
utracona w całym cyklu życia budynku, 
ale zamiast tego jest magazynowana 
i rozbudowywana przez wszystkich 
interesariuszy danego projektu.

Można by przyrównać to do groma-
dzenia bazy danych o budynku, a model 
3D, który powstaje w tym procesie jest 
„cyfrowym bliźniakiem” przyszłego 
budynku, odpowiadając mu w najdrob-
niejszych szczegółach. Takie podejście 
ułatwia koordynację na wszystkich 
etapach powstawania budynku, a także 
pozwala na optymalizację pod kątem 

osiągnięcia oszczędności już na etapie 
planowania. Cyfrowy model daje wgląd 
w wirtualny obraz inwestycji, a także 
pozwala na automatyczne wykrywanie 
błędów, kolizji oraz niezgodności i unika-
nie tych problemów na etapie realizacji.

Metodyka BIM zmienia proces projek-
towania i budowy w znacznie większym 
stopniu niż przejście z projektowania 

odręcznego, praktykowanego przez 
kilka tysięcy lat, na projektowanie 
wspomagane komputerowo (CAD). Nie 
chodzi jedynie o proste przestawienie się 
z 2D na 3D, lecz całościowe podejście do 
cyklu życia budynku, od wstępnych analiz 
i projektu, przez budowę, użytkowanie, 
aż po rozbiórkę lub renowację i ponowne 
wykorzystanie.

https://www.ytong-silka.pl/
https://www.ytong-silka.pl/
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Ściana jako usługa 3D
Xella Polska oferuje ścianę jako komplek-
sową usługę, biorąc na siebie wszelkie 
aspekty z tym związane. Hasło przewodnie 
towarzyszące wprowadzeniu rozwiązań 
blue.sprint to: Wall as a 3D-service („Ściana 
jako usługa 3D”).

Xella Polska mocno akcentuje swoją 
cyfrową obecność, wykorzystując BIM, 
i ma ambicję być czymś więcej niż tylko 
producentem, stąd oferowanie dodatko-
wych usług projektowych w połączeniu 
z doświadczaniem, doradztwem technicz-
nym, logistyką oraz montażem elementów 
już na miejscu budowy.

W ramach blue.sprint Xella wspiera 
swoich Partnerów biznesowych na różnych 
etapach powstawania budynku w zakresie:

 � optymalizacji lub budowy modelu 3D 
ścian,

 � dopasowania ścian i otworów do standar-
dowych rozmiarów,

 � wsparcia w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych,

 � elementacji na modelu 3D,
 � wykrywania kolizji ścian z innymi 

elementami,
 � tworzenia listy materiałów na podstawie 

modelu oraz wykazu oszczędności,
 � planowania budowy,
 � tworzenia harmonogramów dostaw,
 � kosztorysowania na modelu 3D.

Planowanie i montaż 
Ytong Panel
Jednak zgodnie z założeniami, „Ściana 
jako usługa 3D” odnosi się nie tylko do 
modelu wirtualnego i etapu projektowania. 
To także oferta realizacji zaplanowanego 
przedsięwzięcia we wcześniej określonym 
zakresie. Już dziś Xella oferuje usługi pla-
nowania i montażu ścian działowych z płyt 
Ytong Panel.

Ytong Panel to bezkonkurencyjny system 
wielkowymiarowych płyt z betonu komór-
kowego do wznoszenia ścian działowych. 
Wysokość elementów każdorazowo dosto-
sowana jest do wysokości kondygnacji, 
dzięki czemu budowa przegród działowych 
odbywa się nawet 4 razy szybciej niż 
w przypadku zwykłych technologii 
murowych.

Usługi Xella Polska pod marką blue.sprint 
zawierają w swojej ofercie wszystkie czynniki 
usprawniające proces wznoszenia budynku 
w procesie BIM: współpracę w zakresie pro-
jektowania, koordynację dostaw, montaż oraz 
zastosowanie technologii przyspieszającej 
zakończenie prac. To kompletne rozwiązania 
budowlane realizowane przez jeden podmiot 
w ramach jednej usługi.

Dowiedz się więcej 
i odwiedź naszą stronę: 
bim.ytong-silka.pl

Xella Polska sp. z o.o. 
02-146 Warszawa, 
ul. Komitetu Obrony Robotników 48,  
tel. 801 122 227, www.ytong-silka.pl

https://www.ytong-silka.pl/
https://www.ytong-silka.pl/
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Zarządzanie sobą w czasie (cz. 2)
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Efektywne wykorzystanie czasu to sztuka, którą coraz bardziej ceni się zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym. Aby nabrać w niej odpowiedniej biegłości, 

warto znać zasady właściwej organizacji zadań, które trzeba zrealizować.

Kontynuujemy nasz cykl poświęcony 
zarządzaniu sobą w czasie. To umiejęt-
ność bardzo przydatna zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Zwłaszcza 
u osób, które mają dużo zadań do wyko-
nania, a do takich należą właściciele 
firm i kadra zarządzająca. Dlaczego? Bo 
czas nie stoi w miejscu, a nikt z nas nie 
ma nad nim władzy. Jedyne, co możemy 
zrobić, to efektywnie go wykorzystać 
i odpowiednio go ulokować. A to znaczy, 
że musimy kontrolować to, co robimy. 
To jedyny sposób, żeby choć w pewnym 
stopniu nad czasem zapanować.

Zarządzanie sobą w czasie to problem 
wieloaspektowy, wymaga więc omówie-
nia wielu różnych zagadnień. W poprzed-
nim artykule, pierwszym w tym cyklu, 
omówiłem korzyści z zarządzania sobą 
w czasie, krzywe wydajności pracy w cza-
sie oraz typy pracowników wyróżnione ze 
względu na sposób wykonywania zadań 
zawodowych w czasie i ich nastawienie 
do pracy. Dziś natomiast skupię się na 

kryteriach, którymi posługujesz się, 
zarządzając sobą w czasie, wyznaczaniu 
celów, a na koniec nieco uwagi poświęcę 
pożeraczom czasu.

Kryteria zarządzania 
sobą w czasie
Chcesz, czy nie, czasem i tak zarządzasz, 
tyle że nie zawsze w sposób racjonalny 
i świadomy. Może Ci więc go zabraknąć 
na wykonanie istotnych zadań i możesz 
być nawet na siebie wkurzony. Jeżeli 
chcesz czas wykorzystywać bardziej 
efektywnie, powinieneś najpierw przyj-
rzeć się, jakie czynniki decydują o tym, 
czym w pracy lub w życiu prywatnym 
zajmujesz się przede wszystkim.

W teorii zarządzania sobą w czasie 
wyróżnia się sześć kryteriów mających 
podstawowy wpływ na to, jak lokujemy 
swój czas w poszczególne, ważne 
obszary naszego życia. Są to:

 � priorytety osobiste – rangę 
poszczególnych zadań wyznaczasz 

w odniesieniu do rzeczy dla Ciebie 
ważnych. Nie muszą one wiązać się 
z pracą. Jeżeli najważniejsza jest dla 
Ciebie rodzina, weźmiesz na przykład 
urlop na żądanie, aby kibicować dzie-
cku w rozgrywkach szkolnych;

 � emocjonalna wartość – wykonanie 
poszczególnych zadań związane 
jest bezpośrednio z tym, co czujesz. 
Jeżeli któreś z nich ma dla Ciebie 
większe znaczenie emocjonalne niż 
pozostałe, możesz zdecydować, że to 
ono jest najważniejsze, nawet wtedy, 
gdy zdrowy rozsądek mówi Ci coś 
innego;

 � racja działania – ważne są dla Ciebie 
powody, dla których coś ma być wyko-
nane. Harmonogram działań opiera 
się zazwyczaj na chłodnej analizie 
znaczenia poszczególnych zadań;

 � finansowa wartość – istotne jest, ile 
pieniędzy możesz zyskać lub stracić, 
podejmując lub rezygnując z określo-
nych działań;

http://www.wyspianski.net/
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Profesjonalne malowanie proszkowe
elementów o maksymalnym wymiarze do 7 metrów

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

Innowacyjne systemy ogrodzeń

Wybrane produkty transportujemy i profesjonalnie montujemy zgodnie z życzeniem klientów

kratyprzęsła ogrodzeniowe konstrukcje stalowe bramy furtki 
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R E K L A M AR E K L A M A

 � ewentualne priorytety innych – 
związane z wolą innych osób. Wiesz, 
co powinieneś zrobić, ale inni próbują 
nakłonić Cię do zrobienia czegoś 
innego, twierdząc, że ich cele i zada-
nia są ważniejsze niż Twoje;

 � chronologiczne uporządkowanie – 
widzisz, że niektóre działania muszą 
być podjęte i zrealizowane przed 
innymi, a realizację niektórych można 
odłożyć nawet na później. (Takie upo-
rządkowanie jest bardzo przydatne 
w tworzeniu dobrych list zadań.)

Zarządzając sobą w czasie, korzystać 
możesz ze wszystkich wymienionych 
kryteriów. Nie powinieneś jednak 
pozwolić, aby wszystkie miały taki sam 
wpływ na to, jak zarządzasz sobą w czasie. 
Fundamentalne znaczenie powinien mieć 
jeden z nich.

Ustalanie priorytetów
Jednym z najbardziej przydatnych 
narzędzi w zarządzaniu sobą w czasie jest 
zasada Pareta (zwana też zasadą 80/20). 
Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, 
włoskiego ekonomisty, który opisał ją już 
w 1895 roku. Zauważył on wówczas, że ze 
względu na wpływ i majątek współczesne 

mu społeczeństwo naturalnie dzieli się 
na tzw. niezbędną mniejszość, która sta-
nowi około 20% ogółu oraz „nieistotną 
większość” stanowiącą jego 80%. Pareto 
odkrył także, że właściwie każda dzia-
łalność gospodarcza podlega zasadzie 
podziału 80/20. Do dziś jej stosowanie 
sprawdza się w wielu obszarach związa-
nych z prowadzeniem firmy.

W przypadku zarządzania sobą 
w czasie zasada Pareta oznacza, że 

20% zużytego czasu odpowiada za 
80% osiągniętych rezultatów; albo 
odwrotnie: 80% poświęconego na 
zadanie czasu odpowiada tylko 20% 
naszej efektywności. Kluczem do 
sukcesu nie jest więc wydłużanie 
czasu poświęconego na pracę, ale 
poprawne rozpoznawanie tych 20% 
działań, które determinują w 80% 
jego osiągnięcie i poświęcanie uwagi 
przede wszystkim im. >

20% 80%
Czas

Rezultat

20%80%
Rezultat

Czas

http://www.orex.biz.pl/
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Wyznaczanie celu
Efektywne zarządzanie sobą w czasie 
to nie tylko teoria i jej założenia, ale 
też zbiór technik mających pomóc 
lepiej wykorzystywać czas. Pamiętaj, 
że jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, 
nigdy tam nie dojdziesz. A to 
oznacza, że jeżeli chcesz osiągnąć cel, 
musisz go wyznaczyć. Jeżeli dobrze 
go sformułujesz, Twoje działania będą 
skuteczniejsze.

Zgodnie z podstawowymi zasadami 
wyznaczania celu powinien on być 
wyraźnie określony, krótki, realistyczny 
i odnosić się do konkretnych działań. 
Ale to nie wszystko. Jeżeli cel ma Cię 
motywować do działania, musi być 
dobrze sformułowany i wyznaczony. Co 
to znaczy? Tu autorzy różnych koncepcji 
mają nieco odmienne opinie. Zdaniem 
niektórych taki cel powinien być: 

 � sformułowany pozytywnie– komuni-
kat nie może zawierać sformułowań 
zawierających negacje czy porównania;

 � samodzielnie osiągalny – jego 
realizacja powinna zależeć od Ciebie, 
a nie od zewnętrznych okoliczności czy 
innych osób;

 � sformułowany specyficznie 
i konkretnie;

 � określony przez wskaźniki, po których 
poznasz, że ten cel został osiągnięty;

 � określony w czasie – powinien posiadać 
deadline;

 � ekologiczny – powinieneś/powinnaś 
spojrzeć na cel w kontekście całego 
życia, wszystkich jego obszarów 
i przeanalizować, jak jego osiągnięcie 
wpłynie na inne sfery życia;

 � motywujący – dzięki osiągnięciu celu 
zyskujesz inne dodatkowe korzyści;

 � podzielony na etapy z zaznaczonym 
pierwszym krokiem.

Według autorów tzw. zasady 
SMART(ER) – nazwa to akronim od 
angielskich określeń opisujących dobrze 
wyznaczony cel. Aby taki faktycznie był, 
musi on być:

 � S (specific) konkretny – tak aby było 
wiadomo, do czego się dąży (np. bycie 
szczęśliwym to dla jednych bycie 
bogatym, dla innych bezpiecznym, 
a dla jeszcze innych być otoczonym 
gromadką dzieci itd.);

 � M (measurable) mierzalny – powinien 
istnieć sposób, aby jednoznacznie 
określić, kiedy cel zostanie osiągnięty 
(np. po czym poznam, że jestem 
szczęśliwy/a?);

 � A (achievable) osiągalny – możliwy do 
osiągnięcia;

 � R (realistic) realny – osadzony 
w rzeczywistości;

 � T (time & cost oriented) określony 
w czasie i kosztach – przy wyznacza-

niu celu wskazane jest narzucenie 
sobie pewnych ram czasowych, 
określenie terminu jego realizacji (nie 
„kiedyś w przyszłości”, ale „do 30 roku 
życia”). Ważne są również koszty, czy 
je znam i czy stać mnie na realizację 
tego celu;

 � E (exciting) ekscytujący – pobudzający 
do działania;

 � R (recorded) zapisany – to powoduje, że 
o celu pamiętamy, a jednocześnie jest 
dowodem naszych postanowień.

W zależności od tego, w jakiej perspek-
tywie czasowej wyznaczone przez siebie 
cele chcesz zrealizować i jakiego obszaru 
Twojego działania dotyczą, cele dzieli 
się na:

 � długoterminowe (strategiczne) – to 
cele do realizacji w okresie 3–5 lat, 
wyznaczają kierunek działania;

 � krótkoterminowe (taktyczne) – cele do 
osiągnięcia w terminie 2–3 miesięcy, 
proponują rozwiązania;

 � bieżące (operacyjne) – cele na najbliż-
szy tydzień, określają konkretne 
zadania do wykonania.

Osiąganie celu
Cel wyznaczamy sobie oczywiście po to, 
aby go zrealizować. Tu także pomocne 
mogą być techniki opracowane przez 
autorów zajmujących się problematyką 
zarządzania. Bardzo użyteczną metodę 
(tzw. metoda 7 kroków) osiągania celów 
przedstawił na przykład Braian Tracy. 
Jego zdaniem, jeżeli chcesz zrealizować 
swój cel, to: 
1. Sprecyzuj, czego chcesz.
2.  Zanotuj to.
3. Wyznacz końcowy termin osiągnięcia 

celu.
4. Sporządź listę czynności koniecznych 

do osiągnięcia celu.
5. Nadaj liście formę planu.
6. Natychmiast zacznij działać zgodnie 

z planem.
7. Rozłóż prace tak, aby codziennie robić 

coś, co zbliży Cię do głównego celu.

Jeżeli Twoim celem jest podniesienie 
efektywności swoich działań, metodę 
7 kroków zacznij wdrażać od zaraz!

Pożeracze czasu
Na koniec kilka słów o pożeraczach 
czasu. W zarządzaniu sobą w czasie 
określa się nawyki lub sytuacje, z którymi 
sobie nie radzisz, a które odwracają Twoją 
uwagę od robienia rzeczy ważnych. Wpro-
wadzając w życie zasady gospodarowania 
czasem, można dość szybko zorientować 
się, które czynności zabierają więcej czasu 
niż powinny. To właśnie pożeracze czasu 
i to one obniżają Twoją efektywność. 
Pamiętaj jednak, że nawet w przypadku, 
gdy nie masz na coś wpływu (na przykład 
na długość kolejki w urzędzie), masz 
wpływ na to, co będziesz w danej sytuacji 
robił. Możesz się denerwować na bezna-
dziejną sytuację, a możesz też układać 
w myślach scenariusz cotygodniowego 
spotkania z szefem. Jest różnica?!

Istnieją dwa rodzaje pożeraczy czasu: 
wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne 
to czynniki wokół Ciebie, które zabie-
rają zbyt dużo czasu. Należą do nich: 

 � interesanci – niezapowiedziani 
interesanci zewnętrzni oraz szefowie 
i współpracownicy, którzy coś od 
Ciebie chcą;

 � rozmowy telefoniczne – realizowane 
z własnej bądź z cudzej inicjatywy;

 � spotkania, zebrania i narady;
 � odszukiwanie informacji;
 � korespondencja (także mailowa);
 � czytanie.

Wewnętrzne pożeracze czasu wiążą się 
ze sposobem, w jaki zarządzasz czasem. 
Najważniejsze z nich to:

 � nieumiejętność odmawiania/mówie-
nia NIE;

 � odkładanie spraw na później;
 � nierealistyczne planowanie czasu;
 � niezdecydowanie;
 � zła komunikacja z innymi;
 � brak dyscypliny.

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.

http://www.szybkiangielski.pl/lublin/
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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 procesie 
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 hiszpańskiego – w naszej szkole opie-
ramy na metodzie Colina Rose. Oznacza 
to, że sposób i metody nauczania dosto-
sowujemy 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 teście osobowościowym określamy 
waszą inteligencję – nie interesuje nas 
jej iloraz, ale rodzaj, bo to on stanowi 
podstawę właściwego nauczania w sto-
sowanej przez nas metodzie. Zgodnie 
z jej założeniami bowiem, jeśli ktoś 
jest na przykład słuchowcem, najwięcej 
dotrze do niego kanałem słuchowym. 
Jeśli językowcem, dużo czyta i łatwo 
przyswaja sobie gramatykę. Osoby o inte-
ligencji 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, odbywają 
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 dosto-
sować 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.

http://www.szybkiangielski.pl/lublin/
http://www.szybkiangielski.pl/lublin/
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Check!
Bartłomiej Piech, http://fb.com/Angielski.u.Ciebie/, tel. 697 291 696

Idąc za ciosem, w naszym cyklu o uczeniu się języka angielskiego, bierzemy na widelec 
kolejny problem dręczący amatorów tej sztuki. Tym razem mowa będzie o zmęczeniu 

materiału. To temat często pojawiający się w okresie jesienno-zimowym.

Miesiące jesienno-zimowe to natu-
ralny okres zwolnienia tempa pracy, 
potrzeby wyciszenia czy naładowania 
baterii. Jako że nauka angielskiego to 
proces dość angażujący, o tej porze roku 
naszemu wysiłkowi poznawczemu może 
zacząć towarzyszyć swoista zadyszka, 
napięcie, a nawet momenty zwątpienia. 
To nic niezwykłego, a po prostu znak, że 
przyszła pora na odpoczynek i zebranie 
sił. I bardzo dobrze!

Każdy, niezależnie od tego, gdzie pra-
cuje i czego się uczy, potrzebuje relaksu, 
bo inaczej jego wysiłek przestanie przy-
nosić pożądane efekty. Jednakże, skoro 
język obcy nabywamy przede wszystkim 
z ukierunkowaniem biznesowym, a więc 
z określeniem zrealizowania swoich 
celów i zadań w czasie (mam nadzieję, 
że tak w Twoim przypadku jest!), to 
taka chwila wytchnienia winna być 
potraktowana równie konkretnie i strate-
gicznie. Zdecydowanie nie potrzeba nam 
niekontrolowanego, bumelancko-melan-
cholijnego oderwania od rzeczywistości. 
Nie po kilku miesiącach systematycznego 
gromadzenia słownictwa, szkiców roz-
mów dla konkretnych sytuacji i niemałej 
ilości czasu i pieniędzy zainwestowanych 
w spotkania z tutorem lub lektorem. 
Czas chill-out’u można zagospodarować 
odrobinę pożyteczniej.

Jeżeli zamierzamy złapać nieco 
oddechu i nieco zwolnić ostre tempo 
systematycznej nauki, umówmy się, że 
będzie to dotyczyć jedynie przyswajania 
nowych porcji materiału. Nie czytamy, 
nie słuchamy i nie robimy notatek wtedy, 
kiedy wynika to z naszego nawyku lub 

rytmu rutynowych sesji powtarzania. 
Na to miejsce udajemy, że gramy 
w pokera i robimy CHECK! Jak to zrobić? 
W miejsce zdobywania nowej wiedzy 
wprowadzamy ćwiczenia sprawdzające, 
quizy, testy i zagadki. Na jak długo? 
Nie dłużej niż tydzień. Tyle zazwyczaj 
trwa jeden cykl, na którym zbudowany 
jest nasz nawyk nauki angielskiego. 
Nie chcemy przecież, aby zastąpił go 
nawyk popuszczania pasa. Dlatego do 
naszych „wakacji” od języka angielskiego 
powinniśmy z luzem, ale w graniach 
zdrowego rozsądku.

No tak, na luzie 
i z rozsądkiem, czyli jak?
Zgodnie z ideą okresu odpoczynku, aby 
oszczędzić sobie zachodu, skorzystamy 
z gotowych narzędzi. Tutaj, bez kropelki 
potu na naszych jeszcze niedawno 
zafrasowanych czołach, znajdziemy na 
przykład testy poziomu angielskiego. 
Wystarczy wygooglować „online level 
test”. Wyników jest tyle, ile prezentów 
w worku Mikołaja. A może i więcej. 
Osobiście polecam te na stronach 
British Council, Exam English i EFSET. 

Wymierne, solidne i darmowe. W spraw-
dzaniu bardziej szczegółowych tematów 
leksykalnych czy gramatycznych 
sprawdzi się Quizlet, a w środku opcje 
Test i Matching.

Na koniec porada od doświadczonego 
kolegi. Pamiętaj, że to tylko przerwa. 
To tylko odskocznia od rygoru pracy. To 
tylko randomowy test poziomujący. To 
tylko gra w apce na smartfona. To tylko 
parę dni bez nowych specjalistycznych 
wyrażeń w Twojej dziedzinie. Nie zapo-
mnij, że to aż cały tydzień na uświa-
domienie sobie, ile pracy już włożyłeś 
w naukę. Aż siedem dni na spojrzenie na 
swoje praktyki edukacyjne z dystansu. 
Aż godzina lub dwie dziennie na zabawę 
i odkrywanie. Aż jedna szansa w całym 
roku na uznanie swojego dotychczaso-
wego progresu!

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, oferując 
spersonalizowane programy uczenia się. Budując samodzielność uczniów, 
minimalizuje stres, zwiększa zaangażowanie, maksymalizuje efekty. Inspirację 
odnajduje w kolarstwie, a dyscyplinę, upór i dbałość o szczegóły z sukcesem 
przekłada na działalność edukacyjną.

GLOSARIUSZ: 
 � Chill out – wyluzowanie
 � Check! – Sprawdzam!
 � Matching – dopasowanie

https://www.facebook.com/Angielski.u.Ciebie/


Komisji Architektury, 
Urbanistyki 
i Studiów KrajobrazowychTEKATEKA

Czasopismo naukowe wydawane od 2005 roku. Odgrywa ważną rolę przy 
współpracy polskich oraz zagranicznych naukowców i jest niezwykle 
istotne dla regionalnego, krajowego i międzynarodowego 
architektonicznego środowiska naukowego.

Czasopismo obejmuje
również tematykę:

Projektowania dla osób niepełnosprawnych.
 
Teorii projektowania architektonicznego.

Zagadnień związanych z historią architektury  oraz  zabytkami architektury.
 
Architektury historycznej, m.in. Lubelszczyzny, Podlasia, Białostocczyzny 
oraz innych regionów Polski i Europy Wschodniej.

LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PUBLISHING HOUSE
https://ph.pollub.pl

https://ph.pollub.pl/index.php/teka
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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 pomiesz-
czenia pozostają przyjemnie chłodne. 
Z kolei w nocy umożliwiają otwarcie 
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 

http://www.aic.lublin.pl/
http://www.aic.lublin.pl/
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rolety posiadają trzy systemy prowadzenia 
bocznego: prowadnice boczne z zamkiem 
tkaniny (ZIP), standardowe prowadnice 
aluminiowe oraz prowadzenie linkowe. 

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

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

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

Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń 
przygotowaliśmy wersję bez prowa-

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

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

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

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

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

AiC 
Świdnik, ul. Sosnowa 3, 
tel. 81 532 18 82, tel. kom. 512 273 666, 
 e-mail: aic@go3.pl, www.aic.lublin.pl
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Ubezpieczenie chorobowe – 
co z tego mogę mieć?

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim 
malgorzata.korba@zus.pl

Zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne – 
to katalog świadczeń, z których może skorzystać osoba objęta ubezpieczeniem 

chorobowym. Wyjaśniamy w jakich sytuacjach i w jakiej wysokości.

Ze świadczeń z ubezpieczenia choro-
bowego finansowanych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych mogą 
korzystać tylko osoby, które podlegają 
temu ubezpieczeniu. Dla zatrudnionych 
na umowę o pracę ubezpieczenie cho-
robowe jest obowiązkowe. Natomiast 
przedsiębiorcy i zleceniobiorcy sami 
decydują, czy chcą je opłacać. Składka 
chorobowa jest finansowana w całości ze 
środków ubezpieczonego.

Zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy z ZUS otrzymują 
osoby, które są na zwolnieniu lekar-
skim. Ubezpieczony uzyskuje prawo 
do wypłaty zasiłku dopiero po tzw. 
okresie wyczekiwania. W przypadku osób 
objętych obowiązkowym ubezpiecze-
niem chorobowym (np. pracowników) 
karencja wynosi 30 dni nieprzerwanego 

ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczenie 
chorobowe jest dobrowolne (np. dla 
zleceniobiorcy, przedsiębiorcy), okres 
wyczekiwania wynosi 90 dni. Karencja 
nie dotyczy m.in. poszkodowanych 
w wypadku w drodze do pracy lub z pracy 
oraz pracowników posiadających 10-letni 
staż obowiązkowego ubezpieczenia 
chorobowego. Zasiłek chorobowy można 
pobierać maksymalnie przez 182 dni.

Żeby ustalić wysokość zasiłku, naj-
pierw oblicza się tzw. podstawę wymiaru 
zasiłku. Mówiąc w dużym uproszczeniu, 
jej kwota zależy od średniego miesięcz-
nego wynagrodzenia z ostatniego roku 
przed powstaniem niezdolności do 
pracy, a w przypadku przedsiębiorcy 
– od podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, 
że przedsiębiorca opłacający pełny ZUS 
otrzyma wyższy zasiłek niż przedsię-

biorca, który korzysta z ulg w opłacaniu 
składek (np. składek preferencyjnych lub 
małego ZUS).

Miesięczny zasiłek w przypadku cho-
roby wynosi 80% podstawy wymiaru. 
Jeśli zwolnienie lekarskie jest wynikiem 
wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy, zasiłek wynosi 100% podstawy 
wymiaru. Jest natomiast niższy (70%), 
gdy niezdolność do pracy przypada na 
okres pobytu w szpitalu.

Świadczenie rehabilitacyjne
Jeśli niezdolność do pracy przedłuża się, 
a okres zasiłku chorobowego dobiega 
końca, można wystąpić o świadczenie 
rehabilitacyjne. Przysługuje ono po 
wyczerpaniu zasiłku chorobowego i pod 
warunkiem, że dalsze leczenie lub reha-
bilitacja rokują odzyskanie zdolności 
do pracy. Ustala to lekarz orzecznik 
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ZUS podczas badania. Świadczenie 
można otrzymać na okres przywrócenia 
zdolności do pracy, maksymalnie na 12 
miesięcy. Może być przyznane jednora-
zowo lub w częściach.

Wysokość świadczenia rehabilitacyj-
nego za okres pierwszych 3 miesięcy 
wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego i 75% podstawy wymiaru 
zasiłku za pozostały okres.

Zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenie chorobowe chroni ubez-
pieczonego także na wypadek choroby 
członka rodziny. Osobie, która nie 
pracuje, bo musi zajmować się chorym, 
przysługuje zasiłek opiekuńczy. Pod-
stawą do jego wypłaty jest najczęściej 
zwolnienie lekarskie „na opiekę”. Zasiłek 
można otrzymać, gdy nie ma innych 
członków rodziny, którzy mogą zapew-
nić opiekę choremu (z wyjątkiem opieki 
na chore dzieci do lat 2). W przypadku 
zasiłku opiekuńczego nie ma żadnej 
karencji. Przysługuje od pierwszego 
dnia ubezpieczenia. Prawo do zasiłku 
mają na równi matka i ojciec dziecka. 
Zasiłek może otrzymać jednak za dany 
okres tylko jeden z rodziców – ten, który 
wystąpi z wnioskiem o wypłatę.

Na jakich członków rodziny można 
otrzymać od lekarza zwolnienie „na 
opiekę”? Są to przede wszystkim dzieci 
(również dzieci małżonka oraz adopto-
wane), a także: małżonek, rodzic, rodzic 
dziecka, ojczym, macocha, teściowie, 
dziadkowie, wnuki i rodzeństwo. Okres 
wypłaty zasiłku opiekuńczego jest różny 
w zależności od tego, kogo dotyczy 
opieka. Łącznie nie może jednak prze-
kroczyć 60 dni w roku kalendarzowym, 
niezależnie od liczby osób uprawnionych 
w rodzinie do zasiłku. Miesięczne 
świadczenie wynosi 80% podstawy 
wymiaru, ustalanej tak, jak przy zasiłku 
chorobowym.

Zasiłek macierzyński
Wbrew pozorom z zasiłku macierzyń-
skiego korzystają nie tylko mamy. 
Zasiłek macierzyński przysługuje za 
okres: urlopu macierzyńskiego, urlopu 
rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. 
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni 
(gdy urodzi się jedno dziecko). Z pierw-
szych 14 tygodni musi skorzystać 
mama, pozostałe 6 tygodni może 
„oddać” ubezpieczonemu ojcu dziecka. 
Urlop rodzicielski jest przeznaczony 
dla obojga rodziców – sami decydują, 

kto z niego skorzysta. Rodzice mogą 
go podzielić na części i na przykład 
wymieniać się w opiece nad dzieckiem. 
Łącznie trwa 32 tygodnie, gdy urodzi 
się jedno dziecko. Natomiast urlop 
ojcowski jest przeznaczony wyłącznie 
dla taty. Trwa 2 tygodnie i można go 
wykorzystać w okresie pierwszych 
dwóch lat życia dziecka. 

Na urlopie ojcowskim zasiłek wynosi 
100% podstawy wymiaru. Na urlopie 
macierzyńskim i rodzicielskim (liczo-
nymi łącznie) można natomiast wybrać 
między dwoma opcjami: pobierać przez 
całe 52 tygodnie 80% podstawy wymiaru 
zasiłku albo 100% przez pierwsze 26 
tygodni i 60% przez pozostałe tygodnie.

Kto wypłaca świadczenia?
Świadczenia z ubezpieczenia chorobo-
wego wypłaca ZUS i pracodawcy. Praco-
dawca samodzielnie oblicza i wypłaca 
zasiłki, jeśli do ubezpieczeń społecznych 
zgłasza powyżej 20 osób. W pozostałych 
przypadkach wypłatą zajmuje się ZUS.

Szczegółowe informacje o potrzebnych 
dokumentach i procedurze przyznawania 
świadczeń chorobowych znajdują się na 
www.zus.pl.

https://www.zt-barabas.pl/
https://www.zus.pl/


https://inter-s.pl/


https://inter-s.pl/
https://inter-s.pl/
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Split payment – metoda 
podzielonej płatności

Bożena Zybura, doradca podatkowy

Od 1 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące sposobu rozliczania 
podatku VAT w przypadku niektórych towarów, a dla niektórych towarów i usług oraz 

wielkości transakcji ustawodawca w miejsce mechanizmu odwrotnego obciążenia 
wprowadził obligatoryjny split payment, zwany metodą podzielonej płatności.

Wejście w życie nowelizacji dotyczącej 
obowiązku stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności oznacza, iż od 
1 listopada 2019 roku dostawca towarów 
nie jest zobowiązany do sprawdzania 
statusu kontrahenta – czy jest podatni-
kiem czynnym lub zwolnionym z VAT, 
a obligatoryjne zastosowanie metody 
podzielonej płatności (MPP) nastąpi 
w przypadku, gdy:

 � otrzymana faktura dokumentuje 
nabycie towarów lub usług wymienio-
nych w nowym załączniku nr 15 do 
ustawy o podatku od towarów i usług 
(powszechnie nazywaną ustawą o VAT 
albo ustawą watowską);

 � podatnik otrzymał fakturę z wyka-
zaną kwotą podatku VAT albo prze-
kazuje całość lub część zapłaty przed 
dokonaniem dostawy towarów lub 
wykonaniem usługi;

 � kwota należności na fakturze za trans-
akcje, o których mowa w art. 19 pkt 2 

ustawy – Prawo przedsiębiorców, sta-
nowi 15 000 zł albo kwotę tę stanowi 
całość lub część zapłaty przed dokona-
niem dostawy lub wykonaniem usługi;

 � płatność nie jest dokonywana w dro-
dze potrącenia, o którym mowa w art. 
498 k.c.;

 � płatność nie wynika z faktury doku-
mentującej transakcje realizowane 
w wykonaniu umowy o partnerstwie 
publiczno-prawnym – art. 7 ust 1 
ustawy z 19 grudnia 2008 r. o part-
nerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz 1834 ze zm.) – gdy pod-
miot, na rzecz którego dokonywana 
jest płatność, na dzień dostawy był 
(a) partnerem prywatnym, z którym 
zawarto umowę lub (b) jednoosobową 
spółką partnera prywatnego albo 
spółką kapitałową, której jedynymi 
wspólnikami są partnerzy, z którą 
podmiot publiczny zawarł umowę 
(art. 108 a ust 1e ustawy o VAT).

Zasady rozliczeń MPP
Narzucenie przez ustawodawcę sposobu 
rozliczeń pomiędzy kontrahentami przy 
pomocy MPP nakłada na strony trans-
akcji szereg nowych obowiązków.

Obowiązkiem nabywcy jest ustalenie 
(sprawdzenie) czy nabywane towary lub 
usługi wykazane na fakturze wymie-
nione są w załączniku nr 15 do ustawy 
o VAT oraz jaka jest wartość transakcji 
objętej obligatoryjną MPP.

W art. 108a ust 1a ustawy wskazano, 
iż jest to kwota 15 000 zł brutto – 
zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy Prawo 
przedsiębiorców – lub równowartość tej 
kwoty. Odbiorca nie tylko weryfikuje 
wartość i przedmiot transakcji (według 
załącznika nr 15), ale i zobowiązany 
jest do uregulowania zapłaty w ramach 
obligatoryjnego MPP za pośrednictwem 
przelewu bankowego w walucie polskiej 
za faktury wystawione z wykazaną 
kwotą podatku VAT.
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Przykład 1
Podatnik czynny VAT sprzedał innemu 
podatnikowi VAT rury i przewody 
rurowe (poz. 31 zał. 15 PKWiU 
24.20.33.0 na kwotę 15 100 zł brutto). 
Do końca października 2019 roku bez 
względu na wartość transakcji nabywca 
zobowiązany był do rozliczania podatku 
należnego na zasadach odwrotnego 
obciążenia.

Natomiast od początku listopada 
2019 roku przy tego rodzaju transak-
cjach należy zastosować obligatoryjnie 
split payment.

Przykład 2
Podatnik VAT czynny sprzedał 
podatnikowi VAT zwolnionemu rury 
i przewody rurowe sklasyfikowane 
według PKWiU 24.20.33.0 o wartości 
15 100 zł brutto. Do końca października 
2019 roku dostawca rozliczał transakcje 
na zasadach ogólnych z uwzględnieniem 
wartości netto i podatku VAT. Od 
początku listopada 2019 roku status 
nabywcy czy jest podatnikiem VAT 
czynnym czy też zwolnionym z VAT nie 
ma znaczenia, gdyż ma zastosowanie 
obligatoryjne MPP.

Dostawcy towarów i usług wymienio-
nych w załączniku nr 15 do ustawy VAT 
zobowiązani są do dokonywania odpo-
wiednich oznaczeń na fakturze, czyli 
zamieszczania wyrazów „mechanizm 
podzielonej płatności” (art. 106e ust 1 
pkt 18a)

Przykład 3
Dostawca rur i przewodów rurowych 
sklasyfikowanych według PKWiU 
24.20.33.0 na kwotę 16 000 zł brutto 
obligatoryjnie zamieszcza wyrazy 
„mechanizm podzielonej płatności”, 
gdyż wartość należności przekracza 
15 000 zł brutto, a płatność dokony-
wana jest wyłącznie przelewem banko-
wym (dotyczy również kompensat).

Przykład 4
Dostawca wystawia fakturę na odzież na 
kwotę 15 000 zł brutto oraz na sprzedaż 
10 sztuk dyskietek po 1 zł każda 
(wartość 10 zł). Łącznie daje to wartość 
brutto 15 010 zł, dostawca ma więc 
obowiązek zaznaczenia na tej fakturze 
informacji „mechanizm podzielonej 
płatności „ gdyż na dokumencie znalazła 
się jedna pozycja objęta zakresem wska-
zanym w załączniku nr 15 ustawy VAT. 
Nie ma tu znaczenia wartość towarów 
lub usług objętych tym załącznikiem 
(mniejsza od 15 000 zł brutto), lecz fakt 
ich zbycia.

Równocześnie należy pamiętać, iż 
płatność według zasad MPP dotyczyć 
będzie wyłącznie dyskietek, a od woli 

nabywcy zależy, czy całość faktury uiści 
zgodnie z tą procedurą (art. 108 ustawy).

W przypadku stwierdzenia, iż podat-
nik wystawił fakturę z naruszeniem art. 
106e ust. 1 pkt 18a (bez zapisu „metoda 
podzielonej płatności”) naczelnik 
urzędu skarbowego lub urzędu celno-
-skarbowego zastosuje sankcję w postaci 
dodatkowego zobowiązania podatko-
wego w wartości odpowiadającej 30% 
kwoty VAT przypadającej na dostawę 
towarów lub świadczenie usług wymie-
nionych w załączniku nr 15 do ustawy 
wykazanej na tej fakturze.

Nabywcy, którzy otrzymali fakturę 
z wykazaną kwotą podatku, naruszając 
obowiązek dokonania płatności z za-
stosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, również podlegają karze 
w wysokości 30% kwoty podatku przy-
padającej na nabyte towary lub usługi 
określone w załączniku (art. 108 a ust 7 
ustawy o VAT).

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
ustalane jest także w przypadku, gdy 
podatnik otrzymał fakturę bez oznacze-
nia MPP. Oznacza to, iż zobligowany jest 
do każdorazowej weryfikacji zapisów 
i ustalenia, czy nie znajdują się na niej 
towary objęte obowiązkowym split 
payment.

Obligatoryjny rachunek VAT
Wprowadzenie w życie obligatoryjnej 
MPP nakazuje dostawcom i nabywcom 
towarów i usług, o których mowa w za-
łączniku nr 15 ustawy o VAT, obowiązek 
posiadania rachunku rozliczeniowego 
w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) 
lub innych rachunków w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
otwartych w związku z jej wykonywa-
niem i – w konsekwencji – bezpłatnych 
rachunków VAT do tych rachunków.

Każdy podatnik od 1 lipca 2018 r. pro-
wadzący działalność gospodarczą zobli-
gowany został do posiadania rachunku 
rozliczeniowego lub innego rachunku 
w SKOK. W związku z powyższym bez 
dodatkowej umowy z bankiem automa-
tycznie otwarto mu rachunek VAT bez 
konieczności składania wniosku.

Cechą charakterystyczną rachunku 
VAT jest możliwość uznania i obciążenia 
go wyłącznie kwotami wskazanymi 
w art. 62b – Prawo bankowe. Pomimo iż 
środki na rachunku VAT są własnością 
jego posiadacza, to ma on ograniczone 
możliwości korzystania z nich. Uznanie 
rachunku VAT następuje m.in. poprzez 
zapłatę kwoty podatku VAT przy użyciu 
specjalnego komunikatu przelewu. 

Oprócz możliwości przekazywania 
zwrotów VAT i kwot podatku VAT 
z tytułu nabycia towarów lub usług na 
rachunek VAT nowelizacja przepisów 
po 1 listopada 2019 roku daje również 
możliwość wykorzystania tych środków 
na zapłatę innych zobowiązań podatko-
wych, w tym podatku dochodowego od 
osób fizycznych i prawnych należności 
celnych, akcyzy oraz składek ZUS, 
odsetek za zwłokę, sankcji w VAT itp.

Zaliczki i kompensaty
Od 1 listopada bieżącego roku split pay-
ment może być stosowany do płatności 
zaliczek w ramach zarówno dobro-
wolnego, jak i obligatoryjnego MPP, 
a podatnik ma obowiązek udowodnić, 
że płacona zaliczka dotyczy konkretnej 
faktury, którą otrzyma. Jeżeli jej numer 
nie jest znany, w miejsce faktury wpisze 
„zaliczka”.

Ustawa przewiduje też możliwość 
regulowania faktur dokumentujących 
dostawę towarów i usług z załącznika 
nr 15 ustawy VAT w drodze kompensaty 
(potrącenia wzajemnych wierzytelno-
ści). Oznacza to, iż zgodnie z art. 108a 
ust. 1d ustawy o VAT w przypadkach 
określonych w art. 498 k.c. nie stosuje 
się obligatoryjnej MPP do wysokości 
kwoty potrącenia, a pozostałą różnicę 
należy uregulować w split payment. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów 
nowe regulacje służą walce z szarą 
strefą. W ocenie podatników to 
kolejny instrument służący „kon-
troli” podmiotów gospodarczych, 
nakładający na nabywców nadmierną 
odpowiedzialność.

 

Więcej informacji o przepisach 
podatkowych na stronie: fachowiec.ihz.pl

Bożena Zybura

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych 
I i II kadencji. Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych Oddział Lubelski w latach 2010-2018. 
Od 15 stycznia 1993 roku prowadzi kancelarię doradz-
twa podatkowego.
Kontakt dla osób zainteresowanych poradą płatną: 
bozenazybura@poczta.onet.pl
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Ułatwienia 
w stosowaniu 
stawek VAT

Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Od 1 listopada 2019 roku płatnicy podatku VAT 
mogą występować z wnioskiem do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie 
wiążącej informacji stawkowej. To ułatwienie 

wprowadzone do ustawy o podatku od towarów 
i usług związane jest z nowym sposobem 

identyfikacji tychże na potrzeby VAT. 

Od 1 kwietnia 2020 roku przestaje 
obowiązywać Polska Klasyfikacja 
Wyrobów i Usług 2008, która jest pod-
stawą identyfikacji towarów i usług na 
potrzeby VAT. Zamiast niej do tego celu 
stosowane będą:

 � Nomenklatura scalona (CN);
 � Polska Klasyfikacja Obiektów Budow-

lanych (PKOB);
 � Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 

2015.

W tym samym czasie obowiązywać 
zacznie nowa matryca stawek podatku 
VAT.

Aby ułatwić podatnikom zapoznanie 
się z nowym systemem, do znoweli-
zowanych przepisów ustawy o VAT 
wprowadzono możliwość wcześniejszego 
występowania do Dyrektora Krajowej 
Izby Skarbowej (KIS) z wnioskiem 
o wydanie wiążącej informacji stawko-
wej (WIS). Jego wzór określony został 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 paź-
dziernika 2019 roku w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie wiążącej informacji 
stawkowej.

Co to jest WIS?
WIS to decyzja, którą otrzymuje 
podatnik od Dyrektora Krajowej Izby 
Skarbowej w odpowiedzi na złożony 
przez siebie wniosek. Decyzja ta musi 
zawierać;

 � opis towaru albo usługi bądź też kilku 
towarów albo usług, które składają się 
na jedno świadczenie;

 � ich zidentyfikowanie według odpo-
wiedniej klasyfikacji;

 � właściwą stawkę podatku VAT. 

Wydana przez Dyrektora KIS wią-
żąca informacja stawkowa stanowi 
podstawę do rozliczania się przez 

przedsiębiorców z podatku VAT za 
towary albo usługi, których dotyczy. 
Stanowi także ich ochronę. WIS 
jest bowiem wiążący nie tylko dla 
przedsiębiorcy, ale także dla organów 
podatkowych wobec podatnika, który 
go uzyskał na dany towar albo usługę 
bądź towar i usługę składające się na 
jedno świadczenie. Z ochrony tej będą 
mogli skorzystać także inni podatnicy 
(na warunkach określonych w rozdziale 
1a dział VIII ustawy).

Zarówno ustalona w WIS klasyfikacja 
towaru, usługi albo towaru i usługi 
stanowiących jedno świadczenie, jak 
i ochrona skuteczne będą dopiero od 
1 kwietnia 2020 roku. WIS nie dotyczy 
bowiem identyfikowania towarów 
i usług do celów podatkowych na obo-
wiązujących aktualnie zasadach (będzie 
się je stosować do 31 marca przyszłego 
roku), lecz na zasadach, które wejdą 
w życie właśnie z dniem 1 kwietnia 
2020 roku. 

W zakresie objętym WIS nie będą 
ponadto wydawane interpretacje 
indywidualne (nie stosuje się do niego 
art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa). 

Okres przejściowy
Ponieważ WIS można uzyskać już od 
1 listopada 2019 roku, a znowelizowane 
przepisy dotyczące klasyfikacji towarów 
i nowa matryca stawek VAT zaczną 
obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku, 
okres wyznaczony tymi datami uznaje 
się za tzw. okres przejściowy. W okresie 
tym obowiązują dotychczasowe zasady 
identyfikacji towarów i usług do celów 
podatkowych (czyli na podstawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – 
PKWiU 2008) i dotychczasowa matryca 
stawek VAT. W okresie przejściowym 
przedsiębiorca może uzyskać WIS, ale 

nie może stosować go wcześniej niż 
1 kwietnia przyszłego roku.

W przypadku wątpliwości doty-
czących stosowania przepisów prawa 
podatkowego w zakresie stawek podatku 
VAT (ale też na przykład MPP – mecha-
nizm podzielonej płatności) w okresie 
przejściowym będzie można wystąpić 
o interpretację indywidualną.

Wyjątki
Jedynymi przedsiębiorcami, którzy 
uzyskując WIS już teraz, zobowiązani są 
go stosować i są przez niego chronieni 
wobec organów podatkowych, to 
wydawcy książek, broszur, map oraz 
prasy (gazet, dzienników i czasopism) 
– we wszystkich postaciach (drukowa-
nych, na nośnikach fizycznych i w for-
mie elektronicznej). Wydawnictwa te 
już od 1 listopada tego roku do celów 
podatkowych identyfikowane są na 
podstawie Nomenklatury scalonej 
(CN) – wydawnictwa drukowane oraz 
na nośnikach fizycznych (towary) 
oraz – w okresie przejściowym – według 
PKWiU 2008. Szczegółowy ich katalog 
zawarty jest w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 
nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Ochrona wynikająca z WIS w okresie 
przejściowym będzie dla wymienionych 
wydawnictw skuteczna w odniesieniu do 
czynności (dostaw towarów i świadcze-
nia usług), które 

 � zostaną wykonane po dniu, w którym 
WIS zostanie doręczona – w przy-
padku podatnika, dla którego została 
ona wydana;

 � w odniesieniu do tych czynności, 
które zostaną wykonane po dniu 
zamieszczenia WIS w Biuletynie 
Informacji Publicznej organu wydają-
cego WIS – w odniesieniu do innych 
podmiotów korzystających z WIS.



kamienia naturalnego
na Lubelszczyźnie pod dachem

Największy wybór

Galeria Kamienia
„GRANIT” Dulniak
Lublin, ul. Cmentarna 8

www.dulniak.pl
www.granit.lublin.pl

http://www.dulniak.pl/
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Brykiet Pelet Węgiel

Węgiel workowany | polski i syberyjski

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

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

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

TRANSPORT HDS

Materiały budowlane

na paletach oraz big bag 1 tona

Drewno rozpałkowe

• kostka • orzech • ekogroszek

transport + rozładunek

R E K L A M A

ZAPRASZA

www.budma.pl 

W tym samym czasie 

NAJWAŻNIEJSZE 
TARGI BUDOWNICTWA 
W EUROPIE CENTRALNEJ

ZOBACZ NOWOŚCI 
I PREMIERY RYNKOWE 
› STOLARKI BUDOWLANEJ
› NARZĘDZI I SPRZĘTU POMOCNICZEGO
› DACHÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
› CERAMIKI BUDOWLANEJ
› PODŁÓG I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
› ŚCIAN, STROPÓW I POSADZEK

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI 
TRENDAMI W BUDOWNICTWIE

› Build 4 Future 
   Forum Gospodarcze Budownictwa 

› D&A 
   Forum Designu i Architektury 

Mikrorachunek podatkowy
Aldona Mazurkiewicz

Od 1 stycznia 2020 roku PIT, CIT i VAT 
będą wpłacane na specjalne mikro-
rachunki podatkowe. Bez znajomości 
swojego numeru, podatnik nie dokona 
wymaganej płatności.

Dotychczasowe rachunki urzędów 
skarbowych, na które wpłacane były 
PIT, CIT i VAT będą aktywne do 
31 grudnia 2019 roku, po tym terminie 
wpłat należy dokonywać na mikrora-
chunek podatkowy. To indywidualny 
rachunek podatkowy, na który od 
1 stycznia 2020 roku podatnicy i praco-
dawcy-płatnicy będą wpłać do urzędu 
skarbowego PIT, CIT i VAT. Rachunek 
ten przeznaczony jest tylko do wpłat 
podatku. Zwroty nadpłat i podatków 
będą realizowane na dotychczasowych 
zasadach, czyli na przykład na twój 
ROR.

Bez numeru swojego mikrorachunku 
podatkowego, nie będziesz mógł 
zapłacić żadnego z wymienionych 
podatków. Zanim w nowym roku 

dokonasz płatności, upewnij się więc, 
że go znasz.

Jak sprawdzić swój numer?
Mikrorachunek podatkowy można spraw-
dzić, korzystając z generatora na stronie 
podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie 
skarbowym. W zależności od tego do jakiej 
grupy podatników należysz, wystarczy 
podać numer PESEL lub NIP. 

PESEL podajesz, jeśli:
 � nie prowadzisz działalności 

gospodarczej;
 � lub nie jesteś zarejestrowanym podat-

nikiem VAT;
 � lub prowadzisz działalność gospodar-

czą i pracujesz na umowę o pracę.

NIP podajesz, jeśli:
 � prowadzisz działalność gospodarczą 

i jesteś podatnikiem VAT;
 � lub jesteś podatnikiem na podstawie 

odrębnych ustaw, ale nie obejmuje cię 
ewidencja PESEL;

 � lub jesteś płatnikiem podatków, 
składek na ubezpieczenie społeczne i/
lub zdrowotne.

Numer mikrorachunku zawsze 
będzie taki sam (nawet przy zmianie 
adresu zamieszkania, właściwości 
urzędu skarbowego czy nazwiska) 
i będzie składać się z 26 znaków: 
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, 
gdzie:

 � LK oznacza liczbę kontrolną;
 � wartość 10100071 jest stała dla 

każdego mikrorachunku podatkowego 
i wskazuje na numer rozliczeniowy 
w NBP;

 � wartość 222 jest stała dla każdego 
mikrorachunku podatkowego i wska-
zuje na numer uzupełniający w NBP;

 � Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL;
 � Y=2, gdy użyłeś NIP;
 � po znaku Y jest twój PESEL lub NIP;
 � na kolejnych pozycjach są zera.

Oprac. na podstawie: podatki.gov.pl

http://www.zakpol-lublin.pl/
https://www.budma.pl


Brykiet Pelet Węgiel

Węgiel workowany | polski i syberyjski

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

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

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

TRANSPORT HDS

Materiały budowlane

na paletach oraz big bag 1 tona

Drewno rozpałkowe

• kostka • orzech • ekogroszek

transport + rozładunek

ZAPRASZA

www.budma.pl 

W tym samym czasie 

NAJWAŻNIEJSZE 
TARGI BUDOWNICTWA 
W EUROPIE CENTRALNEJ

ZOBACZ NOWOŚCI 
I PREMIERY RYNKOWE 
› STOLARKI BUDOWLANEJ
› NARZĘDZI I SPRZĘTU POMOCNICZEGO
› DACHÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
› CERAMIKI BUDOWLANEJ
› PODŁÓG I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
› ŚCIAN, STROPÓW I POSADZEK

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI 
TRENDAMI W BUDOWNICTWIE

› Build 4 Future 
   Forum Gospodarcze Budownictwa 

› D&A 
   Forum Designu i Architektury 

http://www.zakpol-lublin.pl/
https://www.budma.pl


http://www.leier.pl/

