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Tarcza antykryzysowa

Na pomoc przedsiębiorstwom
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Według opracowanych dla Polski modeli
rozwoju epidemii COVID-19 walka
z koronawirusem w naszym kraju może
potrwać jeszcze kilka tygodni (szczyt
zachorowalności w okresie okołowiel‑
kanocnym). To olbrzymie wyzwanie
dla służb medycznych i porządkowych
w naszym kraju. Nie mniejsze dla oby‑
wateli nieustannie motywowanych do
przestrzegania zaleceń utrudniających
rozprzestrzenianie się choroby. Jeszcze
większe dla gospodarki, którą wirus
wyhamował. Aby ochronić nasz rynek
pracy przed bezrobociem, a firmy przed
widmem bankructwa, pod koniec marca
Sejm znowelizował specustawę o koro‑
nawirusie oraz niektóre inne ustawy,
znane już powszechnie jako pakiet
Tarczy Antykryzysowej. Jego przepisy
obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku.
Tarcza to pakiet nowych przepi‑
sów dotyczących obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych, podatków,
prawa pracy czy pomocy finansowej
państwa dla przedsiębiorstw. Propo‑
nowane zmiany mają ochronić miejsca
pracy w firmach, które najbardziej
ucierpiały na skutek epidemii, oraz
ułatwić przedsiębiorstwom zachowanie
stabilności i płynności finansowej.
Pieniądze przeznaczone na pomoc
dla firm powinny być dość szybko
dostępne, ponieważ w realizacji Tarczy
uczestniczą takie instytucje finansowe,
jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy, Agencja
Restrukturyzacji Przemysłu, Bank
Gospodarstwa Krajowego (i banki z nim
współpracujące) czy Państwowy Fun‑
dusz Rozwoju (PFR).
Ochrona miejsc pracy
Wśród rozwiązań mających ochronić
miejsca pracy i w rezultacie zapobiec
gwałtownemu wzrostowi bezrobocia
w Polsce pakiet Tarczy Antykryzysowej
przewiduje m.in.:
 dofinansowanie pensji pracowników w małych firmach, w których
obrót spadł o 15% w ciągu dwóch
miesięcy lub o 25% w ciągu miesiąca,
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o dzieło, jeżeli byli aktywni zawo‑
dowo przed 1 lutego 2020 roku (ZUS).

o ile firma zdecyduje się utrzymać
zatrudnienie, korzystając z możli‑
wości ograniczenia czasu pracy do
0,8 etatu, ale z wynagrodzeniem nie
niższym niż płaca mimalna, bądź
skieruje pracownika na przestój
ekonomiczny. Pracownikowi, którego
zatrudnienie utrzymano na takich
zasadach, państwo sfinansuje połowę
pensji, ale maksymalnie do 40%
wysokości przeciętnego wynagrodze‑
nia (FGŚP);
 zwolnienie mikroprzedsiębiorców
oraz osób samozatrudnionych,
których dochód w lutym 2020 roku
nie przekroczył trzykrotności
średniej krajowej, z obowiązku
płatności składek do ZUS na okres
trzech miesięcy;
 możliwość ubiegania się o przesu‑
nięcie płatności składek do ZUS bez
żadnych opłat;
 dofinansowanie blisko połowy wyna‑
grodzenia pracowników i składki
ZUS w dużych firmach zmuszonych
epidemią do postoju (FGŚP);
 wydłużenie o kolejne dwa miesiące
(w stosunku do specustawy o prze‑
ciwdziałaniu epidemii) prawa do
zasiłku opiekuńczego dla rodziców
opiekujących się dziećmi w wieku do
8. roku życia na skutek wydłużenia
zawieszenia zajęć w szkołach i przed‑
szkolach (ZUS);
 świadczenie miesięczne w kwocie
około 2 tys. zł brutto dla samozatrudnionych, zatrudnionych
na umowę zlecenie lub umowę

Ochrona stabilności
finansowej
Utrzymanie przez firmy stabilności
i płynności finansowej mają wspomóc
zawarte w Tarczy Antykryzysowej
propozycje dotyczące szeroko zakrojonej
akcji kredytowania ich działalności oraz
ułatwienia i ulgi w zakresie tzw. obo‑
wiązkowych danin budżetowych (ZUS,
PIT, CIT itp.). Kluczowe rozwiązania
dotyczą:
 półrocznych pożyczek dla mikrofirm (zatrudniających do 9 osób)
w wysokości 5 tys. zł (Fundsz Pracy);
 możliwości podwyższenia kapitału
(przez objęcie udziałów) firm śred‑
nich i dużych lub ich finansowania
w formie obligacji (z PFR Inwestycje);
 możliwości uzyskania dopłat do odse‑
tek kredytów (Fundusz Dopłat BGK);
 możliwości uzyskania kredytu
z gwarancją de minimis (tzn. w ramach
pomocy publicznej niewymagającej
zgody Komisji Europejskiej) oraz
podwyższenia gwarancji kredytowej
BGK do 80%;
 możliwości odroczenia VAT, PIT,
CIT bez żadnych opłat;
 ułatwień w rozliczaniu podatków:
przesunięcia terminu wejścia w życie
nowego JPK_VAT na 1 lipca 2020
roku dla wszystkich firm, przedłużenia terminu składania deklaracji
podatkowej PIT do końca maja
oraz możliwości odliczenia jednorazowo całej straty spowodowanej
epidemią (nie więcej jednak niż
5 tys. zł) w rozliczeniach PIT i CIT za
rok 2019 (m.in. w drodze korekty).
Eksperci szacują, że dzięki zaproponwa‑
nym w Tarczy Antykryzysowej rozwią‑
zaniom przedsiębiorstwo może obniżyć
koszty nawet o 75%, utrzymując przy
tym dotychczasowy stan zatrudnienia.

Więcej informacji o Tarczy Antykryzysowej
na naszej stronie: fachowiec.ihz.pl.
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Z życia firm 

Zadbaj o swoją
murawę
Zadbana murawa to wizytówka
każdego stadionu piłkarskiego. To ona
w dużej mierze decyduje o jakości gry
i widowiska sportowego. Odpowiednią
kondycję trawy na nawierzchni boiska
zapewni Ci dostosowany do potrzeb
obiektu system nawadniania. Pomoc
w doborze, uzbrojeniu i rozmieszcze‑
niu systemu oferuje lubelska firma
Celnar. Firma świadczy także usługi
w zakresie kompleksowej regeneracji
boisk przy użyciu nowoczesnego
sprzętu do przeprowadzania niezbęd‑
nych zabiegów agrotechnicznych.
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Ipbud
z nowym biurem

Zdobądź wiedzę
i zaoszczędź czas

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że
w czerwcu 2020 roku otwieramy nasze
biuro w Centrum Budowlanym GALA
w Lublinie. Zapraszamy serdecznie na
uroczyste otwarcie, na którym będziemy
prowadzić szkolenie wstępne z możliwo‑
ści, jakie daje nam Mądry Dom. Spotka‑
nie przeznaczone jest dla projektantów,
architektów, deweloperów, a także
klientów indywidualnych poszukujących
rzetelnych informacji na temat inteli‑
gentnych rozwiązań w budownictwie.
Dokładną datę oraz godzinę spotkania
znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej, FB i Instagramie. Już
teraz możecie umówić się na bezpłatne
przetestowanie systemu w jednym
z naszych lokali pokazowych.

Sprawne i stabilne funkcjonowanie
firmy na rynku wymaga od specjalistów,
właścicieli i kadry zarządzającej ciągłego
śledzenia nowości, trendów, oczekiwań
klientów itp. Sprostanie temu zadaniu
pochłania mnóstwo czasu, a ten jest coraz
bardziej w cenie. Firma Torys Sp. z o.o.
z Lublina postanowiła wyjść naprzeciw
potrzebom wszystkich poszukujących
niezbędnej wiedzy z zakresu zabezpiecza‑
nia, malowania oraz usuwania uszkodzeń
w materiałach drewnianych i powłokach
różnego rodzaju. 22 maja 2020 roku
w siedzibie firmy odbędą się Dni Otwarte
(wstęp na imprezę jest wolny), podczas
których zainteresowani tematyką będą
mogli zapoznać się ze stosownymi
produktami. To w części ekspozycyjno‑
-prezentacyjnej. Wydarzeniu towarzyszyć
będzie także część szkoleniowa. Dzięki
niej każdy będzie mógł prześledzić
i spróbować samodzielnie przeprowadzić
prezentowane zabiegi.

Młodzi na
mistrzowskim
poziomie
Młodych kadr może i jest za mało, ale
za to na jakim są poziomie. W Mistrzos
twach Polski Młodych Dekarzy, które
odbyły się podczas BUDMY, w kategorii
Dach metalowy zwyciężyli Michał
Ciekanowski i Augustyn Sykała,
reprezentanci Biłgorajsko-Zamojskiego
Oddziału PSD. Ich koledzy, Damian
Wardach i Wojciech Paszko, w kategorii
Fasada wywalczyli miejsce drugie.
W finale turnieju budowlanego o Złotą
Kielnię (rozgrywanym także w trakcie
BUDMY) pierwsze miejsce w kategorii
Wykonywanie robót murarskich i tyn‑
karskich w specjalizacji murarz wywal‑
czył Dariusz Trybuch z Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju. Natomiast trzecie miejsce
w kategorii Wykonywanie robót związa‑
nych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych zajął
Karol Trzciński z Zespołu Szkół Budow‑
lanych w Lublinie.

Kiedy słońce grzeje…
Znany od wieków element architek‑
toniczny szturmem zdobywa uznanie
współczesnych specjalistów od aranżacji
otoczenia domu. Pergole, bo o nich mowa,
jeszcze do niedawna w aranżacji ogrodu
pojawiały się jedynie jako podpory dla
roślin. Teraz coraz chętniej wykorzystuje
się je do ochrony przed nadmiernym
nasłonecznieniem tarasu czy urządzenia
strefy relaksu wśród przydomowej zieleni.
Do takiego stosowania pergoli zachęca
AiC – lubelski producent systemów
zacieniania okien, drzwi i tarasów.
Najważniejsze ich zalety, zdaniem firmy,
to przewiewność stosowanych osłon mate‑
riałowych, uniwersalność, odporność na
promieniowanie UV i wiatr, różnorodność
konstrukcji i bogactwo kolorystyczne
modułów oraz możliwość sterowania
manualnie bądź elektrycznie.

LKE z nowym
partnerem
Lubelski Klaster Energetyczny, stawiający
sobie za cel wspieranie wykorzystania
OZE w naszym regionie w oparciu o poten‑
cjał Lubelszczyzny oraz poprawę efektyw‑
ności energetycznej i rozwój budownictwa
energetycznego, ma nowego partnera.
Pod koniec stycznia tego roku Rada LKE
podjęła decyzję o przystąpieniu do Klastra
firmy Novo Group Sp. z o.o. z Białej. To
polski producent drewnianych domów
modułowych, których elementy prefa‑
brykowane są wykonane z naturalnych
i ekologicznych materiałów budowlanych
(w tym innowacyjnego drewna CLT).
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Koronawirus i ZUS

Koronawirus a wsparcie z ZUS
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Zamknięte placówki oświatowe i zwiększone nieobecności pracowników. Konieczność
stosowania działań zapobiegających epidemii koronawirusa wpływa na życie
przedsiębiorców. Warto wiedzieć, na jakie wsparcie ZUS można liczyć w tej sytuacji.
W wyjątkowych sytuacjach potrzebne są
wyjątkowe rozwiązania. Tak też reaguje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nie‑
spodziewane problemy przedsiębiorców
i ich pracowników związane z epidemią
choroby COVID-19 wywołanej przez
wirusa SARS-CoV-2, powszechnie
znanej jako epidemia koronawirusa.
W związku z utrudnieniami wywołanymi
przeciwdziałaniami rozprzestrzenianiu
się niebezpiecznego wirusa w naszym
kraju rząd wprowadził szereg zmian
dotyczących płatności obowiązkowych
składek do ZUS, świadczeń wypłacanych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz opłat związanych z odroczeniem
płatności albo rozłożenia ich na raty.
Zwolnienie
z opłacania składek
Państwo przejmie na 3 miesiące (marzec,
kwiecień, maj) pokrycie składek do ZUS
od mikroprzedsiębiorców działających
przed 1 lutego br., którzy zgłosili do
ubezpieczenia maksymalnie 9 osób
(przedsiębiorca+pracownicy). Skorzystać
z niego mogą także samozatrudnieni
opłacający składki tylko za siebie,
których dochód nie przekroczył trzykrot‑
ności przeciętnego wynagrodzenia (czyli
15 681 zł). Zwolnienie dotyczy składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze‑
nie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Ze zwolnienia ze składek nie sko‑
rzystają firmy, które znajdowały się
w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r.
i nie regulowały należności, w tym
składek pobieranych przez ZUS. Wynika
to z regulacji UE.
Postojowe dla
samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi
2080 zł (80% minimalnego wyna‑
grodzenia), jest nieoskładkowane

i nieopodatkowane. Ubiegać o nie mogą
się osoby, które rozpoczęły działalność
przed 1 lutego br., a ich przychód nie
przekroczył trzykrotności przecięt‑
nego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłoszonego
przez Prezesa GUS i jest mniejszy co
najmniej o 15% w stosunku do miesiąca
poprzedniego.
Świadczenie przysługuje także samo‑
zatrudnionym, którzy zawiesili działal‑
ność po 31 stycznia br., jeżeli przychód
z tej działalności z poprzedniego
miesiąca nie przekroczył trzykrotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodze‑
nia z poprzedniego kwartału.
Samozatrudnieni rozliczający się
w formie karty podatkowej, którzy
korzystają ze zwolnienia z podatku
VAT, otrzymają świadczenie postojowe
w wysokości 1300 zł.
Ze świadczenia postojowego
skorzystać mogą także osoby zatrud‑
nione przed 1 lutego br. na umowy
cywilnoprawne, których przychód nie
przekroczył trzykrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzed‑
niego kwartału.
Ulga prolongacyjna
Ulga dotyczy wszystkich płatników
składek i obejmuje składki od stycznia
2020 roku, zarówno za przedsiębiorcę,
jak i pracujące dla niego osoby. Nie ma
znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi
działalność. Nie ma też znaczenia wiel‑
kość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać
także samozatrudnieni.
Dzięki uldze można opłacić składki
do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik
złoży wniosek przed terminem płatności
składek, nie poniesie żadnych kosztów
związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży
po terminie opłacania składek, ZUS
naliczy odsetki za zwłokę na dzień
złożenia wniosku.

Przedsiębiorca
a kwarantanna
Przedsiębiorcy mogą korzystać
z zasiłku chorobowego podczas
kwarantanny z powodu koronawirusa.
Warunkiem jest podleganie dobrowol‑
nemu ubezpieczeniu chorobowemu
i odpowiedni dokument, który da
prawo do zasiłku: decyzja państwowego
inspektora sanitarnego o kwarantannie
lub izolacji albo zwolnienie lekarskie.
Decyzję sanepidu o kwarantannie
należy dostarczyć do ZUS po zakończe‑
niu kwarantanny lub izolacji.
Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy
Na początku marca specustawa
dotycząca koronawirusa z powodu
obowiązkowego zamknięcia żłobków,
klubów dziecięcych, przedszkoli
i szkół wprowadziła dodatkowy
14-dniowy zasiłek na opiekę nad
dzieckiem do ukończenia 8 lat. Wraz
z przedłużeniem okresu zamknięcia
wymienionych instytucji przedłużony
został okres pobierania tegoż zasiłku.
Świadczenie to przysługuje na oboje
rodziców łącznie, a na jego wymiar nie
wpływa liczba dzieci wymagających
opieki.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
nie wlicza się do limitu 60 dni pobie‑
rania zasiłku opiekuńczego w roku
kalendarzowym.
Oprac. na podst. materiałów ZUS.
Więcej informacji na temat uprawnień
przedsiębiorców i pracowników można
uzyskać na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00)
i pisząc pod adres cot@zus.pl.
Konsultanci są dostępni w dni robocze,
w godz. 7.00–18.00. Odpowiedzi na
najczęstsze pytania znajdują się na
www.zus.pl.
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LUBDOM już po raz 40!
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

O jubileuszowej edycji, pozycji i roli LUBDOM-u z Robertem Głowackim, Prezesem Zarządu
Targów Lublin SA w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.
Elżbieta Amborska: Czterdzieści
edycji to spore osiągnięcie dla imprezy
targowej. Co trzeba zrobić, aby móc
świętować taki jubileusz na – co tu ukry‑
wać – dość trudnym i wymagającym
rynku wystawienniczym?
Robert Głowacki:
Świętowanie
takiego jubileuszu
to sukces okupiony
wieloletnią pracą
całego zespołu
Targów Lublin.
Naszym zadaniem
jest wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom klientów
z jednoczesną dbałością o rodzimy rynek
i polskich producentów. Nieustannie
podążamy za zmieniającym się rynkiem
i rozwojem branży budowlanej, a także ze
zmieniającą się strukturą zwiedzających.
Z każdym rokiem na targach pojawia się
coraz więcej podmiotów proponujących
nowoczesne rozwiązania związane
z budownictwem pasywnym i ekolo‑
gicznym. Wszystko za sprawą rosnącej
świadomości i dbałości o kondycję naszego
środowiska naturalnego. Targi stają

się także miejscem debaty eksperckiej,
podczas której nie tylko prezentowane są
nowe trendy, ale także opracowywane są
nowe koncepcje i kierunki rozwoju lubel‑
skiej branży budowlanej. Rynek targowy
nieustannie się rozwija, co determinuje
ciągłą zmianę, dlatego też bardzo się cie‑
szę, że LUBDOM kreuje trendy, nie tylko
na lubelskim rynku. Targi LUBDOM to
jedno z najważniejszych wydarzeń dedy‑
kowanych branży budowlanej w Polsce
Wschodniej…
EA: …i tej pozycji LUBDOM-u nikt nie
kwestionuje. Z drugiej jednak strony
spore grono przedsiębiorców, dokonując
porównań, zestawia go jednym tchem
nie z wydarzeniami podobnej rangi,
ale z BUDMĄ. Jak sobie radzicie z tym
wyzwaniem?
RG: Targi BUDMA to zdecydowanie
największe wydarzenie branży budow‑
lanej nie tylko w Polsce, ale i w Europie
Środkowo-Wschodniej. Prezentowane są
tam nowości, rynkowe premiery, a swoje
usługi przedstawia blisko 1000 wystaw‑
ców z całego świata. Porównywanie
LUBDOMU do BUDMY to bardzo duże

wyróżnienie, ale i wyzwanie dla lubel‑
skich targów budowlanych. Nieustanne
dostosowywanie oferty do potrzeb rynku
pozwala nam organizować wydarzenie
skupiające ekspertów, których obecność
wpływa na ciągły rozwój ekspozycji tar‑
gowej. Ma to ogromny wpływ na pozycję
LUBDOMU – nie tylko na skalę makrore‑
gionu Polski Wschodniej, ale także jako
ogólnopolskiego wydarzenia.
EA: W ciągu ostatnich kilkunastu lat
LUBDOM bardzo się zmienił. Wielu
przedsiębiorców wspomina go jako
imprezę przede wszystkim handlową.
Czym obecna formuła Targów LUBDOM
różni się od tej wcześniejszej i jaką rolę
dzisiaj pełnią Targi?
RG: Na przestrzeni lat LUBDOM zdecy‑
dowanie otworzył się na szersze grono
zwiedzających. Nie oznacza to, że dziś
nie jest to wydarzenie branżowe, które
ma służyć wymianie kontaktów i roz‑
wojowi szeroko rozumianej budowlanki.
Coraz częściej targi odwiedzają klienci
indywidualni, którzy poszukują nie tylko
nowych rozwiązań w budownictwie czy
inspiracji w urządzaniu wnętrz, ale także
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sprawdzonych, rzetelnych fachowców,
dostarczających wysokiej jakości produkty
i usługi. Dzisiejsza rola LUBDOM-u to
integracja wielu podmiotów mająca na
celu nieustanny rozwój budownictwa
zarówno indywidualnego, jak i bran‑
żowego. Wystawcy wymieniają się
doświadczeniami i tworzą zupełnie nowe
projekty, które wpływają na konkurencyj‑
ność branży budowlanej i wnętrzarskiej,
dając zupełnie nowe możliwości klientom
indywidualnym odwiedzającym Targi.
EA: Jubileusze zwykle podkreśla się
wyjątkową oprawą. Zaplanowaliście
Państwo jakieś specjalne wydarzenia
z okazji 40. edycji targów budowlanych
w Lublinie?
RG: Tegoroczny LUBDOM to nie tylko 40.
edycja targów. Jest jeszcze kilka innych
jubileuszy, które będziemy mogli obcho‑
dzić zarówno podczas uroczystego otwar‑
cia Targów, jak i na Wieczorze Branżo‑
wym. Nie zabraknie jubileuszowego tortu,
listów gratulacyjnych i uroczystego wrę‑
czenia statuetki „Zasłużony dla Targów
Lublin”. Kontynuujemy także II Lubelski
Kongres Designu i Architektury, podczas
którego wystąpi Gość Specjalny – Tomasz
Pągowski – projektant wnętrz, muzyk,

Jubileusz
prowadzący program „Remont w 48h”
na antenie Domo+. Tegoroczny program
Kongresu jest niezwykle interesujący.
Prelekcje są skierowane zarówno do
ekspertów, jak i do gości indywidualnych,
którzy szukają inspiracji i trendów na
nadchodzący sezon. Nie zabraknie także
atrakcji na stoiskach wystawców jubileu‑
szowego LUBDOM-u.
EA: Co będzie tematem przewodnim
obecnej wystawy?
RG: W tym roku stawiamy na budow‑
nictwo nieszablonowe i jednocześnie
przyjazne dla środowiska naturalnego.
Renomowani polscy producenci przedsta‑
wią innowacyjne rozwiązania związane
z budownictwem pasywnym i domem
inteligentnym. Taka tematyka jest
podyktowana wzrastającą świadomością
społeczeństwa i koniecznością dbania
o środowisko oraz mierzalnymi korzyś‑
ciami wynikającymi z wprowadzenia
nowoczesnych technologii. Systemy
zarządzania budynkiem dotychczas
wykorzystywane były przede wszystkim
w obiektach przemysłowych i biurowych.
Teraz coraz częściej stosuje się je także
w budownictwie indywidualnym. Podczas
LUBDOM-u swoją ofertę przedstawią
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producenci systemów alarmowych,
przeciwpożarowych, kontroli dostępu,
monitoringu, systemów pogodowych,
sterowania klimatyzacją i wentylacją.
EA: Na koniec chciałabym, aby w trzech
zdaniach zawarł Pan najważniejsze
atrybuty LUBDOM-u.
RG: LUBDOM gromadzi kluczowych
graczy branży budowlanej oferujących
innowacyjne rozwiązania wysokiej
jakości. Targi integrują wiele sekto‑
rów związanych z budownictwem,
jednocześnie stając się miejscem,
w którym nie tylko prezentuje się ofertę
przedsiębiorców, ale także pozwala na
bezpośredni kontakt z klientem. Targi
kreują nowe trendy i pozwalają na
poszerzenie wiedzy na temat nowych
technologii, które zarówno eksperci, jak
i klienci indywidualni mogą zastosować
w otaczającej ich przestrzeni.
EA: Dziękuję za rozmowę.
UWAGA! Ze względu na decyzję Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjętą
10 marca 2020 roku zmianie uległ terminarz
targowy. Najbliższe Targi LUBDOM
odbędą się w dniach 15–17 maja.
REKLAMA

www.strefaplyt.pl

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

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

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00–16.00

6

Rozliczenia podatkowe 

38mm

230mm

Fachowiec Lubelski

IV 2020

PROFESJONALNE AKCESORIA DO MALOWANIA

IV 2020 Fachowiec Lubelski



Nowoczesne szpachle i kije teleskopowe do gładzi hi-flex są
Nowoczesne szpachle i kije teleskopowe do gładzi hi-flex są
doskonałymi narzędziami do wydajnej pracy przy nakładaniu gładzi
doskonałymi narzędziami do wydajnej pracy przy nakładaniu gładzi
na ścianach i sufitach.
na ścianach i sufitach.

 Rozliczenia podatkowe
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Nie wiesz czym najlepiej i najszybciej wygładzić nałożoną masę
Nie wiesz czym najlepiej i najszybciej wygładzić nałożoną masę
szpachlową na ścianie? Odpowiedź jest jedna:
szpachlową na ścianie? Odpowiedź jest jedna:

Występujące w pięciu szerokościach szpachle oraz dostępne w dwóch
Występujące w pięciu szerokościach szpachle oraz dostępne w dwóch
długościach kije teleskopowe to niezbędny i profesjonalny system do
długościach kije teleskopowe to niezbędny i profesjonalny system do
szybkiego rozprowadzania mas na dużych powierzchniach, również
szybkiego rozprowadzania mas na dużych powierzchniach, również
w trudno dostępnych miejscach.
w trudno dostępnych miejscach.

ZNAJDZIESZ NAS U LOKALNYCH DYSTRYBUTORÓW:
ZNAJDZIESZ
NAS U LOKALNYCH
Adachip - ul. Lubelska
9 Bychawa, DYSTRYBUTORÓW:
Ami - ul. Kosynierów 22 Świdnik,
Adachip
- ul.-Lubelska
9 Bychawa,
Ami
- ul. Kosynierów
PSB Famiko
Al. Kraśnicka
127/129
Lublin,
GreinPlast -22
ul.Świdnik,
Diamentowa 5 Lublin,
PSB
Famiko
Al.
Kraśnicka
127/129
Lublin, -GreinPlast
- ul.Trawnik,
Diamentowa
5 Lublin,
Hembud - ul. Składowa 6a Puławy, Komfort
Trawniki 626
Mixbud
- Choiny 57 Lublin
Hembud - ul. Składowa 6a Puławy, Komfort - Trawniki 626 Trawnik, Mixbud - Choiny 57 Lublin
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Nasi na BUDMIE
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Chociaż Lubelszczyznę na BUDMIE reprezentowało niewiele firm, znaleźli się wśród
nich przedstawiciele kluczowych sektorów branży budowlanej i jej otoczenia.
Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Architektury BUDMA to wielkie
wydarzenie dla branży budowlanej
i każdy stara się w niej w ten czy inny
sposób uczestniczyć. Firmy, które
poszukują partnerów handlowych
z kraju i ze świata, zazwyczaj decydują
się na własną ekspozycję. Pozostali
wolą na BUDMĘ pojechać, żeby zorien‑
tować się w najnowszych trendach
i nowościach przygotowanych przez
branżę i dla branży na nowy sezon
budowlany.
W tym roku dopisali i jedni i dru‑
dzy i raczej nikt nie powinien być
zawiedziony. Organizator przygotował
imprezę, w której wzięło udział prawie
1000 wystawców z 30 krajów, prezen‑
tując kilkaset nowości – 43 wyróż‑
niono Złotym Medalem MTP, po raz
pierwszy przyznano nagrodę Grand
Prix oraz Eco Prize. Targi odwiedziło
prawie 46 000 profesjonalistów:
generalnych wykonawców, inwe‑
storów, architektów i handlowców.
Wśród kilku tysięcy kontrahentów
z zagranicy znalazło się 500 kupców
reprezentujących sieci handlowe z 38

krajów. A najnowsze trendy w branży
budowlanej były tematem licznych
prelekcji podczas ponad 100 konferen‑
cji, seminariów i pokazów.
Nasza reprezentacja
Jako wystawca Lubelszczyznę repre‑
zentowało zaledwie kilka firm. Piszę
„zaledwie”, bo „kilka” wśród niemal
1000 ekspozycji na poznańskiej impre‑
zie, to naprawdę niewiele. Przekrój
naszej reprezentacji był jednak na tyle
różnorodny, że znalazło się w niej kilka
kluczowych sektorów istotnych dla
branży budowlanej i jej otoczenia. Swoje
ekspozycje na BUDMIE mieli bowiem:
 MOSTAL Puławy SA – wykonawca
generalny, budownictwo infrastruk‑
turalne i przemysłowe;
 Pol-Skone Sp. z o.o. – producent drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych do
budynków jedno- i wielorodzinnych;
 RAIMONDI Materiały i Narzędzia
Paweł Gruszecki – sklep ze sprzętem
dla glazurników;
 FALAR Jakub Kosmala – firma
dostarczająca najnowsze technologie
informatyczne dla biznesu, w tym

branży budowlanej (Lubelszczyzna to
polska zagłębie w tej dziedzinie);
 DON-KWIAT Grzegorz Smołecki
– producent doniczek dla pasjo‑
natów i profesjonalistów z branży
ogrodniczej;
 Informator Handlowy „Zaopatrzenio‑
wiec” s.c. – wydawnictwo branżowe,
wydawca Fachowca Lubelskiego
i ogólnopolskiego kwartalnika Świat
Kominków.
Niestety, nie da się określić, ile osób
z naszego regionu odwiedziło BUDMĘ,
bo nikt nie prowadzi takich statystyk.
Z naszych rozmów wynika jednak,
że – jak co roku – wielu właścicieli firm
z branży i z branżą związanych pojawiło
się tam osobiście albo wysłało na
poznańską imprezę swoją delegację. Na
BUDMIE bowiem można się nie wysta‑
wiać, ale na pewno trzeba tam być.
Nie ma jednak co narzekać, bo nie
liczy się ilość, ale jakość. Mocnym atu‑
tem lubelskiej reprezentacji są nagrody.
Wyjątkową – i to w sensie dosłownym
– wywalczyli młodzi dekarze z Biłgoraja.
Zwyciężając w Mistrzostwach Polski
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Młodych Dekarzy (MPMD), weszli do
reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Świata Dekarzy IDF. 2 nagrody targowe
przyznano Pol-Skone i aż 8 Politechnice
Lubelskiej. Świat Kominków zaś na
poznańskich targach po raz kolejny
wręczał nagrody Płomień Roku przy‑
znawane przez Redakcję dla najlepszych
firm, produktów i realizacji z branży
kominkowej w roku 2019.
Pojadą na Mistrzostwa Świata
Michał Ciekanowski i Augustyn Sykała,
reprezentujący Oddział Biłgorajsko‑
-Zamojski Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy, wywalczyli sobie to prawo
w odbywających się podczas BUDMY
Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy.
Zgodnie z regulaminem w rywalizacji
biorą udział w nich dwuosobowe
drużyny złożone z zawodników w wieku
do 26. roku życia, którym towarzyszy
tzw. mentor. Zawodnicy losują zadanie
w jednej z wybranych kategorii. W tym
roku były to: dach płaski, dach stromy,
dach metalowy oraz fasady. Zwycięstwo
w każdej z nich oznacza wejście w skład
reprezentacji Polski na Międzynarodowe
Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy
IDF.
Dekarze z Biłgoraja wylosowali dach
metalowy z blachy na rąbek stojący zatrza‑
skowy Ruukki Classic M, blachodachówki
modułowej Ruukki Frigge, z systemem
rynnowym Siba. Mentorem zwycięskiej
drużyny był Kamil Szmit. Swoje dekarskie
umiejętności Michał Ciekanowski
i Augustyn Sykała zdobywali pod okiem
Dariusza Myszczyszyna (od 2019 roku
prezesa biłgorajskiego PSD). Wraz z nim
będą przygotowywać się do Mistrzostw
Świata i jesienią pojadą do Pekinu, by tam
rywalizować o najwyższe laury.
Z okazji jubileuszu i nie tylko
Pol-Skone to firma na BUDMIE
nagradzana wielokrotnie, zarówno za
swoje produkty, jak i aranżację stoiska.
W ubiegłym roku Sąd Konkursowy doce‑
nił produkowane przez nią drzwi RC4,
a w tym roku po raz kolejny powędrował
do niej Acanthus Aureus – nagroda MTP
za stoisko (poprzednio Pol-Skone zdo‑
było go dwa lata temu). To dowód na to,
że firma dobrze odnajduje się w sferze
marketingu wystawienniczego.
Nie ujmując znaczenia nagrodzie za
stoisko, dużo ważniejszym wyróżnieniem
było przyznanie Pol-Skone specjalnej
nagrody z okazji 30-lecia. W ten sposób
organizatorzy poznańskiej imprezy
postanowili dać wyraz swojego uznania
dla wieloletniego wysiłku lubelskiego
producenta, który łączy w sobie troskę
o wysoką jakość oferowanego asorty‑
mentu z troską o aspekty środowiskowe

 Wydarzenia
i społeczne swojej działalności. Przy‑
znana nagroda to wyraz uznania także
dla osiągnięć i roli, jaką firma odgrywa
na rynku stolarki otworowej, wyzna‑
czając tempo, trendy i kierunki rozwoju.
Pol-Skone to jego niezaprzeczalny lider
– zarówno w kraju, jak i za granicą. Na
tę pozycję firma pracuje od lat, oferując
bogaty i innowacyjny asortyment drzwi,
dbając przy tym o wysoki standard jego
wykonania. Jakość usług i produktów
firmy była wielokrotnie nagradzana,
w tym międzynarodowym Certyfika‑
tem FSC® (Forest Stewardship Council)
– nadanym wyłącznie producentom
spełniającym ponadprzeciętne standardy
środowiskowe i społeczne.
Zdolne młode kadry
Od lat BUDMA to nie tylko wystawa
produktów budowlanych i rozwiązań
dla branży, ale także miejsce licznych
wydarzeń towarzyszących związanych
z szeroko rozumianą budowlanką. Do
takich należy przyznana przez ministra
właściwego do spraw budownictwa
już po raz 48. nagroda dla najlepszych
prac naukowych za wybitne osiągnięcia
twórcze w dziedzinach architektury,
budownictwa, planowania i zagospo‑
darowania przestrzennego. Co roku
Minister przyznaje ich tylko 32 w skali
kraju: 8 za prace inżynierskie, 12 za
prace magisterskie, 8 za rozprawy
doktorskie i 4 za publikacje krajowe.
W tym roku aż jedna czwarta nagród
przyznana została młodym adeptom
sztuki budowlanej z Politechniki
Lubelskiej. Wśród wyróżnionych
prac znalazła się jedna rozprawa
doktorska, trzy prace magisterskie
i cztery prace inżynierskie (szczegóły
na naszej stronie: fachowiec.ihz.pl).
Płomień Roku 2019
Nagroda Płomień Roku przyznawana
jest każdego roku od 15 lat. Od kilku lat
cyklicznie co drugi rok podczas BUDMY,
w ramach towarzyszących jej targów
KOMINKI. To wysoko cenione w branży
wyróżnienie niezależne, przyznawane
przez lubelskiego wydawcę magazynu
Świat Kominków. Podczas tegorocznej
edycji nagrody wręczane były w siedmiu
kategoriach: Firma – Produkcja, Firma
– Handel i Usługi, Zielony Płomień,
Produkt – Wzornictwo, Styl, Estetyka,
Produkt – Technika, Bezpieczeństwo,
Realizacja oraz Wydarzenie. W każdej
z kategorii nagrodzone zostały trzy
firmy, produkty i wydarzenia. Wyjątek
stanowiła kategoria Realizacja, w której
nagrodzone zostały aż cztery realizacje.
Po raz kolejny przyznano także Czarny
Dym i Superpłomień.
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Dziś budynek
powinien być inteligentny
O instalacjach sterowania budykiem inteligentym z Joanną Poniatowską, prezesem
Zarządu Ipbud Sp. z o.o. w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Beata Kowalska.
Beata Kowalska: Pani Joanno, na
wstępie poproszę, żeby w kilku zdaniach
przedstawiła Pani Ipbud naszym Czytel‑
nikom: czym firma się zajmuje, jak długo
istnieje na rynku itp.

Joanna Poniatowska: Firma istnieje
już sześć lat, to jest od 2014 roku,
i działa na obszarze całej Polski.
Główną gałęzią naszej działalności jest
Tworzenie Mądrych Domów od A do Z.
Mądrych, czyli tzw. inteligentnych.
W naszym przypadku oznacza to dwie
rzeczy. Po pierwsze, wykonujemy
instalacje elektryczne, montujemy

potrzebne urządzenia, programujemy
i uruchamiamy system Mądrego Domu
(w skrócie MD – przyp. red). Po drugie,
aby klient nie tracił czasu na poszuki‑
wanie firm instalacyjnych, wykonujemy
kompleksowo klimatyzację, rekuperację,
fotowoltaikę oraz ogrzewanie elek‑
tryczne. Wszystko to integrujemy
z systemem MD.
BK: Kiedy w dyskusjach pojawia się
termin „budynek inteligentny”, wcale
nierzadko trafiają się rozmócy, dla któ‑
rych wyposażanie budynku w systemy
sterowania wszystkim czym się da, to
fanaberia, pogoń za gadżetami. Faktycz‑
nie tak jest?
JP: Funkcje Mądrego Domu to
ani gadżet ani fanaberia. Zamiast
toczyć słowne spory i przytaczać
szereg znanych dość powszechnie
argumentów, wolę każdego wątpiącego
w sensowność takich rozwiązań
zaprosić do zapoznania się z ich
działaniem i możliwościami „na żywo”.
Na terenie Lublina mamy obecnie
dwa lokale pokazowe: mieszkanie
o powierzchni 130 m² i mieszkanie
o powierzchni 43 m². Osoby, które
skorzystały z szansy sprawdzenia moż‑
liwości naszego systemu w ten sposób,
często decydują się na jego instalację
u siebie i tak przyzwyczajają się do
sterowania urządzeniami w domu

z każdego miejsca na świecie za pomocą
telefonu, że nie wyobrażają sobie
powrotu do tradycyjnych rozwiązań.
BK: Czym dokładnie można w ten
sposób sterować?
JP: Używając aplikacji dedykowanych
do tego celu, właściciel mądrego (inte‑
ligentnego) domu z poziomu telefonu
komórkowego ma możliwość stałej kon‑
troli nad oświetleniem, gniazdami,
ogrzewaniem, osłonami okiennymi,
klimatyzacją, rekuperacją, alarmem,
monitoringiem, systemem audio
i tak naprawdę wszystkim, co da się pod‑
łączyć do prądu. W dodatku z dowolnego
miejsca na świecie, na przykład wtedy,
gdy wyjeżdża z rodziną na wczasy.
BK: A nie może wtedy po prostu wyciąg‑
nąć odpowiednich wtyczek z gniazdek,
że tak trywialnie zapytam? Po co
w ogóle ma z tak daleka tym sterować?
JP: Klienci też często zadają to pytanie.
A ja wtedy pytam ich, po co im w ogóle
telefon komórkowy. Przecież mają samo‑
chód i mogą do znajomych podjechać
i zapytać, co tam u nich słychać…
BK: Gdy tak rozmawiamy o „nowoczes‑
ności” systemów sterowania budynkiem,
to zaczynam się jednak zastanawiać,
czy to nie przypadkiem rozwiązanie dla
obiektów nowo budowanych?
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JP: Każdy budynek może być inteli‑
gentny. I to nie tylko dom. Inteligentne
może też być mieszkanie, biuro, placówka
medyczna itd. Każdy klient, który do nas
trafia, otrzymuję ofertę dostosowaną do
własnych potrzeb. Oczywiście najlepiej
decyzję o wykonaniu niezbędnych
instalacji podjąć na etapie projektowania
obiektu. Mamy wtedy do wyboru więcej
możliwości i czasu na przemyślenie,
jakich funkcjonalności będziemy potrze‑
bować. Jednak nasza firma daje możli‑
wość wykonania odpowiednich insta‑
lacji na każdym etapie budowy. Mamy
rozwiązania dla budynków w budowie,
budynków i mieszkań w stanie dewelo‑
perskim, a także dla domów i mieszkań
już wykończonych i użytkowanych.
BK: Ile to kosztuje?
JP: Elementy Mądrego Domu można mieć
już za 5000 zł. Wszystko zależy od wiel‑
kości mieszkania bądź budynku, funkcjo‑
nalności, które chcemy uzyskać i systemu,

 Nowe technologie
który chcemy zastosować. Różnica między
zwykłym a Mądrym Domem wynosi od
2 do 3% wartości całej nieruchomości.
BK: Wliczając w to koszt konsultacji
i wyceny?
JP: Oczywistą rzeczą dla nas jest, że
konsultacje są bezpłatne. O takich
rozwiązaniach w Polsce jeszcze niewiele
się mówi. W konsekwencji świadomość
wśród potencjalnie zainteresowanych
jest niewielka. Dlatego staramy się jasno
i czytelnie przedstawiać możliwości
takich rozwiązań. Bezpłatnie wykonu‑
jemy także wycenę, w przeciwieństwie
do niektórych firm z branży budowlanej.
Jedną z wartości naszej firmy jest
współpraca, a współpracę z klientem
cenimy sobie najbardziej.
BK: Wracając do oferowanego przez
Ipbud systemu, czy do jego wyko‑
nania potrzeba specjalnej instalacji
elektrycznej?
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JP: Różnica pomiędzy tradycyjną insta‑
lacją elektryczną a instalacją potrzebną
do uruchomienia Mądrego Domu jest
tylko w ilości metrów bieżących potrzeb‑
nego kabla.
BK: Jakie koszty dodatkowe generuje
system w trakcie użytkowania?
JP: Żadnych. Dzięki jego posiadaniu
właściel domu czy mieszkania zmniejsza
koszty jego funkcjonowania, oszczędza‑
jąc energię przeznaczoną na ogrzewanie,
zasilanie urządzeń elektrycznych itp.
BK: Gdzie nasi Czytelnicy mogą szukać
informacji o domach inteligentnych?
JP: Na naszej stronie www, w mediach
społecznościowych, kontaktując się
z nami telefonicznie bądź osobiście. Naj‑
więcej dowiedzą się jednak wtedy, gdy
zetkną się z samym systemem, a więc
odwiedzając nasze lokale pokazowe.
BK: Dziękuję za rozmowę.

www.ipbud.pl

REKLAMA

12

Nowe technologie 

Fachowiec Lubelski

IV 2020

BIM w projektowaniu budynków
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

O technologii BIM i korzyściach z jej wdrożenia do projektowania obiektów budowlanych
z dr. inż. arch. Natalią Przesmycką, p.o. kierownika Katedry Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz dr. inż. arch. Bartłomiejem
Kwiatkowskim, p.o. Kierownika Katedry Architektry Współczesnej Politechniki Lubelskiej
w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak i Elżbieta Amborska.
Dariusz Marciniak: Na początku
rozmowy może wyjaśnijmy sobie
i Czytelnikom, co to w ogóle jest
BIM?
Natalia
Przesmyck a:
BIM to skrót od
angielskiego sfor‑
mułowania Builidng
Information Model,
czyli model infor‑
macyjny budynku.
To technologia wspomagająca
warsztat projektowy, która pozwala
na stworzenie wirtualnego modelu
budynku. Jednocześnie to baza
danych o budynku. Gromadzone w niej
informacje mogą być udostępniane

pomiędzy poszczególnymi projek‑
tantami branżowymi, co ma ułatwić
współpracę i podejmowanie decyzji.
Mówiąc bardzo krótko, to nowe narzę‑
dzie wspomagające proces nie tylko
projektowania, ale w swoim założeniu
także całej eksploatacji budynku.
Bartłomiej Kwiatkowski: Technologia
BIM to również
narzędzie dla
inwestorów. Dzięki
niemu już na etapie
projektu łatwiej
optymalizować
koszty realizacji inwestycji. Łatwiej też
określić koszty utrzymania projektowa‑
nego obiektu.

DM: Czym ta technologia różni się
od dotychczas stosowanych metod
projektowania budynków?
NP: BIM integruje informacje, zbiera kom‑
plet danych o projektowanym obiekcie,
umożliwiając zarządzanie nim. Pozwala
– bez błędów wynikających z ludzkiej
omylności – wygenerować zestawienia
materiałów, powierzchni, kubatur itp.
Tradycyjny model projektowania budynku
w uproszczeniu można opisać następująco:
architekt ustala z inwestorem dane wyj‑
ściowe, sporządza projekt koncepcyjny,
uzgadnia rozwiązania z projektantami
branżowymi i opracowuje projekt
architektoniczny. Gdy ten jest w miarę
skończony, przekazuje opracowanie
branżystom, koordynując ich rozwiązania.
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W przypadku prostych technologii i ukła‑
dów budynków taki model się sprawdza.
W przypadku bardziej skomplikowanych
technologicznie obiektów, idealnym
rozwiązaniem jest bieżąca współpraca
wszystkich projektantów, z możliwością
wyłapania problemów i kolizji na każdym
etapie i w każdym wymiarze, stąd
wskazanie na pracę z modelem 3D. Nie
bez znaczenia jest również możliwość
wykonania szeregu symulacji, od bardzo
podstawowych, takich jak symulacja
oświetlenia i zacieniania, aż po analizę
funkcjonowania obiektu pod względem
fizyki budowli. Komputerowe narzędzia
wspomagające proces projektowania
są jednak przydatne w momencie, gdy
wymiana informacji, danych i wirtualnych
modeli w wielobranżowym środowisku
projektowym nie stwarza problemów
technicznych, wynikających na przykład
z niezgodności zapisów formatu plików
powstających w różnym oprogramowaniu.
Opracowanie narzędzi, które umożliwią
koordynację i komunikację niezależnie od
tego (tzw. OpenBIM), w jakim środowisku
programowym pracują projektanci, to
w tej chwili największe wyzwanie dla
producentów programów wspomagających
projektowanie.
BK: Dodam, że technologia BIM
umożliwia na bieżąco wprowadzanie
zmian w projekcie i ocenę tych zmian
pod względem opłacalności, kosztów
wykonania. To znaczne ułatwienie
w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
Elżbieta Amborska: Przy okazji
BIM mówi się też o projektowaniu
parametrycznym, ale nie zawsze
w sposób zrozumiały dla kogoś, kto
projektowaniem się nie zajmuje.
Parametryczne, to znaczy jakie?
BK: Projektowanie parametryczne
w architekturze lub też pojęcie architek‑
tury parametrycznej występuje w chwili
obecnej zarówno w języku profesjonal‑
nym, jak i znaczeniu potocznym. Odnosi
się ono do obiektów architektonicznych,
których forma daje do zrozumienia, że
były projektowane z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych, reguł
matematycznych, gdzie powstające
rozwiązania przestrzenne są wynikiem
wzajemnego oddziaływania różnorod‑
nych parametrów.
Termin „parametricism” to także
styl współczesnej architektury, pro‑
mowany jako następca architektury
modernistycznej i postmodernistycznej,
a sformułowany został ponad dziesięć
lat temu przez Patrika Schumachera,
współpracownika słynnej architekt Zaha
Hadid. W historii architektury termin
„architektura parametryczna” pojawił
się już w latach 40. XX wieku w tekstach
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włoskiego architekta Luigi Morettiego.
W jego ujęciu jest to badanie systemów
architektonicznych ze względu na cel,
którym jest forma, a ta może być osiąg‑
nięta przez „określenie relacji pomiędzy
wymiarami uzależnionymi od różnych
parametrów”. Zgodnie z tą definicją
Moretti zaprojektował stadion sportowy,
uzależniając jego formę od dziewiętnastu
różnorodnych parametrów, takich
jak między innymi wskaźnik kosztów
konstrukcji, krzywej i kąta widoczności
trybun. Pod koniec lat 80. XX wieku
„architektura parametryczna” stała się
centrum zainteresowania instytucji
naukowych i biur projektowych. Wtedy
też pojawiło się pierwsze komercyjne
oprogramowanie do modelowania
parametrycznego. Generalnie więc
zrchitekturę parametryczną należy
rozumieć jako architekturę zaprojekto‑
waną w wielowymiarowej przestrzeni
parametrycznej, z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych, zbioru
reguł fizycznych, matematycznych,
optymalizacji itp. Wynikowa forma
takiej architektury to rezultat sterowania
parametrem grafiki 3D w sekwencjach
równań parametrycznych. W metodach
tradycyjnych to architekt deklarował
i określał kształt obiektu.
EA: Wszystko to, co mówicie
Państwo o BIM, brzmi mocno
skomplikowanie. Po co zatem coś
takiego wprowadza się do procesu
projektowania?
NP: Przede wszystkim ze względu na
możliwość wymiany informacji na etapie
projektowania obiektu. To pozwala na
uniknięcie kolizji i optymalizację rozwią‑
zań, co w przypadku tradycyjnych metod
projektowania nie zawsze jest możliwe.
BK: BIM umożliwia koordynację wszyst‑
kich branż zaangażowanych w proces
projektowania i – jeśli mówimy o dużych
projektach – to już się sprawdza. Mamy
dyrektywę UE o wdrożeniu BIM we
wszystkich krajach Unii w ciągu 2 lat.
W Europie liderami w jego stosowaniu
jest Wielka Brytania oraz kraje
skandynawskie. Długofalowa strategia
wprowadzania BIM w Wielkiej Brytanii
zakłada, że do 2025 roku koszty budowy
i utrzymania obiektów zostaną obniżone
o 33%. Ponadto wprowadzenie zmian do
projektu na etapie budowy ułatwi analizę
możliwości i prognozę występowania
konfliktów na kolejnych etapach budowy
wraz z określeniem kosztów takich
zmian w skali całej inwestycji.
EA: Mimo tak wielu zdawałoby się
oczywistych zalet wykorzystywania
BIM w procesie projektowania,
realizacji i użytkowania budynku,

w Polsce ta technologia ciągle raczkuje. Co jest największym wyzwaniem we wdrożeniu BIM do pracy
w biurze projektowym? Nieufność
wobec nowych metod, niechęć do
zmian, brak umiejętności posługiwania się nowymi technologiami…?
NP: To zależy od skali pracowni
i inwestycji. Opracowywanie projektów
prostych obiektów, nieskomplikowanych
technologicznie, nie wywiera presji na
wprowadzenie BIM jako narzędzia pracy
architekta i projektanta. Swoje znacze‑
nie ma tu przecież i cena oprogramowa‑
nia. Jednak przy projektowaniu i rea‑
lizacji większych inwestycji, zwłaszcza
tych wymagających skutecznej koordy‑
nacji międzybranżowej, stosowanie BIM
jest po prostu koniecznością. Należy
zaznaczyć, że istnieje wiele metod
wsparcia dla projektantów chcących
wdrożyć BIM w swoich pracowniach.
DM: Jeżeli ktoś zdecyduje się na
wdrożenie BIM, na jakie korzyści ze
stosowania nowej technologii może
liczyć?
NP: BIM jest rozwiązaniem mającym
zoptymalizować i usprawnić proces
projektowania. Nie bez znaczenia jest
również fakt, iż wielu producentów
materiałów budowlanych oferuje
projektantom gotowe rozwiązania
usprawniające proces projektowania
i realizacji. To działa w obie strony:
projektanci oczekują takich modeli od
producentów, a producenci zwiększają
prawdopodobieństwo użycia swoich
produktów w projektach.
DM: No tak, ale dla architekta ważne
są przecież też relacje z wykonawcą.
Jak BIM może wpłynąć na ich
współpracę?
NP: Dla wykonawcy najważniejsza jest
optymalizacja kosztów. Model BIM
umożliwia precyzyjne zestawienie
materiału i wykonanie obmiaru robót,
co pozwala na uniknięcie przykrych
„niespodzianek” na budowie. W przy‑
padku wprowadzania zmian do projektu
na etapie budowy, co zdarza się dość
często, od razu można przewidzieć ich
skutki i spójnie skoordynować zawartość
dokumentacji powykonawczej. Praca
na wspólnym modelu może oszczędzić
zarówno autorowi projektu, jaki i wyko‑
nawcy wielu nerwów. Ciekawym rozwią‑
zaniem, dedykowanym w szczególności
wykonawcom jest możliwość symulacji
4D, czyli realizacji obiektu w czasie, co
pozwala na optymalizację harmono‑
gramu robót. A wszystko to prowadzi do
wspomnianych na wstępie oszczędności.
DM: Dziękujemy za rozmowę.
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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 unikanie 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 wspo‑
magane 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.

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

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

Blachodachówka
płaska
Wielofunkcyjna linia do cięcia, rozkrawania i przewijania blachy płaskiej o grubości od 0,4 do 3 mm
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Montaż stolarki –
niezbędny krok w tył
Michał Michałowicz, Knelsen Polska Sp. z o.o.

Leibniz kiedyś powiedział, że cofamy się, by skoczyć wyżej. Skakać może w tym
artykule nie będziemy, ale cofnąć się musimy. Do miejsca, w którym trzeba
uzupełnić nieco wiedzę o poprawnym mocowaniu stolarki okiennej.
Ostatnio bardzo dużo mówi się o pra‑
widłowym montażu stolarki. Jeszcze
więcej o coraz bardziej wymyślnych
sposobach i rozwiązaniach mających
zmaksymalizować ciepłotę połączenia.
A wszystko po to, aby w pełni wykorzy‑
stać walory stolarki oraz pozostałych
elementów ograniczających zużycie
energii, takich jak rekuperatory czy
panele fotowoltaniczne. W czym zatem
problem? Ano w braku wiedzy o fun‑
damentalnych zasadach wykonywania
stabilnego i trwałego montażu stolarki.
Podczas rozmów z wieloma inwesto‑
rami jestem zasypywany pytaniami
o profile, szyby, uszczelnienie, taśmy
montażowe, kotwy, konsole… itp., itd.
Jak do tej pory nikt mnie jeszcze nie
zapytał o podstawowy element gwaran‑
tujący odpowiednie wykonanie montażu
mechanicznego, czyli o sposób połącze‑
nia okna z murem i materiały niezbędne
do jego wykonania. Niektórym może
wydawać się to błahostką, ale faktem
jest, że dobór elementów łączących może
w istotny sposób rzutować na całość
procesu mocowania okna i uzyskane
w nim efekty.
Łącznik to podstawa
Zacznijmy od początku. Aby zamon‑
tować okno, należy je najpierw trwale
połączyć z murem. Pominę już tutaj
kwestię kotew i konsol, a skupię się na
elementach łączących: śrubach dyblach,
kołkach itp., oraz na przygotowaniu
w odpowiedni sposób i w odpowiednim
miejscu otworów na te łączniki.
Śmiało można zaryzykować stwier‑
dzenie, że aktualnie do wzniesienia
budynków stosuje się trzy rodzaje głów‑
nych materiałów budowlanych:
 cegły ceramiczne komorowe,
 bloczki z betonu komórkowego,
 beton ciężki, konstrukcje żelbetowe.
Do każdego z tych materiałów należy
zastosować odpowiednie elementy
łączące oraz odpowiednimi narzędziami
wykonać w nich odpowiednie otwory.
Tymczasem jakże często na budowach
widujemy okna mocowane do muru „tym,
co popadnie”, a jeszcze częściej „tym, co

akurat ekipa montażowa miała w aucie”.
Za taki stan rzeczy odpowiada kiepska
komunikacja między poszczególnymi
komórkami w firmie oraz brak podstawo‑
wej wiedzy o tym, co stosuje się do czego
i dlaczego należy właśnie to zastosować.
Na zdjęciach 1 i 2 (wszystkie zdjęcia,
do których się odwołuję, zamieszczone są
w ramce na sąsiedniej stronie) przedsta‑
wiono wyraz totalnej niekompetencji ekip,
które wykonywały zilustrowane montaże.
Inwestor zapewne zapłacił niemałe
pieniądze za konsole do montażu okien
w warstwie ocieplenia. Niestety stracił
szansę na uzyskanie oczekiwanych efek‑
tów. Okna są całkowicie źle zamontowane:
zastosowano niewłaściwe elementy łączne
i nieumiejętnie je rozmieszczono.
Ściany ceramiczne
W budynkach wznoszonych z ceramicz‑
nych cegieł komorowych największym
problemem jest odpowiednie zamocowa‑
nie dołu okna. Na zdjęciu 3 pokazujemy,
jak tego nie robić. Jeżeli uwzględnimy
wagę, jaką osiągają obecnie okna oraz
siły, jakie mogą na nie działać, przed‑
stawione mocowanie jest nie tylko nie‑
odpowiednie, ale wręcz niebezpieczne.
Nic tylko siąść i płakać. To samo dotyczy
montażu łącznika bocznego na zdjęciu 4
(na zdjęciu 1 również).
Montaż w ceramicznych cegłach
komorowych trzeba wykonać zgodnie

z zaleceniami, do tego trzeba jednak
znać podstawowe zasady. Dół otworu
okiennego należy odpowiednio
przygotować, wykonując wylewkę lub
wykładając ostatnie warstwy pod oknem
materiałem pełnym, w którym będziemy
mogli bezpiecznie i stabilnie zakotwić
stolarkę (przykłady na zdjęciach 5 i 6).
Niestety bardzo niewielu inwestorów
myśli o tym w trakcie budowy ścian,
a po wykonaniu docelowych wymiarów
otworów okiennych jest już za późno na
takie rozwiązania. Musimy sobie radzić
wówczas w inny sposób. Możemy zasto‑
sować na przykład odpowiednią szynę
wspomagającą „V” (zdjęcie 7).
Oprócz połączenia dolnego problema‑
tyczne w mocowaniu stolarki okiennej
w ścianach z ceramiki komorowej są
również połączenia boczne. Najwięk‑
szym kłopotem jest wykonanie otworów.
Bezwarunkowo należy stosować odpo‑
wiednie narzędzia oraz techniki, które
pozwolą na wykonanie otworów monta‑
żowych do zastosowania odpowiednich
łączników. Warunkiem koniecznym
jest używanie wiertarek BEZ UDARU.
Jeszcze lepsze efekty można uzyskać,
stosując specjalistyczne narzędzia,
takie jak wiertło/frez zaprojektowane
specjalnie do wiercenia w komorowych
materiałach ceramicznych (zdjęcie 8).
Należy pamiętać, że do łączenia sto‑
larki z materiałami z pustymi komorami
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należy stosować odpowiednie kołki roz‑
porowe – zapewniające dobre trzymanie,
lub specjalistyczne zamocowania che‑
miczne (kotwy chemiczne) – bazujące
na wcześniejszym wypełnieniu pustej
przestrzeni masą, a następnie trwałym
zakotwieniu w niej łącznika.
Ściany z betonu
komórkowego
Beton komórkowy to drugi bardzo
popularny materiał budowlany, z któ‑
rego wznoszone są aktualnie budynki.
Występuje w różnych klasach, co
wpływa na dobór odpowiednich łączni‑
ków i technik montażu. Beton komór‑
kowy to materiał pełny, jednak o bardzo
miękkiej strukturze. Dzięki temu
ma dobre parametry izolacji cieplnej,
ale osiąga się to kosztem odporności
mechanicznej. Dlatego otwory w betonie
komórkowym powinno wykonywać się
BEZ UDARU. Jeżeli mamy do czynienia
z betonem bardzo niskiej gęstości,
należy je wykonywać specjalistycznymi
rozbijakami (zdjęcie 9).
Jako elementów łączących należy uży‑
wać odpowiednich kołków rozporowych.
Ważna jest również ich właściwa aplika‑
cja, uwzględniająca kierunek rozpierania
kołka względem krawędzi bloczka.
Ściany z betonu
pełnego/zbrojonego
Z wykorzystaniem betonu pełnego/
zbrojonego do wznoszenia ścian często
mamy do czynienia w budownictwie
przemysłowym. W budownictwie
rodzinnym także, bo to z niego
wykonuje się nadproża. To najtwardszy
i najbardziej stabilny materiał, w jakim
mocujemy elementy łączące. Umożliwia
również najpłytsze kotwienie.
Podczas wykonywania w betonie peł‑
nym/zbrojonym otworów na elementy
łączące bardzo istotnym elementem jest
zastosowanie odpowiedniego wiertła,
które umożliwi wykonanie otworów pod
śruby lub inne elementy mocujące.
Beton pełny/zbrojony to jedyny z oma‑
wianych materiałów, który pozwala na
wykorzystanie wiercenia udarowego.
Zasady ogólne
Zależnie od materiału niezwykle istotne
jest wykonanie otworów w odpowiedniej
odległości od krawędzi materiału
budowlanego oraz odległości pomiędzy
poszczególnymi zamocowaniami.
Są to niezwykle ważne informacje
i zalecenia, do których należy się stoso‑
wać. Gdy otwory wykona się zbyt blisko
krawędzi, może dojść do uszkodzenia
materiału budowlanego (zdjęcie 2 i 10).
Biorąc pod uwagę mnogość proble‑
mów, które może spowodować brak

 Technologie mocowania okien
1

2

3
4

5
6

7
8

10

9

1. Źle dobrane elementy łączne, błędne rozmieszczenie, uszkodzenia elementów
ściennych, ryzyko niestabilności okna; 2. Niewłaściwe łączniki, umieszczone zbyt
blisko krawędzi, zniszczenia materiału ściany; 3. Mocowanie dołu okna do elementów ceramicznych nie wytrzyma ciężaru nowoczesnej stolarki!; 4. Taki montaż
boczny nie gwarantuje ani trwałości połączenia, ani stabilności okna; 5. Dół otworu
okiennego wypełniony betonem, który gwarantuje bezpieczeństwo mocowania; 6.
Trwałe i stabilne mocowanie okna zapewnia wyłożenie ostatniej warstwy dołu okna
materiałem pełnym; 7. Jeżeli na dole otworu okiennego nie ma wylewki ani warstwy
z materiału pełnego, stosujemy na przykład listwę wspomagającą; 8. Wiertło do
wykonywania otworów w komorowym materiale ceramicznym; 9. Otwory w betonie o niskiej gęstości wykonujemy specjalnymi rozbijakami; 10. Otwór na element
łączny wykonany zbyt blisko krawędzi grozi uszkodzeniem ściany.

wiedzy na temat tak prozaiczny, jak
wykonanie otworów oraz odpowiednie
zamocowanie stolarki, powinniśmy
stosować się do zaleceń producentów
łączników. Stosujmy je z uwzględnie‑
niem głębokości kotwienia, zachowując
bezpieczne odległości od krawędzi
materiałów budowlanych oraz pomiędzy
zamocowaniami. Pamiętajmy przy tym,
że Cofamy się, by skoczyć wyżej. Dla nas

oznacza to, że uczymy się podstaw, by
poprawnie wykonać najbardziej skom‑
plikowane montaże.

Tekst pochodzi z kwartalnika
Stolarka nr 10, 12.2019.
Więcej informacji na temat montażu
w strefie ocieplenia można uzyskać
w firmie Torys.
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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 izola‑
cji jest dokładny montaż wełny mineralnej. Dobrze zamontowany
system izolacji musi „otulać” dom jak kołdra – bez żadnych przerw,
z dużą dbałością o zachowanie ciągłości izolacji wszystkich prze‑
gród. 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
Membrana Dachowa ISOVER.

Wełna szklana ISOVER do izolacji poddaszy

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

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
tel. 664 949 708, tel. 32 339 63 34, www.isover.pl
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Program dla firm wykonawczych

Czas trwania od 1.10.2019 do 30.09.2020
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DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ
DEKARZEM?

Dobry dekarz jest dziś na wagę złota.
Perspektywy rozwoju w tej branży są
bardzo dobre.

Profesjonaliści w tym fachu są doceniani
w kraju i za granicą, a także mogą liczyć na
bardzo dobre wynagrodzenie.

Dekarze wykonują dachy, które są ozdobą
każdego domu.

Dekarze mogą brać udział w największych
wydarzeniach branżowych na świecie.

Każdy ma możliwość założenia własnej
firmy. Można robić to, co się lubi i jeszcze
na tym zarobić. Nikt nie nakazuje co, kiedy
i gdzie trzeba robić.

Przeciętna stawka dekarza wynosi
18–25 zł/h.
Najlepsi dekarze zarabiają w dobrym
sezonie do 20.000 zł netto miesięcznie.

Dekarze mają możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności i wystartowania
w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy
oraz w Mistrzostwach Świata Młodych
Dekarzy IFD.

Dekarze tworzą jedną wielką rodzinę, która
wspiera się i pomaga sobie w potrzebie.
Dołączenie do ich grona to jednocześnie
dołączenie do niezwykłej wspólnoty ludzi
z pasją.

503 123 889

Z inicjatywy lubelskiego oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
w listopadzie miało miejsce otwarcie
nowoczesnego Ośrodka Kształcenia Dekarzy.
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.

Po zmianie sytuacji epidemiologicznej ośrodek zacznie ponownie działalność.
Prosimy obserwować profil FB i stronę PSD o. Lublin.

Biuro PSD. Oddział Lubelski
Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna
tel. 503 123 889
e-mail: lubelski@dekarz.com.pl
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Telefon w małej firmie
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Dziś nikt nie może obejść się bez telefonu, a co dopiero firma. Ta jednak
musi rozliczyć się z jego korzystania przed organami podatkowymi. Nie
jest to trudne, ale są sytuacje, które mogą budzić wątpliwości.
Żaden przedsiębiorca nie może
swobodnie działać, jeżeli brakuje mu
narzędzi do komunikacji z klientami,
pracownikami i kontrahentami.
Telefon to minimum, w jakie musi
się wyposażyć. Zwykle to telefon
komórkowy. To oczywiste. Tak samo
jak konieczność rozliczenia jego
kosztów w zeznaniach podatkowych.
Nie zawsze jest to łatwe. Sytuacja
komplikuje się zwłaszcza wtedy, gdy
telefon służy nie tylko do kontaktów
służbowych albo gdy firma zarejestro‑
wana jako jednoosobowa działalność
gospodarcza posiada więcej niż jedną
„komórkę”.
Koszty uzyskania przychodu
Jedynym wymaganiem zaliczenia
wydatków ponoszonych przez firmę
do kosztów uzyskania przychodu jest,
aby wydatek ten spełniał łącznie trzy
warunki (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
powszechnie nazywanej ustawą o PIT):

 musi być faktycznie poniesiony;
 został poniesiony w celu osiągnięcia
przychodów bądź zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów;
 nie jest zawarty w wykazie kosztów
niestanowiących kosztów uzyskania
przychodu w art. 23 ust. 1.
Nie ma więc żadnych ograniczeń co do
liczby posiadanych telefonów przez
firmę zarejestrowaną jako jednoosobowa
działalność gospodarcza. Jeżeli chcemy
koszty ich nabycia i użytkowania
uwzględnić w rozliczeniach z fiskusem,
trzeba jednak wykazać, że są wykorzy‑
stywane wyłącznie w celach firmowych.
W firmie jednoosobowej nie warto zatem
mieć ich zbyt wiele, bo im ich więcej,
tym trudniej będzie to udowodnić.
Organa kontroli skarbowej na pewno
sprawdzą – a czynią to bardzo wnikliwie
– czy drugi bądź nawet i trzeci telefon
na pewno spełniają warunki ustawy
o PIT. Koszty ich użytkowania trzeba
zatem odpowiednio udokumentować.

UWAGA!
Z możliwości wliczenia wydatków
na firmę w koszty uzyskania
przychodu mogą skorzystać przed‑
siębiorcy, którzy z Urzędem Skar‑
bowym rozliczają się na zasadach
ogólnych lub na podstawie podatku
liniowego. Przedsiębiorca, który
nie jest pewien, czy dany wydatek
można wliczyć w koszt uzyskania
przychodu, może wystąpić o indy‑
widualną interpretację podatkową,
zwłaszcza że w dobie nowoczesnych
technologii i sposobów komuni‑
kowania się, nie wszystko jest tak
oczywiste, jak nam się czasami
wydaje.
Co możemy odliczyć?
Jeżeli telefon wykorzystywany jest
wyłącznie w celach firmowych i zareje‑
strowaliśmy go na firmę, w rozliczeniach
podatku dochodowego możemy
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uwzględnić wszystkie koszty związane
z jego nabyciem i użytkowaniem. Oczy‑
wiście pod warunkiem, że dokumen‑
towane są one fakturami od operatora
zawierającymi dane firmy. Jeżeli na
firmę jednoosobową zarejestrowane
są już choćby dwa telefony, warto
mieć także bilingi. Organ skarbowy
z dużym prawdopodobieństwem będzie
chciał sprawdzić, jak w rzeczywistości
telefony są wykorzystywane. Posiadając
wykaz połączeń, najłatwiej wykazać, że
jeden służy na przykład do kontaktów
z pracownikami i klientami, a drugi do
kontaktów z dostawcami, serwisem itp.
Bilingi trzeba mieć koniecznie, jeżeli
telefon wykorzystywany jest do celów
mieszanych – zarówno firmowych, jak
i prywatnych. Najczęściej zdarza się to
wtedy, gdy na cele firmowe korzystamy
z domowego telefonu stacjonarnego albo
prywatnego telefonu komórkowego.
Wtedy do kosztów uzyskania przy‑
chodów wliczyć można tylko wydatki
poniesione na połączenia związane
z prowadzeniem firmy. Bez abonamentu
i kosztów nabycia aparatu. Jeżeli telefon
komórkowy jest na kartę, uzyskanie
bilingów jest niemożliwe. W kosztach
uzyskania przychodu nie możemy zatem
uwzględnić żadnych wydatków związa‑
nych z jego użytkowaniem.
W najmniej komfortowej sytuacji jest
przedsiębiorca, który do celów mieszanych
używa telefonu zarejestrowanego na
firmę. Jeżeli wyjdzie to na jaw podczas
kontroli z urzędu skarbowego, kon‑
sekwencje mogą być różne. Wszystko
zależy od proporcji połączeń służbowych
i prywatnych. Gdy rozmowy prywatne są
sporadyczne, organa skarbowe często nie
zwracają na to uwagi. Gdy jest ich jednak
dużo, przedsiębiorca będzie musiał koszty
telefonu uwzględnione w rozliczeniu
podatkowym pomniejszyć o wydatki
poniesione na połączenia prywatne. Jeżeli
takich połączeń jest nieproporcjonalnie
dużo, rozmowy firmowe zdarzają się
sporadycznie (a bywa, że i wcale), organ
skarbowy może nawet zakwestionować
wliczanie do kosztów wydatków ponie‑
sionych na zakup aparatu i abonament.
Taki telefon może po prostu uznać za
sprzęt prywatny użytkowany ewentualnie
do celów służbowych. A skoro tak, to
przedsiębiorca i tak zaopatrzyłby się
w niego niezależnie od prowadzonej dzia‑
łalności gospodarczej. W takiej sytuacji
bezpieczniejsze jest posiadanie telefonu
prywatnego oraz zarejestrowanego na
firmę. Wydatki na telefon firmowy nie
budzą wtedy takich wątpliwości.
Odpowiedzialność prawna
Nieprawidłowe rozliczenie telefonu
niesie ze sobą konsekwencje różnego

 Rozliczenia podatkowe
Jak udokumentować
koszty uzyskania
przychodu?
Kwestia rozstrzygnięcia, czy dany
wydatek można wrzucić w koszty fir‑
mowe to jedno. Kolejną ważną kwestią
jest sposób udokumentowania tych
wydatków. Wytyczne zostały zawarte
w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przy‑
chodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2544). Zgodnie z § 11 pkt 3 rozpo‑
rządzenia podstawą zapisów w niej są
dowody księgowe, czyli:
1. faktury VAT, faktury VAT RR, faktury, dokumenty celne, rachunki oraz fak‑
tury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami”, odpowiadające
warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
2. inne dowody, wymienione w § 12 i 13, stwierdzające fakt dokonania operacji
gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co
najmniej:
a. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwy i adresy)
uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospo‑
darczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji
gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie
jednej daty,
c. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie,
jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji
gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający
powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego
podstawie.
Dokumenty, które będą stanowić podstawę do wliczenia danego wydatku
w koszty firmowe, muszą być sporządzone w języku polskim, w sposób zrozu‑
miały i pełny – czyli np. używane skróty muszą być powszechnie znane.
kalibru. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
gdy telefon wykorzystywany jest
do celów mieszanych. W związku
z ujawnionymi nieprawidłowościami
może powstać zaległość podatkowa.
Przedsiębiorca musi ją zapłacić razem
z odsetkami podatkowymi bez wezwa‑
nia ze strony organu skarbowego.
Odsetki te są naliczane od momentu,
w którym podatek miał być pierwot‑
nie zapłacony (w chwili powstania
obowiązku podatkowego), a nie
w momencie ujawnienia (kontroli)
nieprawidłowości. Kwota do zapłaty
może więc być znacząca.
Ponieważ używanie telefonu fir‑
mowego do celów prywatnych nie ma
związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, niewłaściwe kwalifi‑
kowanie kosztów może być uznane
za przestępstwo albo wykroczenie
skarbowe. A to oznacza, że podatnikowi
grozi odpowiedzialność karnoskarbowa
(mandat lub grzywna).


Przykład rozliczenia telefonu
używanego do celów mieszanych:
Podatnik prowadzi firmę w miesz‑
kaniu. Do celów służbowych
wykorzystuje między innymi telefon
prywatny. W poprzednim miesiącu
opłacił za niego 60,00 zł abonament,
a za prowadzone rozmowy zapłacił
300,00 zł. Jak wynika z bilingu,
50,00 zł to koszt kontaktów
z hurtownią, w której się zaopatruje,
30,00 zł to rozmowy z urzędami
(ZUS i urząd skarbowy). Pozostałe
koszty rozmów to kontakty
z rodziną mieszkającą za granicą
oraz rozmowy prowadzone przez
dzieci podatnika.
Na podstawie faktury i bilingu od
operatora nasz podatnik w świetle
obowiązujących przepisów do
kosztów uzyskania przychodu może
zaliczyć tylko 80,00 zł wydane na
rozmowy związane z prowadzoną
działalnością.
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Praktyka czyni mistrza –
zapisz się na szkolenie VELUX
W lutym ruszył nowy cykl szkoleń VELUX dla dekarzy i montażystów, którzy chcą rozwijać swoje firmy
i podnosić kwalifikacje zawodowe. Spotkania będą odbywać się przez cały rok (jak skończą się ograniczenia
związane z sytuacją epidemiologiczną) w kameralnych grupach w całej Polsce i będą okazją do rozwoju
własnych umiejętności montażowych, a także poszerzenia zakresu swoich usług. W województwie
lubelskim szkolenia odbywają się w Lubelskim Ośrodku Kształcenia Dekarzy w Jabłonnej.
Już po raz kolejny firma VELUX uru‑
chomiła cykl szkoleń dla wykonawców,
dzięki którym uczestnicy będą mogli
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
i dowiedzieć się, jakie są najnowsze
rozwiązania montażowe. Nowy program
szkoleń jest nakierowany na zajęcia
praktyczne i rozwijanie umiejętności
potrzebnych wykonawcom w codziennej
pracy na budowie. Podczas wszystkich
szkoleń będzie można przyjrzeć się
detalom technicznym rozwiązań
VELUX. Będzie to okazja do poszerzenia
swojej wiedzy o produktach i zasadach
ich montażu. W 2020 roku zaplanowano
szkolenia zarówno stacjonarne, jak
i w terenie na budowie. Na każdym
z nich uczestnicy będą mogli samodziel‑
nie przećwiczyć montaż produktów
VELUX przewidzianych w danym
module szkolenia.
Badania konsumenckie pokazują, że
inwestorzy postrzegają wykonawców jako
ważnych doradców w procesach budowy,
a zwłaszcza remontu domu, co oznacza,
że oczekują od nich rzetelnej wiedzy
i doświadczenia. Program szkoleń VELUX
został pomyślany tak, aby podczas zajęć
praktycznych uczestnicy mogli pozyskać
informacje na temat nowych produktów
oraz rozwiązań, które cieszą się, lub w niedalekiej przyszłości będą, największą popularnością – mówi Sławomir Łyskawka,
dyrektor techniczny VELUX Polska.
Jesteśmy światowym liderem w produkcji
okien dachowych, ale też dbamy o to, aby
produkty, które dekarze wykorzystują do
montażu okien dachowych, wyróżniały
się najwyższą jakością oraz ułatwiały im
codzienną pracę. Stale doskonalimy nasze
okna i akcesoria montażowe tak, aby proces
instalacji był łatwy, szybki i bezpieczny,
a efekt – satysfakcjonujący klienta przez
wiele lat – dodaje.
W tym roku szkolenia skierowane
będą nie tylko do dekarzy, ale też
montażystów. Ci, którzy do tej pory
mieli niewielkie doświadczenie np.
w montażu okien dachowych bądź
elektrycznego sterowania, będą mogli
poszerzyć portfolio swoich usług. Na
rynku zauważalne jest duże zapotrzebo‑

wanie na profesjonalnych wykonawców.
Udział w szkoleniu jest szansą dla firm
budowalnych na pozyskanie nowych
klientów, ale też okazją, aby przygoto‑
wać się na przyszłe oczekiwania inwe‑
storów, którzy stale szukają trwałych
i wygodnych rozwiązań.
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje
m.in. obniżony montaż okien dachowych
z wykorzystaniem gotowych produktów
instalacyjnych, montaż okien w zestawach
kombi – dwa okna obok siebie, montaż
okien kolankowych, wymianę okna dacho‑
wego, montaż silnika i elektrycznych
osłon zewnętrznych m.in. rolety i mar‑
kizy. Wykonawcy mogą wybierać spośród
trzech typów szkoleń o różnym stopniu
zaawansowania i tematyce. Nad grupami
będą czuwać wykwalifikowani doradcy
techniczni. Więcej szczegółów na temat
szkoleń można znaleźć na stronie dekarz.
com.pl w zakładce Oddział Lubelski.
Szkolenia w nowym cyklu są jedno‑
dniowe i trwają zależnie od wybranego
modułu kilka godzin. W tym roku firma
VELUX przeszkoli ponad 1600 wyko‑
nawców. Aby znaleźć się w tym gronie,

wystarczy wybrać szkolenie w dogodnej
dla siebie lokalizacji i terminie, a następ‑
nie wypełnić formularz zgłoszeniowy na
stronie www.szkolenia.velux.pl. Udział
w szkoleniu jest bezpłatny.
W przypadku dekarzy i montażystów,
którzy biorą udział w programie „Reko‑
mendowany Wykonawca VELUX”, ich
udział w szkoleniu będzie punktowany
w rankingu o tytuł EXPERTA VELUX
2020. Z kolei dla wykonawców, którzy
do tej pory nie uczestniczyli w progra‑
mie, będzie to okazja do zapoznania się
z jego zasadami. Firmy, które przejdą
etap kwalifikacji i biorą udział w pro‑
gramie „Rekomendowany Wykonawca
VELUX”, mogą skorzystać ze wsparcia
marketingowego oraz profesjonalnych
szkoleń, a dodatkowo ubiegać się o tytuł
EXPERTA VELUX. Tegoroczna edycja
rankingu będzie wyjątkowa ze względu
na 30-lecie firmy VELUX w Polsce. Na
zwycięzców będą czekać atrakcyjne
nagrody, a sam udział w konkursie
będzie okazją do zdobycia nowych
umiejętności dekarskich i skorzystania
z wielu dodatkowych bonusów.
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Zostań
Rekomendowanym
Wykonawcą VELUX
Program „Rekomendowany Wykonawca VELUX” to
atrakcyjna oferta wsparcia dla wykonawców z całej
Polski, którzy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe
i rozwijać swoje firmy dekarskie i montażowe. Od lat
cieszy się on renomą wśród dekarzy. Tegoroczna odsłona
programu została zmodyfikowana tak, aby jeszcze
bardziej odpowiadała aktualnym potrzebom rynkowym
i pomagała wykonawcom w codziennej pracy.
ubiegać się od 1 lutego do 31 paździer‑
Tytuł Rekomendowanego Wykonawcy
nika 2020. Tegoroczna rywalizacja
VELUX otrzymuje firma, która przeszła
o tytuł będzie wyjątkowa ze względu na
etap kwalifikacji na budowie, a jej pra‑
cownicy uczestniczyli w szkoleniu, które 30-lecie firmy VELUX. Na zwycięzców
będą czekać atrakcyjne nagrody, a sam
składa się z części praktycznej z mon‑
tażu okien dachowych oraz teoretycznej, udział w konkursie będzie okazją do
zdobycia nowych umiejętności dekar‑
uzupełnionej wskazówkami w zakresie
skich i skorzystania z wielu dodatko‑
optymalnego doboru produktów
wych bonusów. Gala EXPERTA VELUX
izolacyjnych oraz akcesoriów do okien
2020 zyska jeszcze
dachowych.
bardziej wyjątkową
Program „Rekomen‑
Rekomendowany
oprawę.
Rekomendowany
dowany Wykonawca
Zdobycie tytułu
VELUX” zakłada kom‑
Wykonawca
Wykonawca
Rekomendowanego
pletne i profesjonalne
Wykonawcy to jednak
wsparcie marketingowe.
tylko pierwszy krok.
Kontakt do firmy,
Firma VELUX dba także
która otrzyma tytuł,
o stałe podnoszenie
jest opublikowany na
kwalifikacji dekarzy
stronie internetowej
i umożliwia im zdobycie
VELUX, w Lokalizatorze
specjalizacji w zakresie
Rekomendowanych
montażu bardziej zaawansowanych
Wykonawców „Znajdź Dekarza”. W ten
produktów np. okien do płaskiego dachu
sposób inwestorzy łatwo i szybko
czy systemów elektrycznych INTE‑
sposób znajdują dobrych fachowców,
GRA®. Wykonawcy mogą skorzystać
a przeszkoleni dekarze mogą liczyć
z atrakcyjnych szkoleń, podczas których
na pozyskanie większej liczby zleceń.
zdobywają wiedzę o najnowszych pro‑
Firmy, które przejdą etap kwalifikacji
duktach i promocjach, a także rozwijają
i biorą aktywny udział w programie
umiejętności montażowe pod okiem
mogą dodatkowo ubiegać się o tytuł
profesjonalnych doradców technicznych
EXPERTA VELUX. W 2020 roku mogą
VELUX.
ubiegać się o niego wykonawcy, którzy
podnoszą swoje kwalifikacje na szko‑
Co nowego czeka nas
leniach VELUX oraz polecają klientom
w programie
nasze rozwiązania i biorą udział
„Rekomendowany
w promocjach produktowych, a także
Wykonawca VELUX”
aktywnie komunikują się z naszymi
w 2020 roku?
klientami. Prestiżowy tytuł EXPERT
Badania konsumenckie pokazują, że
VELUX 2020 otrzyma 45 najlepszych
inwestorzy postrzegają wykonawców
rekomendowanych wykonawców
jako ważnych doradców w procesie
VELUX z całej Polski. Można o niego

www.velux.pl/dekarze

budowy, a zwłaszcza remontu domu, co
oznacza, że oczekują od nich rzetelnej
wiedzy i doświadczenia. W tym roku
klientom proponujemy uproszczony
program kwalifikacji produktowych,
który ułatwi im dopasowanie wyko‑
nawcy do usługi, której potrzebują.
Wychodząc naprzeciw potrzebom inwe‑
storów, wprowadzona została nowa
kwalifikacja „Naprawa i serwisowanie
okien VELUX”. Jeżeli firmy biorące
udział w programie są zainteresowane
zdobyciem tej kwalifikacji, mogą ubie‑
gać się o nią kontaktując się z doradcą
technicznym VELUX.
W ciągu ostatnich kilku lat dużym
zmianom uległy systemy stero‑
wania oknami VELUX INTEGRA®.
Szkolenia z tego zakresu zostały
uzupełnione o instalację inteligen‑
tnego systemu kontroli klimatu
VELUX ACTIVE, który na podstawie
danych z wewnętrznych czujników
jakości powietrza oraz z lokalnych
baz pogodowych dba o to, aby na
poddaszu panowały najlepsze warunki
dla domowników i umożliwia zdalne
sterowanie produktami INTEGRA®
z aplikacji w telefonie, z każdego miej‑
sca na świecie.
W tym roku z troski o jakość
programu i zadowolenie klientów, aby
kontynuować swój udział w nim, należy
potwierdzić swoje kwalifikacje. W tym
celu należy skontaktować się z doradcą
technicznym VELUX.
Więcej informacji o programie
oraz cennych porad dla wykonawców
można znaleźć na stronie:
www.velux.pl/profesjonaliści/dekarze.
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Budowlanka w BDO 2020
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Gospodarka XXI wieku ma to do siebie, że wytwarza nie tylko dużo dóbr różnego
rodzaju, ale też coraz większe ilości odpadów. BDO ma stanowić mocne narzędzie
dyscyplinujące firmy w ich wytwarzaniu, pozbywaniu się, przetwarzaniu i utylizacji.
Gigantyczne wprost ilości odpadów
różnego rodzaju to ciemna strona
rozwoju gospodarczego i konsumpcyjnej
cywilizacji. Nad tym, jak sobie z nimi
poradzić, zastanawiają się wszystkie
kraje rozwinięte. Jednym ze sposobów
na rozwiązanie problemu mają być odpo‑
wiednie regulacje prawne, narzucające
na obywateli i firmy wiele obowiązków
w zakresie odpowiedniego postępowania
z odpadami.
W Polsce Sejm uchwalił szereg sto‑
sownych ustaw, z ustawą o odpadach na
czele, a ministrowie wydali odpowiednie
rozporządzenia wykonawcze. Problemu
odpadów – nielegalnych wysypisk,
szarej strefy itd. – to jednak nie roz‑
wiązało. Ustawodawca postanowił więc
zdyscyplinować firmy, nakładając na
nie obowiązek rejestracji, ewidencjono‑
wania i sprawozdawczości w specjalnym
systemie elektronicznym – bazie
danych o produktach, opakowaniach

i gospodarce odpadami (w skrócie
BDO – baza danych o odpadach). Choć
niektórzy wskazują na korzyści, jakie
BDO daje firmom (np. zamiast zezwo‑
lenia na transport odpadów wystarczy
odpowiedni wpis do bazy), to nikt nie
ma wątpliwości, że głównym zadaniem
systemu jest ułatwienie organom
inspekcji ochrony środowiska nadzo‑
rowania firm w zakresie właściwego
postępowania z odpadami.
Cyfryzacja gospodarowania odpadami
jest jednak tak dużym wyzwaniem tech‑
nicznym i logistycznym, że co rusz zmie‑
niają się przepisy dotyczące tego, kto
i kiedy podlega obowiązkowi uzyskania
wpisu w BDO oraz ewidencjonowania
i sprawozdawczości. Najnowsze zmiany
dotyczą katalogu odpadów zwolnionych
z ewidencji w bazie oraz przedłużenia
okresu przejściowego, w którym firmy
mogą prowadzić ewidencję w formie
papierowej.

Zwolnienia dla firm
budowlanych
Firmy świadczące usługi remontowe
i budowlane zaliczone zostały do pod‑
miotów wytwarzających odpady, które co
do zasady zobowiązane są do rejestracji
i prowadzenia ewidencji odpadów w BDO.
Istnieją tylko trzy przypadki – dwa
wynikają z ustawy, a jeden na mocy
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów
opadów i ilości odpadów, dla których nie
ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów – w których firma budowlana nie
musi prowadzić ewidencji odpadów. Jeżeli
zwolnienia obejmują wszystkie odpady
wytwarzane przez firmę w ciągu roku,
jest to równoznaczne ze zwolnieniem
z obowiązku rejestracji w bazie danych
o odpadach.
Zgodnie z art. 3 ust. 32) ustawy firmy
budowlane świadczące swoje usługi na
podstawie umowy, która inaczej niż to
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jest w ustawie, określi podmiot odpowie‑
dzialny za odpady (najczęściej w grę wcho‑
dzi inwestor, a jeżeli firma świadczy usługi
jako podwykonawca, może to być także
wykonawca główny), nie są wytwórcami
odpadów i z tego tytułu zwolnione są z ich
ewidencji. Z obowiązku tego zwolnione
są także firmy, które są jednocześnie
zwolnione z prowadzenia karty ewidencji
odpadów (KEO) i karty przekazania
odpadów (KPO). Oznacza to, że:
 wytwarzają one nie więcej niż 100 kg
odpadów niebezpiecznych rocznie i 5 t
odpadów niekomunalnych (art. 71
ustawy – zwolnienie z KEO, obowiązek
prowadzenia KPO, tzw. ewidencja
uproszczona);
 przekazują wytworzone przez siebie
odpady do sprzedawcy lub innego
nieprofesjonalnego zbierającego odpady,
który nie jest objęty obowiązkiem pro‑
wadzenia ewidencji odpadów (art. 69
ustawy – zwolnienie z KPO).
Samo zwolnienie z KEO przy obowiązku
prowadzenia KPO skutkuje obowiązkiem
rejestracji i sprawozdawczości w BDO.
Na mocy rozporządzenia Ministra Kli‑
matu z obowiązku rejestracji i ewidencji
w BDO zwolnione są natomiast firmy,
które wytwarzają wyłącznie odpady
znajdujące się w katalogu odpadów
zwolnionych z ewidencji i w ilościach
w nim określonych. Wspomniane roz‑
porządzenie to nowelizacja poprzednich
aktów wydawanych w tym zakresie przez
ministrów środowiska. W życie weszło ono
w styczniu 2020 roku. Rozporządzenie
rozszerza katalog odpadów objętych zwol‑
nieniami i zwiększa większość limitów
na poszczególne ich rodzaje (Tabela 1–3).
Przekroczenie limitu wyznaczonego
dla któregokolwiek rodzaju odpadów
w którejkolwiek z wymienionych grup
skutkuje powstaniem obowiązku uzyska‑
nia wpisu do bazy danych o odpadach,
ewidencjonowania i sprawozdawczości za
pośrednictwem BDO.
W świetle przytoczonych przepisów
największe szanse na całkowite zwolnie‑
nie z obowiązku rejestracji i ewidencji
w BDO mają zatem niewielkie firmy
budowlane i to przede wszystkim na mocy
rozporządzenia. Trudno sobie bowiem
wyobrazić, że większym i dużym firmom
przy okazji każdej wykonywanej usługi
uda się podpisać umowę, w której za
odpady będzie odpowiadał inwestor czy
główny wykonawca. Nie leży to w interesie
żadnego z nich, ponieważ wtedy to oni
muszą spełnić wymagania ustawy
o odpadach. W dodatku mogą odmawiać
odbioru zrealizowanej przez firmę usługi,
dopóki wykonawca odpadów nie uprząt‑
nie. Jednoczesne spełnienie wymogów
zwolnienia z KEO i KPO przy tak nisko
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Tabela 1. Limity zwalniające z obowiązku rejestracji i ewidencji w BDO dla odpadów
budowlanych.
Wysokość limitu
[tona]

Rodzaj odpadów

Kod
odpadów

20

gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż oznaczone kodem 17
05 03

17 05 04

10

odpady z betonu oraz grunt betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

10

gruz ceglany

17 01 02

10

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

17 01 03

10

drewno

17 02 01

10

materiały zawierające gips, inne niż oznaczone kodem 17 08 01

17 08 02

10

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż oznaczone
kodem 17 01 06

17 01 07

5

szkło

17 02 02

5

tworzywa sztuczne

17 02 03

5

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 80

Tabela 2. Limity zwalniające z obowiązku rejestracji i ewidencji w BDO dla odpadów związanych z prowadzeniem firmy.
Wysokość limitu
[kg]

Rodzaj odpadów

Kod
odpadów

500

opakowania z papieru i tektury

15 01 01

500

opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

500

opakowania ze szkła

15 01 07

200

opakowania z tekstyliów

15 01 09

200

opakowania wielomateriałowe

15 01 05

100

opakowania z drewna

15 01 03

100

opakowania z metalu

15 01 04

20

tonery

08 03 18

10

przeterminowana żywność

16 03 80

5

nośniki elektryczne (dyski komputerowe, płyty CD itp.)

16 80 01

2

baterie alkaliczne (z wyłączeniem baterii zawierających rtęć
16 06 03)

16 06 04

Tabela 3. Limity zwalniające z obowiązku rejestracji i ewidencji w BDO dla odpadów związanych z prowadzeniem firmy.
Wysokość limitu
[kg]

Rodzaj odpadów

Kod
odpadów

200

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecz‑
nych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

50

opakowania z metali zawierających niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu,
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

ex¹ 15 01 11*

50

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
oznaczone kodem od 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

20

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

5

baterie zawierające rtęć

16 06 03*

ex1 oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej
załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
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Zwolnienia z BDO 
wyznaczonych ustawą limitach może być
osiągalne również dla niewielkich firm
budowlanych.
Generalnie warto jednak pamiętać, że
poszczególne zwolnienia z obowiązku
ewidencji odpadów nie wykluczają się
nawzajem i tak organizować prowadzenie
prac, aby odpadów było jak najmniej; jak
najwięcej elementów, które mogą stać
się odpadem, wykorzystać na terenie
inwestycji (bo nie są wówczas odpadem)
– czasem warto podpowiedzieć to inwe‑
storowi, a wśród ewentualnych odbiorców
odpadów (m.in. gleby czy gruzu) było jak
najwięcej podmiotów, które ustawowo są
zwolnione z BDO (osób fizycznych bądź
jednostek organizacyjnych niebędących
przedsiębiorcami). Jeżeli firmie nie uda
się uniknąć rejestracji w BDO, to zawsze
ułatwi sobie prowadzenie ewidencji
i sprawozdawczości.
Nowy okres przejściowy
Jeszcze w grudniu wszystkie firmy,
których nie obejmowało całkowite
zwolnienie z obowiązku ewidencji
odpadów, musiały zarejestrować się
w bazie danych o odpadach i prowadzić
za jej pośrednictwem ewidencję. Ze
względów logistyczno-technicznych
okazało się to jednak niemożliwe.
W rezultacie 31 stycznia 2020 roku
weszła w życie ustawa, na mocy której
do 30 czerwca 2020 roku ewidencję
odpadów można prowadzić w formie
papierowej. Obwiązujące od 1 kwietnia br. przepisy zawarte w Tarczy
Antykryzysowej wydłużają ten czas
do 31 grudnia 2020 roku. Firmy,
które w okresie przejściowym prowadzą
ewidencję papierową, muszą wystawiać
KPO w takiej ilości egzemplarzy, aby
każdy, kto przyjmuje od nich odpady lub
je transportuje, posiadał przy sobie jego
kopię. Do bazy dokumentację papierową
trzeba jednak wprowadzać „niezwłocz‑
nie” i zakończyć jej wprowadzanie
najpóźniej 31 stycznia 2021 roku.
Do 30 czerwca można ponadto składać
sprawozdania w wersji elektronicznej
dotyczące gospodarowania odpadami
w roku 2019.
Ewidencję papierową (a także elek‑
troniczną we własnym zakresie) będzie
można prowadzić także podczas trwania
awarii systemu BDO – o tym, jak długo
potrwa awaria powinien poinformować
administrator bazy danych o odpadach
(minister właściwy do spraw środowiska)
na swoich stronach w Biuletynie Infor‑
macji Gospodarczej. Podczas trwania
awarii firma musi wystawić KPO w wersji
papierowej w niezbędnej ilości egzem‑
plarzy, a ewidencję w BDO z tego okresu
uzupełnić nie później niż 30 dni po
usunięciu awarii.

Fachowiec Lubelski

Styczniowa nowela zawiera ponadto
wzory dokumentów, które będą obowią‑
zywały w opisanych przypadkach. Warto
o tym pamiętać, bo zmianę wzorów KEO
i KPO w maju 2019 roku przeoczyło
wielu przedsiębiorców, co naraziło ich na
niepotrzebne kłopoty i niedogodności.
Konsekwencje
naruszenia przepisów
Za naruszenie przepisów dotyczących
obowiązku rejestracji, ewidencji i spra‑
wozdawczości za pośrednictwem BDO
firma może zostać ukarana grzywną,
administracyjną karą pieniężną,
a jej właściciel może zostać nawet
aresztowany. Wysokość grzywny waha
się w granicach od 100 do 1 mln zł,
administracyjnej kary pieniężnej zaś od
5 tys. do 1 mln zł.
Grzywny i areszt wymierzają sądy.
Kary te są stosowane wobec firm, które
pomimo obowiązku:
 nie złożyły wniosku o wpis do rejestru
BDO;
 nie złożyły wniosku o zmianę wpisu;
 nie złożyły wniosku o wykreślenie
z rejestru;
 złożyły wniosek niezgodny ze stanem
faktycznym;
 naruszyły obowiązki sprawozdawcze
i ewidencyjne.
Od 1 stycznia 2020 roku karze grzywny
lub aresztu podlega ponadto każdy,
kto nie będzie przechowywał przez
określony czas, nie udostępniał lub nie
przedkładał dokumentów i wszelkich
danych, do których zobowiązuje go
ustawa, a także kto w trakcie transportu
odpadów i odpadów komunalnych nie
będzie posiadał potwierdzenia wygene‑
rowanego z BDO. Grzywną zagrożony
jest również brak uzupełnienia
ewidencji z okresu awarii systemu BDO
w terminie 30 dni od dnia jej usunięcia.
Administracyjną karę pieniężną na
firmy nakłada Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska za:
 prowadzenie działalności bez wyma‑
ganego wpisu do rejestru BDO;
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 nieumieszczanie numeru rejestro‑
wego – nadawanego przy okazji
rejestracji w rejestrze BDO – na doku‑
mentach sporządzanych w związku
z prowadzoną działalnością.
Powyższy tekst ma charakter informacyjny
i nie stanowi wykładni prawa.

Wykaz aktów prawnych:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz 21,
tj. ogłoszona przez Kancelarię Sejmu,
10.01.2020.
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz nie‑
których innych ustaw, Dz.U. z 2020 r.
poz. 150.
 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobiega‑
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy‑
sowych oraz niektórych innych ustaw,
Dz. U. 2020 r. poz. 568.
 Rozporządzenie Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie kata‑
logu odpadów, Dz.U. z 2020 r. poz. 10.
 Rozporządzenie Ministra Klimatu
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie
rodzajów opadów i ilości odpadów, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów, Dz.U. z 2019 r. poz.
2531.
 Objaśnienia prawne Ministra Klimatu
wydane na wniosek Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców, na pod‑
stawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1292), dotyczące
stosowania przepisów art. 50 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy
o odpadach w zakresie obowiązku
uzyskania wpisu w rejestrze BDO przez
wytwórców odpadów będących mikro‑
przedsiębiorcami, małymi lub średnimi
przedsiębiorcami.
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Co Twemu sercu
nie służy
lek. med. Michał Wilczyński, kardiolog

W trakcie codziennych czynności rzadko myślimy o ich
wpływie na nasze zdrowie. To najczęstsza przyczyna
prowadzenia stylu życia, który może obciążać nasze
serce, zaburzając poważnie jego funkcjonowanie.
Każdego dnia wykonujemy szereg
czynności, które mają pozytywny lub
negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ale
kto z nas zwraca na to uwagę? Najczęś‑
ciej skupiamy się na przyjemnościach,
jakie nam dają i w efekcie prowadzimy
niezdrowy styl życia. W tym czasie – nie
wykazując objawów – może rozwijać się
choroba. Jedną z najbardziej niebez‑
piecznych jest choroba wieńcowa serca.
Co to jest choroba wieńcowa?
Choroba wieńcowa, zwana też chorobą
niedokrwienną serca, charakteryzuje
się niedostatecznym ukrwieniem
i zaopatrzeniem serca w tlen. Jej przy‑
czyną jest istotne zwężenie, a czasem
też zamknięcie światła tętnic wieńco‑
wych. Najczęściej na tle miażdżyco‑
wym. W ścianach naczyń wieńcowych,
podobnie jak ścianach innych naczyń
tętniczych, tworzą się blaszki miażdży‑
cowe, które razem z gromadzącą się na
nich skrzepliną powodują stopniowe
zamykanie światła naczyń. W efekcie
przepływ krwi ulega zmniejszeniu,
powodując niedotlenienie zaopatrywa‑
nego przez nie narządu.
Groźny cholesterol
Przyjmuje się, że za chorobę wieńcową
odpowiada zespół czynników takich,
jak: osobnicze cechy genetyczne oraz
styl życia, nieprawidłowe odżywianie,
nikotynizm, siedzący tryb życia, brak
aktywności fizycznej, stres oraz – naj‑
ważniejszy – cholesterol. Poziom jego
stężenia we krwi to w dużej mierze efekt
naszego sposobu odżywiania. Tłuszcze
nasycone (zwierzęce), sery, jajka, tłuste
mięsa i wędliny go podnoszą. Korzystne
jest natomiast spożywanie tłuszczy
nienasyconych, zawierających kwasy
omega-3 (obecne w rybach morskich) oraz
fitosteroli zapobiegających wchłanianiu
cholesterolu (obecne w warzywach, owo‑
cach, niektórych masłach i margarynach).

Niebezpieczne używki
To przede wszystkim nikotyna
i alkohol. Negatywny wpływ palenia
papierosów (także elektronicznych)
na nasze zdrowie udowodniono
olbrzymią ilością badań klinicznych.
W świetle ich wyników nikotynizm
w sposób bardzo istotny statystycznie
podnosi ryzyko zachorowalności układu
sercowo-naczyniowego.
Nadużywanie przewlekłe alkoholu
natomiast powoduje w czasie uszko‑
dzenie funkcji wątroby. Dla zdrowia
serca to ważne, bo wątroba odpowiada
za metabolizm lipidowy. Jeżeli ulegnie
uszkodzeniu na skutek nadmiernego
spożywania alkoholu, dochodzi do
hipertriglicerydemii oraz zaburzenia
metabolizmu tłuszczów.
Ryzykowna waga
Dla układu sercowo-naczyniowego
szczególnie niekorzystna jest otyłość
typu trzewnego. Ponadto otyłości często
towarzyszą choroby współistniejące,
takie jak: nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca lub zaburzenia hormonalne,
tworzące zespoły niekorzystnych czyn‑
ników prowadzących do uszkodzenia
układu serowo-naczyniowego.
Otyłość też niestety zdecydowanie
zmniejsza wydolność fizyczną, zniechę‑
cając dotknięte tym problemem osoby do
systematycznego (aerobowego) wysiłku,
tak korzystnego dla poprawnego funkcjo‑
nowania układu sercowo-naczyniowego.
Zgubny stres
To czynnik podnoszący prawdopodo‑
bieństwo pojawienia się chorób układu
sercowo-naczyniowego zwłaszcza
w grupie ludzi wykonujących pracę
zawodową związaną z podejmowaniem
decyzji obarczonych ryzykiem. Według
badań socjologicznych liczebność tej
grupy w miarę upływu czasu, zacho‑
dzących zmian w sposobie organizacji

zatrudnienia, pojawiania się nowych
zawodów, wymogów prowadzenia
biznesu ulega znaczącemu wzrostowi.
Wyeliminowanie stresu z naszego życia
praktycznie nie jest możliwe, jednak
możliwe jest zmniejszanie jego szkodli‑
wości. Służą temu odpowiednie treningi
psychologiczne w ramach rehabilitacji
poszpitalnej prowadzone z osobami,
które przebyły ostry incydent wieńcowy.
Leczenie i profilaktyka
Ostrą chorobą wieńcową leczy się obec‑
nie metodą:
 przezskórnej angioplastyki wieńco‑
wej, czyli stentowania dokonanych
zwężeń światła naczyń;
 operacji kardiochirurgicznej polega‑
jącej na wykonaniu pomostowania
w obrębie krytycznego zwężenia, tzw.
by-pas.
Obie metody są skuteczne, ale jako
zabiegi inwazyjne nie pozostają bez
śladu. Dlatego o wiele lepiej jest wydłużać
okres dobrostanu zdrowotnego poprzez
codzienne zachowania prozdrowotne.
Korzystajmy również z dobrodziejstwa
możliwości kontroli swojego zdrowia
w ramach działań profilaktycznych.
Mając 40 lat i więcej, monitorujmy
wartości: lipidów surowicy, cholesterolu
i jego frakcji, a zwłaszcza informujmy
lekarza rodzinnego o obecności postępu‑
jącej nietolerancji wysiłku fizycznego i/
lub obecności towarzyszącemu mu bólu
w klatce piersiowej. Kontrolujmy syste‑
matycznie ciśnienie tętnicze krwi, aby
w sytuacji krytycznej dla nas nie okazało
się, że mamy od lat utrwalone (narzą‑
dowe) objawy nadciśnienia tętniczego.
Obecnie pomiar ciśnienia tętniczego jest
bardzo prosty, a aparaty do jego pomiaru
są zautomatyzowane i dostępne w każdej
aptece lub sklepie medycznym.
Pełny tekst na fachowiec.ihz.pl.
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Taras pod pergolą
Mariusz Mirecki, dyrektor handlowy w firmie AiC, tel. 512 273 666

Po pochmurnej i szarej zimie wiosenne słońce cieszy oczy każdego. Gdy nadejdzie lato i słońce
rozbłyśnie w pełni, nie zawsze tak będzie. Wtedy jego jaskrawe i gorące promienie utrudniają
zarówno pracę, jak i relaks. Zaciemnianie i zacienianie miejsc, w których przebywamy, staje
się wręcz nieodzowne. Można to zrobić na wiele sposobów dostosowanych do specyfiki
zacienianej przestrzeni i potrzeb przebywających w nich osób, ale… dotyczy to przede wszystkim
pomieszczeń. Tymczasem coraz więcej osób mieszka w domach jednorodzinnych, poszukując
atrakcyjnych rozwiązań umożliwiających niebanalną aranżację tarasu i przydomowej zieleni.
W dodatku takich, które zapewnią warunki sprzyjające odpoczynkowi oraz spotkaniom z rodziną
i przyjaciółmi. Nic dziwnego zatem, że coraz większą popularnością cieszą się pergole.
Funkcje tarasu
Tarasy w budownictwie znane są od
czasów starożytnych i już wtedy pełniły
funkcję zarówno użytkową , jak i este‑
tyczną. Tak jest i dziś. To z jednej strony
dodatkowa powierzchnia eksploata‑
cyjna, z drugiej to element dekoracyjny
towarzyszący obiektom mieszkalnym,
usługowym i użyteczności publicznej.
W obu przypadkach ważny jest cel,
jakiemu służyć ma taras, bo od tego
zależy jego lokalizacja, wykonanie,
wielkość i aranżacja.
Pod względem użytkowym taras
traktowany jest najczęściej jako
miejsce wypoczynku i nieoficjalnych
spotkań towarzyskich i rodzinnych.
Pod względem architektonicznym zaś
jako element kompozycji budynku,
stanowiący najczęściej przedłużenie
powierzchni salonu, albo element aran‑
żacji przestrzeni wokół danego obiektu

budowlanego: ogrodu bądź otoczenia
budynku usługowego lub użytecz‑
ności publicznej. Dlatego aby taras
mógł pełnić swoje funkcje, musi być
odpowiednio wykonany i wyposażony,
między innymi w odpowiedni system
zacieniający.
Rodzaje osłon tarasowych
Stosowanie osłon zabezpieczających
użytkowników tarasu przed nie‑
korzystnym wpływem warunków
atmosferycznych to wręcz konieczność.
W przeciwnym razie korzystanie z niego
będzie utrudniać silne nasłonecznienie,
opady i wiatr. Funkcje ochronne mogą
pełnić:
 odpowiednie nasadzenia roślin;
 trwała zabudowa tarasu (pełna lub
tylko zadaszenie);
 gotowe systemy zacieniania, takie jak
parasole, markizy, pergole.

Wybór rodzaju osłony tarasu powinien
zależeć nie tylko od osobistych prefe‑
rencji inwestora, niezależnie od tego
czy jest to osoba prywatna, czy też
firma. Nie mniej istotne są takie czyn‑
niki, jak stylistyka wybranego systemu,
czas jego wykonania, trwałość,
odporność na warunki atmosferyczne
czy skuteczność zapewnianej ochrony
i – rzecz jasna – kosztu użytych mate‑
riałów i robocizny.
Dlaczego pergola?
Pergole w architekturze znane są od
wieków średnich. Miały wówczas formę
długiego tunelu, o rozmiarach umożli‑
wiających dorosłem człowiekowi space‑
rowanie wewnątrz. Tunel ten budowano
początkowo z kamiennej podstawy
przykrytej deskami: metalowymi albo
drewnianymi. Tak wykonana konstruk‑
cja służyła za podporę dla roślinności,
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zwykle pnączy i kwiatów. Później
zaczęto budować je także w formie
lekkich konstrukcji drewnianych. Ciągle
były to jednak obiekty architektury
ogrodowej.
Jako element związany z budynkiem
pergola pojawiła się dopiero w archi‑
tekturze modernistycznej, przed i po
II Wojnie Światowej. Umieszczano
ją wtedy na dachach domów i hoteli,
podkreślając w ten sposób awangardowy
charakter obiektu. Jej zadaniem było
nadanie wizualnej lekkości budynkowi,
zacienianie. Była też podporą dla roślin,
dodatkowego oświetlenia elektrycznego
i materiałów osłonowych.
Obecna moda na rozwiązania utrzy‑
mane w stylistyce minimalistycznej
mocno do modernizmu nawiązuje. Dziś
w architekturze liczy się wszak prostota,
funkcjonalność, unikanie stylizacji.
Wraz z nimi do łask wraca i pergola.
Przede wszystkim w funkcji osłonowej
i dekoracyjnej. Okazuje się bowiem, że
zacienienie tarasu pergolą to rozwią‑
zanie bardzo uniwersalne i wyjątkowo
estetyczne. Wykonane może być z róż‑
nych materiałów, w bogatej kolorystyce,
zacieniać za ich pomocą można zarówno
tarasy niewielkie, jak i te o imponu‑
jących rozmiarach. W zależności od
zastosowanych materiałów, pergola
może nabrać charakteru pasującego do
wybranego stylu architektonicznego
budynku. Będzie wtedy podkreślała jego
charakter i charakter jego otoczenia.
Propozycja AiC
Nowoczesny, minimalistyczny trend
w architekturze był inspiracją także dla
firmy AiC, producenta systemów zacie‑
niania. Oferowane przez niego pergole
łączą charakterystyczną dla minimalizmu
prostotę i funkcjonalność z wysoką
jakością produktów, której oczekują
klienci. Konstrukcja pergoli wykonana jest
najczęściej z ekstrudowanego aluminium,
lakierowanego proszkowo (możliwość
dobrania kolorystyki w palecie RAL zgod‑
nie z indywidualnym życzeniem klienta).
Elementy łączone są zaś za pomocą śrub
i wkrętów ze stali nierdzewnej.
Tkaniny stosowane przez AiC do
wykonania elementów zacieniających
(zadaszenie przesuwne) pergoli dzięki
mikroperforacji umożliwiają przenika‑
nie powietrza i dostęp do naturalnego
światła. Impregnacja zapewnia im
wodoodporność, odporność na blaknię‑
cie, zabrudzenia i pleśnienie, czyniąc je
łatwymi w czyszczeniu. Ponadto kon‑

strukcja (zabudowa) każdej pergoli przy‑
gotowana jest tak, aby woda gromadząca
się podczas opadów spływała z jednej
strony i w kierunku umożliwiającym jej
dalszy odpływ.
Pergole AiC oferowane są w wersji
przyściennej i wolnostojącej. W wersji
przyściennej konstrukcję z jednej strony
kotwi się do elewacji budynku, a z drugiej
podpiera jej dach za pomocą słupów,
które podtrzymują szyny jezdne. Pergola
przyścienna może być wykonana także
bez podpór. Szyny jezdne podwiesza się
wówczas do istniejących już konstrukcji.
W wersji wolnostojącej pergola stoi na
czterech lub więcej słupach w zależności
od jej rozmiarów i ciężaru.
Zarówno w wersji przyściennej, jak
i wolnostojącej boki pergoli mogą być
zasłonięte roletami materiałowymi typu

Rok założenia 1992

screen w systemie przeciwwietrznym ZIP.
Stosowane w tych przypadkach materiały
zapewniają osobom korzystającym
z tarasu doskonałą widoczność otoczenia.
W zależności od preferencji klienta
elementami zacieniającymi sterować
można manualnie (za pomocą linki prze‑
suwających się po systemie bloczków)
lub elektrycznie (dostępna opcja pełnej
automatyki, wraz z czujnikami wiatro‑
wymi) za pomocą specjalnych silników.
Tak wykonane pergole zapewniają
skuteczną ochronę przed nadmiernym
nasłonecznieniem, wiatrem (w wersji
z osłoniętymi bokami) oraz opadami
atmosferycznymi, umożliwiając
wydłużenie efektywnego korzystania
z tarasu. Są jednocześnie jego ozdobą,
a nierzadko kluczowym elementem jego
aranżacji.

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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Bot szuka kopciuchów
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które już od grudnia ubiegłego roku
sprawdza w Internecie oferty kotłów na paliwa stałe, poszukując tzw. kopciuchów. To duże ułatwienie
dla Inspekcji Handlowej, uprawnionej do kontroli sprzedawanych urządzeń grzewczych i nakładania
kar finansowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości. Z bota korzystać może także UOKiK.
„Bot” to skrót od słowa „robot”, który
używany jest do określenia programu
lub aplikacji wykonującej automatycz‑
nie określone czynności. W Internecie
jest ich pełno. Posługują się nimi
zarówno platformy internetowe,
firmy, jak i instytucje polityczne. Boty
mogą m.in. przeszukiwać zawartość
stron internetowych, obserwować
zachowania użytkowników sieci,
a także wyręczać ich i generować
własne treści. Bot opracowany na zle‑
cenie Ministerstwa Rozwoju należy do
tych pierwszych. Program wyszukuje
urządzenia niespełniające wymagań
określonych w przepisach m.in. na
podstawie:
 sprzeczności słów (np. kocioł klasy
5 i nieodpowiadające tej deklaracji
parametry emisyjne);
 określonej klasy kotła innej niż klasa 5;

 pojedynczych słów kluczowych (np.
ruszty, ręczne itd.);
 wpisanego niepoprawnego rodzaju
paliwa;
 podejrzanych słów (np. kocioł na
zamówienie itd.).
Po co bot?
Próby wyeliminowania z polskiego
rynku pozaklasowych (wysokoemi‑
syjnych tzw. kopciuchów) kotłów
grzewczych trwają od 2017 roku, kiedy
to weszło w życie rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierp‑
nia 2017 roku w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe. Zgodnie
z nim urządzenia tego typu o mocy do
500 kW muszą spełniać wymagania
dotyczące emisji tlenku węgla, orga‑
nicznych związków gazowych i pyłów
(ustalonych na takim samym poziomie

jak w ekoprojekcie). Nie wolno stosować
w nich rusztu awaryjnego.
Praktyka firm produkujących, impor‑
tujących i sprzedających kotły na paliwa
stałe pokazała jednak, że w regulacjach
prawnych jest wystarczająco dużo luk,
aby kotły pozaklasowe nadal oferować
klientom. Postanowiono zatem uszczelnić
przepisy i już 1 lutego 2019 roku weszło
w życie Rozporządzenie Ministra Techno‑
logii i Przedsiębiorczości zmieniające roz‑
porządzenie z roku 2017. W noweli pojęcie
rusztu awaryjnego zastąpiono pojęciem
rusztu obsługiwanego ręcznie i doprecy‑
zowano wymagania w zakresie możliwości
jego stosowania. Wprowadzano ponadto
graniczne wartości dla sprawności cieplnej
kotłów na paliwa stałe (87% dla kotłów
o znamionowej mocy cieplnej nie większej
niż 100 kW i 89% dla kotłów o znamiono‑
wej mocy większej niż 100 kW).
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Zmiana przepisów niestety niewiele
zmieniła w zakresie praktyk stosowa‑
nych przez firmy z branży. Ocenia się, że
co roku na polski rynek nadal trafia co
najmniej kilkadziesiąt tysięcy urządzeń
niespełniających wymagań. Ich sprze‑
daży sprzyja duże rozproszenie rynku
kotłów na paliwa stałe oraz duża szara
strefa w branży. Zaradzić problemowi
mają więc nowe rozwiązania prawne,
tym razem na poziomie ustawowym.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej
w październiku ubiegłego roku ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o Inspekcji Handlowej (IH) nie wolno
w Polsce sprzedawać i wprowadzać
do obrotu kotłów o niższej klasie niż
klasa 5, a inspektorzy IH mają nie tylko
prawo do kontroli oferowanych na rynku
urządzeń, ale też do nakładania kar
finansowych na firmy, które to czynią.
Bot ma usprawnić i ułatwić ich pracę.
Do walki z podmiotami niestosują‑
cymi się do nowych regulacji włączył
się także Urząd Ochrony Konsumenta
i Konkurencji. Reklamowanie kopciu‑
chów jako kotłów niskoemisyjnych,
posługiwanie się fałszywymi świade‑
ctwami jakości itp. to z jednej strony
wprowadzanie konsumentów w błąd,
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Informacje, które powinna zawierać
etykieta energetyczna:
I nazwa lub znak towarowy
usługodawcy

I

II
III

IV

E
F

II identyﬁkator modelu dostawcy
III funkcja ogrzewania
IV klasa efektywności energetycznej

ustalona zgodnie z załącznikiem II;
końcówka strzałki zawierająca klasę
efektywności energetycznej kotła
na paliwo stałe powinna być umieszczona
na tej samej wysokości co końcówka
odpowiedniej klasy efektywności energetycznej

G

V

YZ

V nominalna moc cieplna w kW, w zaokrągleniu
do najbliższej liczby całkowitej

VI w przypadku kotłów kombinowanych również
dodatkowa funkcja podgrzewania wody

VI

2017

VII

2015/1187

VII w przypadku kotłów kogeneracyjnych na
paliwo stałe również dodatkowa funkcja
produkcji energii elektrycznej

>
REKLAMA
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a z drugiej – czyn nieuczciwej konkuren‑
cji. UOKiK także może posługiwać się
opracowanym botem.
Kontrole natychmiast
wystartowały
Znowelizowane ustawy obowiązują od
23 listopada 2019 roku i niemal natych‑
miast ruszyły kontrole prowadzone przez
Inspekcję Handlową. W ubiegłym roku,
ze względów budżetowych, sprawdzano
przede wszystkim dokumentację, ety‑
kiety i karty produktów. W tym roku IH
może zlecać także badania laboratoryjne
sprawdzanych kotłów (w laboratorium
wybranym w drodze przetargu przez
Ministerstwo Rozwoju). Rząd przezna‑
czył na ten cel 900 tys. zł, co według sza‑
cunków pozwoli na przebadanie około 50
urządzeń rocznie. W przeprowadzanych
przez IH kontrolach wykorzystywany jest
już także internetowy bot.
Wyniki pierwszych kontroli, prze‑
prowadzonych zaledwie w listopadzie
i grudniu 2019 roku, są zatrważające.
Jak poinformował nas Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, na 453
partii skontrolowanych przez inspek‑
torów w grudniu ubiegłego roku kotłów
na paliwa stałe sprzedawanych w całym
kraju aż 174 zostało zakwestionowanych
ze względu na braki formalne (na przy‑
kład brak informacji na temat parame‑
trów jakościowych zalecanego paliwa na
tabliczce znamionowej lub w instrukcji
obsługi). Dwie partie urządzeń zakwe‑
stionowano ze względu na konstrukcję,
a dwa kotły niezgodne z przepisami (3
i 4 klasy) przedsiębiorcy sami wycofali
z obrotu i rozmontowali.
Nie lepiej wyglądają wyniki kontroli
etykiet. Na 129 kotłów skontrolowanych
tylko w czterech województwach
(dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, wiel‑
kopolskie) z powodu braku etykiety, nie‑
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Parametry techniczne kotłów na paliwa
stałe zgodnych z ekoprojektem
Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
2015/1189 do określenia sprawności kotłów nie używa się już sprawności cieplnej,
lecz użytkowej, obliczanej w stosunku do ciepła spalania paliwa (dla kotłów opala‑
nych węglem kamiennym to na przykład różnica 5%). Od urządzeń na paliwa stałe
wymaga się zaś, aby:
1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia kotłów o nomi‑
nalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 kW była nie mniejsza niż 75%;
2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń kotłów
o nominalnej mocy cieplnej większej niż 20 kW była nie mniejsza niż 77%;
3. emitowane przez nie substancje zachowały wyznaczone wartości graniczne
 CO – 700 przy załadunku ręcznym, 500 przy załadunku automatycznym;
 OGC (organiczne związki gazowe) – 30 przy załadunku ręcznym, 20 przy
załadunku automatycznym;
 pył – 60 przy załadunku ręcznym, 40 przy załadunku automatycznym;
 NOx (tlenki azotu) – 200 dla kotłów zasilanych paliwem biogenicznym (nie‑
zależnie od metody załadunku), 350 dla kotłów zasilanych paliwem kopalnym
(niezależnie od metody załadunku).
Oprac. na podst. materiałów UOKiK.
prawidłowej etykiety lub karty produktu
zakwestionowano aż 49 (czyli 38%).
A jak wyglądają efekty pracy
bota? W okresie tylko o kilka dni
dłuższym niż kalendarzowy miesiąc
(23.12.2019–28.01.2020) po przeanalizo‑
waniu 400 aukcji na popularnych platfor‑
mach sprzedażowych (Allegro.pl, OLX.pl,
sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl)
Departament Nadzoru Rynku UOKiK
wysłał do przedsiębiorców oferujących
łącznie 274 kotły pisma zawiadamiające
o wykrytych nieprawidłowościach
i zagrożeniu karą pieniężną za naruszenie
przepisów ustawy o etykietowaniu ener‑
getycznym. W efekcie do końca stycznia
2020 roku 122 aukcje zostały zamknięte.
Konsekwencje finansowe
Za naruszenie przepisów znowelizowanej
ustawy Prawo ochrony środowiska Woje‑
wódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
może nałożyć karę pieniężną w wysokości

od 10 tys. zł do 5% przychodu uzyskanego
przez ukaraną firmę w poprzednim roku
kalendarzowym. Za naruszenie przepisów
dotyczących etykiet grozi natomiast kara
w wysokości od jednokrotnego do dziesię‑
ciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej za
poprzedni rok (w 2018 roku wynosiło ono
4585,03 zł).
W związku z kontrolami przepro‑
wadzonymi pod koniec ubiegłego roku
wojewódzkie inspektoraty IH wszczęły
w styczniu 2020 roku osiem postępowań
o nałożenie administracyjnej kary pienięż‑
nej i nie wykluczają kolejnych. Wszystkie
dotyczą naruszenia przepisów dotyczą‑
cych etykiet. Ogłoszenia w Internecie nie
podlegają karze (nieprawidłowość trzeba
potwierdzić podczas kontroli). W sprawie
kotłów zakwestionowanych ze względu
na konstrukcję w momencie oddawania
tekstu do pubpokacji toczyło się postępo‑
wanie odwoławcze.

Niezbędna dokumentacja
Do kotła oferowanego w sprzedaży dołączona powinna być:
 deklaracja zgodności, która zwiera imię i nazwisko
(nazwę) oraz adres producenta bądź jego upoważnionego
przedstawiciela, opis i dane identyfikacyjne wyrobu
wykorzystującego energię, odniesienie do zastosowanych
norm zharmonizowanych (jeżeli ma to zastosowanie),
odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji
technicznych (jeżeli mają zastosowanie), odniesienie
do innych przepisów UE dotyczących oznakowania CE
(jeżeli mają zastosowanie), imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
 instrukcja (w języku polskim) montażu dla instalatorów
i obsługi dla użytkowników (informacje te powinny być
dostępne także na stronach internetowych producentów);
 karta informacyjna produktu (w formie drukowanej
lub elektronicznej), w której musi znajdować się nazwa

dostawcy lub jego znak towarowy, identyfikator modelu
dostawcy, klasa efektywności energetycznej modelu,
znamionowa moc cieplna (w kW), współczynnik efektyw‑
ności energetycznej, sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń (w %), szczególne środki
ostrożności stosowane podczas montażu, instalacji lub
konserwacji urządzenia, sprawność elektryczna (w %) –
dotyczy kotłów kogeneracyjnych.
Jedna karta informacyjna produktu może dotyczyć większej
liczby modeli kotłów na paliwo stałe dostarczanych przez tego
samego dostawcę (producenta, importera). Informacje w karcie
informacyjnej produktu mogą zostać podane w formie kolo‑
rowej lub czarno-białej kopii etykiety, wtedy jednak musi ona
zostać uzupełniona o wymagane informacje, które nie znajdują
się na etykiecie.
Oprac. na podst. materiałów UOKiK.

Zabiegi pielęgnacyjne na nawierzchniach
trawiastych naturalnych i sztucznych

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19B • tel. 601 316 672, 506 018 871, 607 105 280
e-mail: info@lawner.pl • www.lawner.pl/boiska
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Zmiany w zakresie JPK_VAT
Magdalena Pietraś, Główny Ekspert Skarbowy, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. W tym roku zniesiony zostanie obowiązek
podwójnej sprawozdawczości poprzez sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
i jednocześnie comiesięcznego pliku JPK. Czynności te zostaną zastąpione jednym,
nowym plikiem JPK_VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.
Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku
przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej
zmieniły harmonogram wprowadzania
w życie obowiązku prowadzenia spra‑
wozdawczości podatkowej za pomocą
nowego JPK_VAT, który zawierać będzie
część ewidencyjną i deklaracyjną. Zgodnie
z obowiązującymi aktualnie regulacjami
obowiązek ten nie będzie wprowadzany
etapami (najpierw duzi przedsiębiorcy,
a pozostali w terminie późniejszym).
Wszyscy przedsiębiorcy: duzi,
średni, mali i mikroprzedsiebiorcy,
będą mieli ten obowiązek od 1 lipca
2020 roku. Oznacza to jednocześnie,
że od 1 lipca 2020 roku nie będzie już
możliwości złożenia deklaracji VAT w inny
sposób niż przez nowy JPK_VAT. Aktu‑
alny pozostaje natomiast termin wejścia
w życie rozporządzenia Ministra Finan‑
sów z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych

i ewidencji w zakresie podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988),
zgodnie z którym dane zawarte w nowym
JPK_VAT zastąpią dotychczasową formę
rozliczenia. Rozporządzenie to zaczęło
obwiązywać 1 kwietnia tego roku.
Nowe zasady
Nowy plik JPK_VAT, zbudowany z części
ewidencyjnej i deklaracyjnej, dotyczyć
będzie tylko rozliczeń VAT dokony‑
wanych obecnie w deklaracji VAT-7
i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć
skróconej deklaracji VAT w zakresie
usług taksówek osobowych opodatko‑
wanych ryczałtem (VAT-12), jak również
pozostałych deklaracji podatkowych, do
których będą mieć zastosowanie dotych‑
czasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M,
VAT-10 czy VAT-14).
Podatnik, który zadeklarował
miesięczną formę rozliczenia podatku
VAT, będzie musiał przesłać za każdy

miesiąc ewidencję VAT w formie nowego
JPK_VAT, łącznie z deklaracją, za
pomocą kodu systemowego JPK_V7M.
Podatnik rozliczający się kwartalnie
zastosuje nowe zasady, używając kodu
systemowego JPK_V7K. Za pierwsze
dwa miesiące kwartału wyśle do urzędu
nowy JPK_VAT po każdym miesiącu,
wypełniając tylko część ewidencyjną. Po
trzecim miesiącu kwartału do urzędu
wyśle część ewidencyjną tylko za trzeci
miesiąc kwartału, łącznie z wypełnioną
częścią deklaracyjną sumującą wszystkie
trzy miesiące.
Podpisanie i wysyłka nowego jednego
pliku JPK_VAT zawierającego część
deklaracyjną (czyli pozycje obecnej dekla‑
racji) i część ewidencyjną (z pozycjami
starego pliku JPK_VAT z dodatkowymi
elementami porządkującymi i analitycz‑
nymi) odbywać się będzie na zasadach
stosowanych obecnie przy plikach
JPK_VAT poprzez podpis kwalifikowany,
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profil zaufany i dane autoryzujące, czyli
przychód razem z rozliczenia rocznego
sprzed 2 lat (np. w roku 2020 podpisu‑
jemy się przychodem z roku 2018).
Korygowanie
nowego JPK_VAT
Korygowanie nowego JPK_VAT będzie
możliwe tylko według nowej struktury
JPK_VAT. Korekty deklaracji dotyczące
okresów sprzed wejścia w życie nowej
struktury natomiast należy dokonywać
na starych zasadach, czyli na wzorze
obowiązującej wówczas deklaracji czy
pliku JPK.
Korygowanie nowego pliku JPK –
który łączy ze sobą obie części pliku:
ewidencyjną i deklaracyjną – tylko
w części ewidencyjnej (o ile podatnik nie
ujmie w korekcie części deklaracyjnej)
nie będzie wywoływało skutków prze‑
sunięcia terminu zwrotu dla rozliczenia
podatku VAT w części deklaracyjnej
ujmującej np. zwrot z terminem 60 dni.
Inne uproszczenia
Razem z wprowadzeniem nowego
JPK_VAT zlikwidowany zostanie
obowiązek składania załącznika VAT‑
-ZD, wymaganego obecnie do deklaracji
VAT-7/VAT-7K przy korzystaniu z ulgi
na złe długi (art. 89a ustawy o VAT).
Uproszczone zostanie także rozliczenie
z tytułu importu towarów (art. 33a
ustawy o VAT) przez zniesienie obowiązku
złożenia kopii deklaracji VAT-7/VAT-7K do
urzędu celno-skarbowego.
Ministerstwo Finansów przystoso‑
wało funkcjonalność i zakres nowej
aplikacji e-mikrofirma. Zmieniona
webowa wersja aplikacji obsłuży
schemy historyczne, wygeneruje
i wyśle nowy plik JPK_VAT i pozwoli na
podgląd wypełnionej struktury. Nowa
e-mikrofirma odzyska hasło i będzie
miała możliwość anonimizacji danych
historycznych. Przez dodanie do obecnej
desktopowej e-mikrofirmy możliwości
eksportu danych będzie również moż‑
liwość przeniesienia dotychczasowych
rozliczeń do nowej webowej aplikacji.
Póki co nowa aplikacja nie będzie
dostępna na urządzeniach mobilnych.
Nowy JPK_VAT będzie można
również wypełnić i wysłać za pomocą
Formularza Uproszczonego dostępnego
na stronie podatki.gov.pl, który
zastąpi obecne rozwiązanie opierające
się na pliku CSV.
Kody grup towarowych
Do wymienionych w rozporządzeniu
kodów grup towarowych m.in. będą
należeć:
 01 - dostawy napojów alkoholowych;

 Rozliczenia podatkowe
UWAGA! Wsparcie dla firm związane z koronawirusem
Ministerstwo Finansów poinformowało o wsparciu przedsiębiorców, którzy
w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową
zapłatą należności podatkowych. W świetle wyjaśnienia z dnia 11.03.2020 roku
zamieszczonego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) mogą oni wystąpić
do urzędu skarbowego z wnioskiem o przyznanie ulgi w formie:
 odroczenia terminu płatności,
 rozłożenia na raty,
 umorzenia zaległości podatkowych.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wnioski składane przez przedsiębior‑
ców w trybie art. 67a i następnych Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności.
Więcej informacji o ulgach i ułatwieniach dotyczących poboru podatków
przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej na naszej stronie: fachowiec.ihz.pl.
 02 – dostawy towarów, o których
mowa w art. 103 ust. 5a ustawy –
środki transportu;
 03 – dostawy oleju opałowego
w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym oraz olejów smarowych,
pozostałych olejów o kodach CN od
2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłącze‑
niem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
(oleje białe, parafina ciekła) oraz sma‑
rów plastycznych zaliczanych do kodu
CN 2710 19 99, olejów smarowych
o kodzie CN 2710 20 90, preparatów
smarowych objętych pozycją CN 3403,
z wyłączeniem smarów plastycznych
objętych tą pozycją;
 04 dostawy wyrobów tytoniowych,
suszu tytoniowego, płynu do papie‑
rosów elektronicznych i wyrobów
nowatorskich, w rozumieniu przepi‑
sów o podatku akcyzowym;
 05 – dostawy odpadów – wyłącznie
określonych w poz. 79–91 załącz‑
nika nr 15 do ustawy;
 06 – dostawy urządzeń elektronicz‑
nych oraz części i materiałów do
nich;
 07 – dostawy pojazdów oraz części
samochodowych;
 08 – dostawy metali szlachetnych
oraz nieszlachetnych;
 09 – dostawy leków oraz wyrobów
medycznych;
 10 – dostawy budynków, budowli
i gruntów;
 11 – świadczenie usług w zakresie
przenoszenia uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych,
o których mowa w ustawie z dnia
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1201 i 2538 oraz z 2019 r., poz. 730,
1501 i 1532);
 12 – świadczenie usług o charak‑
terze niematerialnym – wyłącznie:
doradczych, księgowych, prawnych,
zarządczych, szkoleniowych, marke‑

tingowych, firm centralnych (head
offices), reklamowych, badania rynku
i opinii publicznej, w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych;
 13 – świadczenie usług transporto‑
wych i gospodarki magazynowej.
Do rodzajów transakcji, które wymagają
właściwego oznaczenia w nowym pliku
JPK, należą: sprzedaż wysyłkowa,
usługi telekomunikacyjne, transakcje
powiązane z art. 32 ust. 2 pkt.1, WNT,
WDT, transakcje trójstronne, turystyka,
towary używane, WNT po imporcie,
WDT po imporcie, bony, mechanizm
podzielonej płatności.
Do dokumentów, wobec których
konieczna będzie identyfikacja, należeć
będą: sprzedaż z tytułu kasy fiskalnej,
dokumenty wewnętrzne, faktury z art.
109 ust 3d do paragonu fiskalnego,
oznaczenie importu towarów z art. 33a,
faktury VAT RR oraz faktury z oznacze‑
niem „metoda kasowa”.
Co w przypadku
błędów i wątpliwości?
Wraz z nowym JPK_VAT wprowadzono
karę w wysokości 500 zł, nakładaną
za każdy popełniony i niepoprawiony
błąd w terminie 14 dni od wezwania
z urzędu, jednak wyłącznie wtedy, kiedy
błąd uniemożliwi analizę wysłanego
pliku JPK_VAT.
Ministerstwo Finansów nie pozostawia
oczywiście podatników bez pomocy
w spełnianiu obowiązków podatkowych.
W sprawach merytorycznych zawsze
można skorzystać z Krajowej Informacji
Skarbowej pod numerem 801 055 055 lub
22 3300330. W sprawach technicznych
i aplikacji e-mikrofirma pomoc uzyskamy
pod adresem: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.
Natomiast wszystkie informacje, zmiany,
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania można znaleźć na stronie
podatki.gov.pl w zakładce JPK/JPK_VAT
z deklaracją.
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Mały ZUS z plusem, czyli
ulga na nowych zasadach
Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim
malgorzata.korba@zus.pl

W Małym ZUS od 1 lutego tego roku zaszło kilka ważnych zmian. Dzięki nim większa liczba
przedsiębiorców może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od dochodu.
Od lutego wzrósł znacząco przychód,
który uprawnia przedsiębiorców do
korzystania z Małego ZUS. Zmienił się
sposób wyliczania składek na ubezpie‑
czenia społeczne. Zmieniony jest także
termin na zgłoszenia.
Kto może korzystać
z Małego ZUS, a kto nie?
Od 1 lutego z Małego ZUS może skorzy‑
stać przedsiębiorca, którego przychód
z działalności gospodarczej z poprzed‑
niego roku kalendarzowego nie
przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność
gospodarcza była prowadzona krócej
niż przez cały rok, to limit przychodu
wylicza się proporcjonalnie do liczby dni
prowadzenia firmy w danym roku. Z ulgi
skorzysta tylko osoba, która prowadziła
działalność gospodarczą w poprzednim
roku przez co najmniej 60 dni. To
oznacza, że Mały ZUS nie przysługuje
osobom dopiero rozpoczynającym
biznes. Jeśli przedsiębiorca rozliczał się
w formie karty podatkowej i rozliczał
podatek VAT od sprzedaży, to jego

przychodem z działalności gospodarczej
jest wartość sprzedaży, o której mowa
w ustawie o podatku od towarów i usług,
która podlega opodatkowaniu tym
podatkiem, bez kwoty tego podatku.
Z Małego ZUS wykluczone są firmy,
które rozliczają się na karcie podatkowej
z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży
od podatku VAT. Kolejne kryterium
wykluczające przedsiębiorcę z Małego
ZUS to podleganie ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot‑
nemu także z tytułu innej pozarolniczej
działalności (np. jako wspólnik spółki
jawnej). Z ulgi nie skorzysta również
osoba, która wykonuje dla byłego lub
obecnego pracodawcy to, co robiła dla
niego jako pracownik w bieżącym lub
poprzednim roku kalendarzowym.
Mały ZUS nie przysługuje przedsię‑
biorcy, który spełnia jeszcze warunki
do opłacania preferencyjnych składek,
czyli składek od kwoty nie niższej niż
30% minimalnego wynagrodzenia.
Musi więc zostać zachowana kolejność
korzystania z ulg w opłacaniu składek.

Nowy przedsiębiorca najpierw ma prawo
do wykorzystania „ulgi na start”, czyli
6-miesięcznego zwolnienia z opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne.
Z tej ulgi można zrezygnować i od
razu przejść do korzystania z prefe‑
rencyjnych składek (przez pierwsze 24
miesiące kalendarzowe). Dopiero gdy
przedsiębiorca nie ma uprawnień do
preferencyjnych składek, może pomyśleć
o Małym ZUS.
Na Małym ZUS można być maksymal‑
nie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich
60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga
dotyczy tylko składek na ubezpieczenia
społeczne. Składkę zdrowotną przedsię‑
biorca opłaca w pełnej wysokości.
Jakie składki na Małym ZUS?
Do końca stycznia 2020 roku składki
na ubezpieczenia społeczne na Małym
ZUS były uzależnione od przychodu
przedsiębiorcy. To zmieniło się od
1 lutego 2020 tego roku. Teraz kwota
składek na Małym ZUS zależy od
dochodu. Podstawą wymiaru składek
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na ubezpieczenia społeczne jest obecnie
połowa przeciętnego miesięcznego
dochodu uzyskanego z działalności
w poprzednim roku. Co ważne, nadal
obowiązują minimalna i maksymalna
podstawa wymiaru składek na Małym
ZUS. Podstawa wymiaru składek
musi więc mieścić się pomiędzy 30%
minimalnego wynagrodzenia krajowego
a 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia (w 2020 roku: między
780 zł a 3136,20 zł).
Nowej podstawy wymiaru składek
nie trzeba wyliczać samodzielnie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przygotował w tym celu internetowy
kalkulator. Można z niego skorzystać
na stronie https://eskladka.pl/. W kal‑
kulatorze należy wpisać liczbę dni
prowadzenia działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym
i wybrać z listy formy opodatkowania,
z jakich przedsiębiorca wtedy korzystał.
Następnie przedsiębiorca wskazuje
swój ubiegłoroczny przychód i dochód
z działalności. W przypadku korzy‑
stania z karty podatkowej i ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych
kalkulator sam podpowiada wysokość
dochodu.

 Ulgi w ZUS
Wysokość kwoty, od której opłaca się
składki, ma wpływ na wysokość przy‑
sługujących przedsiębiorcy świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, w tym na
zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy
macierzyński oraz przyszłą emeryturę.
Dlatego to zawsze do przedsiębiorcy
uprawnionego do Małego ZUS należy
decyzja, czy chce on skorzystać z ulgi.
Jak zgłosić się do
Małego ZUS?
Podstawę wymiaru składek ustala się
raz w roku kalendarzowym – na jego
początku. Dlatego przedsiębiorca, który
chce zacząć korzystać z Małego ZUS od
stycznia 2021 roku, powinien zgłosić się
do ulgi do końca stycznia 2021 roku.
W innej sytuacji są przedsiębiorcy,
którzy w trakcie roku:
 rozpoczynają działalność gospodarczą
(a nie mają prawa do preferencyjnych
składek);
 wznawiają zawieszoną wcześniej
działalność gospodarczą;
 którym kończy się okres korzystania
z preferencyjnych składek.
W ich przypadku termin na zgłoszenie
to 7 dni liczonych od pierwszego dnia
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Przykład
Pani Agata ma zawieszoną działal‑
ność gospodarczą od listopada 2019
do 31 marca 2020 roku. Spełnia
warunki do skorzystania z Małego
ZUS i chce się do niego zgłosić.
Musi to zrobić najpóźniej 8 kwiet‑
nia 2020 roku (wtedy mija 7 dni).
prowadzenia działalności gospodarczej/
jej wznowienia/po zakończeniu prefe‑
rencyjnych składek.
Jak wygląda samo zgłoszenie?
Należy złożyć w ZUS odpowiednie
dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestro‑
wanie z dotychczasowym kodem ubez‑
pieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA
(zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem
właściwym dla Małego ZUS: 05 90
albo 05 92). Dodatkowo po pierwszym
miesiącu z Małym ZUS trzeba złożyć
dokumenty rozliczeniowe z informacją
o rocznym przychodzie, rocznym
dochodzie oraz formach opodatkowa‑
nia z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.

Więcej informacji o uldze na www.zus.pl.
REKLAMA

Innowacyjne systemy ogrodzeń

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

kraty

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

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

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

www.orex.biz.pl • www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl • e-mail: biuro@orex.biz.pl
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Reforma procedury cywilnej
i jej znaczenie dla obrotu
gospodarczego
adw. dr Rafał Choroszyński, rafal@choroszynski.pl, www.choroszynski.pl

Jedną z największych bolączek dochodzenia roszczeń przed sądem jest przewlekłość
postępowań. Próba zniwelowania tego mankamentu legła u podstaw nowelizacji
Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 roku.
Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1469) to największa
reforma procedury cywilnej, z jaką
mamy doczynienia od wielu lat. Wpro‑
wadzone zmiany mają przyspieszyć
i usprawnić rozpoznawanie spraw.
A to nie jedyne zmiany w kpc. 1 stycz‑
nia 2020 roku w życie weszła ustawa
z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)
wprowadzająca do procedury cywilnej
zmiany, które dotyczą: postępowania
przed Sądem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, spraw z zakresu prawa
spadkowego oraz w niewielkim zakresie

postępowania egzekucyjnego i przed
sądem polubownym.
Reforma procedury cywilnej jest
tak obszerna, że nie sposób omówić
wszystkich rozwiązań ze względu na
dobro Czytelnika. Niektóre rozwiązania
są tak szczegółowe i mają charakter
wręcz ezoteryczny dla osób niebędących
prawnikami. Warto jednak wskazać
na główne rozwiązania reformy, które
mają swoje przełożenie na postępowanie
w sprawach gospodarczych.
Tryb gospodarczy
Nowelizacja kpc przywraca odrębne
postępowanie w sprawach gospodar‑
czych, gdzie spory będą prowadzone
w ramach trybu rządzącego się

surowszymi zasadami. Obowiązuje
m.in. zakaz wniesienia pozwu wzajem‑
nego oraz rozszerzania powództwa i jego
zmiany. Bardziej rygorystyczna jest
ponadto forma prekluzji dowodowej,
która polega na obowiązku zgłoszenia
dowodów i twierdzeń już w pierwszym
piśmie (w pozwie lub odpowiedzi na
pozew) pod rygorem ich pominięcia.
Sprawa ma być docelowo rozstrzygana
w ciągu sześciu miesięcy od wniesienia
przez pozwanego odpowiedzi na pozew,
a postępowanie dowodowe ma być szyb‑
sze i skupiać się na dowodach pisemnych
i opinii biegłego; strony będą mogły
się umówić o wyłączenie określonych
dowodów w prowadzonym przez siebie
sporze.
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Należy zauważyć, iż szybkość
postępowania będzie za sobą niosła
niebezpieczeństwo wydawania orze‑
czeń formalnych, czy też – mówiąc
wprost – niesprawiedliwych, o ile strona
nie będzie umiejętnie przedstawiać
swoich racji. Aby uniknąć porażki tylko
z powodu błędów w formułowaniu
stanowiska czy przedstawianiu dowo‑
dów, strony będą zmuszone zatem do
korzystania z pomocy profesjonalistów
obrotu prawnego.
Mankamentem nowych rozwiązań
jest również znaczne podwyższenie
kosztów dochodzenia roszczeń. Maksy‑
malna opłata sądowa od roszczeń o naj‑
wyższej wartości wzrosła do 200 tys. zł,
a pozwy korporacyjne podrożały o kilka
tysięcy. Od kilkuset do nawet kilkudzie‑
sięciu tysięsy złotych wzrosły opłaty
sądowe od bardzo popularnych w profe‑
sjonalnym obrocie środków: zawezwania
do próby ugodowej i przedprocesowego
wniosku o zabezpieczenie roszczenia
pieniężnego.
Nadużycie prawa
procesowego
Nowe regulacje kpc wprowadzają
klauzulę nadużycia prawa procesowego,
nakładając na strony i uczestników
postępowania obowiązek dokonywania
czynności procesowych zgodnie
z dobrymi obyczajami (art. 3 kpc).
Usytuowanie klauzuli we wskazanym
miejscu prowadzi do dwóch wniosków:
(1) dotyczy ona wprost wszystkich
rodzajów postępowań cywilnych, do
których mają zastosowanie przepisy
kodeksu postępowania cywilnego;
(2) ma ona służyć wyeliminowaniu
z postępowania cywilnego czynności,
które godzą w dobre obyczaje, pomimo
że mieszczą się w granicach prawa.
Na klauzulę nadużycia prawa
procesowego można się powołać, gdy
strona lub uczestnik postępowania będę
korzystać z uprawnienia przewidzianego
w przepisach prawa niezgodnie z celem,
dla którego je ustanowiono. Na przykład
wtedy, gdy strona wnosi zażalenia
na postanowienia niezaskarżalne,
a następnie skarży postanowienia
o odrzuceniu zażalenia, albo gdy strona
składa bezzasadne wnioski o wyłączenie
sędziego, o zwolnienie od kosztów sądo‑
wych, o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu, o sprostowanie lub wykładnię
orzeczenia.
Aby zapobiec nadużyciom prawa
procesowego, ustawodawca wprowadził
dwojakiego rodzaju „sankcje”: możliwość
pozostawienia pisma bez rozpoznania
oraz możliwość zastosowania wobec
strony nadużywającej prawa środków
wskazanych w art. 226(2) § 2 kpc (np.

dr Rafał Choroszyński
– ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.
W latach 1996−1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym
w Lublinie, a w latach 1998−2001 aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Lublinie (patron adw. Jerzy A. Sieklucki). Od 2001 r. prowadzi
Indywidualną Kancelarię Adwokacką.
W latach 2004−2006 był Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie.
Członek Komisji Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie,
wykładowca i egzaminator, patron 15 aplikantów adwokackich, prowadzących
obecnie własne Kancelarie Adwokackie. Specjalizuje się w prawie cywilnym,
gospodarczym, karnym.
grzywny czy wydania stosownego roz‑
strzygnięcia o kosztach postępowania
lub odsetkach).
Pozostawienie pisma
bez rozpoznania
W ustawie zmieniającej ustawodawca
wprowadził nowy sposób „załatwienia
sprawy” – pozostawienie pisma bez
rozpoznania. Sąd nie podejmuje wów‑
czas żadnych czynności, z wyjątkiem
zawiadomienia wnoszącego pismo przez
przewodniczącego o pozostawieniu
pisma bez rozpoznania przy złożeniu
pierwszego pisma.
Pozostawienie pisma bez rozpoznania
może mieć miejsce tylko wtedy, gdy
ustawa tak stanowi i nie podlega
zaskarżeniu, czyli w przypadku złożenia:
niedopuszczalnego wniosku o wyłączenie
sędziego (art. 53 (1) kpc), niedopuszczal‑
nego wniosku o ustanowienie pełnomoc‑
nika z urzędu (art. 117(2) § 2 kpc), nie‑

dopuszczalnego wniosku o sprostowanie
orzeczenia (art. 350(1) kpc).
Koszty i odsetki
Dużym novum jest wprowadzenie na
podstawie art. 98 § 11 kpc zasady, iż
zasądzając koszty procesu, sąd powinien
zasądzić je wraz z odsetkami ustawo‑
wymi za opóźnienie w spełnieniu świad‑
czenia pieniężnego. Odsetki zasądza się
za czas od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia, którym je zasądzono do dnia
zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawo‑
mocne z chwilą wydania, odsetki należą
się za czas po upływie tygodnia od dnia
jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli
orzeczenie takie podlega doręczeniu
z urzędu – za czas po upływie tygodnia
od dnia jego doręczenia zobowiązanemu
do dnia zapłaty.
Odsetki są zasądzane na rzecz strony,
a nie pełnomocnika, podobnie zresztą
jak koszty procesu. Oznacza to, że
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w przypadku, gdy pełnomocnik otrzyma
wynagrodzenie z góry, strona, którą
reprezentował, otrzyma od drugiej
strony procesu zwrot zasądzonych kosz‑
tów zastępstwa procesowego w wysoko‑
ści ustalonej na podstawie obowiązują‑
cych przepisów prawa wraz z odsetkami.
Jeżeli zaś pełnomocnik umówił się ze
stroną na zapłatę wynagrodzenie z dołu,
odsetki zasądzone przez sąd od tego
wynagrodzenia będą mu się należały
tylko wtedy, gdy tak strony postanowią
w łączącej je umowie.
Na podstawie art. 98 § 12 kpc
sąd może przyznać stronie odsetki
ustawowe za opóźnienie od kwoty
równej wydatkowi za czas od dnia
jego poniesienia przez stronę do
dnia zapłaty przy spełnieniu łącznie
następujących przesłanek: w szczególnie
uzasadnionym przypadku; na wniosek
strony, która poniosła wydatek w toku
procesu i wydatek ten był szczególnie
wysoki. Jeżeli sąd stwierdzi nadużycie
prawa procesowego przez stronę, może
w orzeczeniu kończącym postępowanie
w sprawie na wniosek strony przeciwnej
podwyższyć stopę odsetek zasądzonych
od strony, której nadużycie spowodo‑
wało zwłokę w rozpoznaniu sprawy
(art. 226 (2) § 2 pkt 3 b) kpc).
Pisma procesowe
Duże zmiany zaistniały w regulacji
prawnej dotyczącej pism procesowych
z obowiązkiem uzasadniania tylko tych
dowodów, gdy fakty są sporne i istotne
z punktu widzenia wniosku lub oświad‑
czenia strony. Jeżeli zatem strona
nie powoła dowodów na wszystkie
wskazane przez siebie fakty, powinna
się liczyć z ujemnymi skutkami swojej
niestaranności, które mogą się wiązać
nawet z oddaleniem powództwa.
Na stronę wnoszącą pismo przygoto‑
wawcze ustawodawca nałożył też nie‑
znany do tej pory obowiązek „wyszcze‑
gólnienia, które fakty przyznaje,
a którym zaprzecza” (art. 127 § 1 kpc).
Wyszczególnić fakty strona powinna
także we wniosku dowodowym, ale
tylko te, które mają zostać wykazane
danym dowodem (art. 235(1) kpc).
Jeżeli strona nie wyszczególni faktów,
którym zaprzecza lub które przyznaje,
sąd na podstawie art. 230 kpc może je
uznać za przyznane. Jeżeli zaś strona
nie wskaże we wniosku dowodowym
faktów, które mają być danym dowodem
wykazane, sąd może pominąć dowód, po
uprzednim wezwaniu strony do usunię‑
cia braku (art. 235(2) § 1 pkt 6 kpc).
Duże zmiany zaistniały również
w zakresie doręczeń pism procesowych
i sądowych. Jeżeli pozwany ich nie
odbiera, winny być mu doręczane za
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o fakty, o których informacja jest
powszechnie dostępna; zmienia
wymogi dotyczące wniosku dowo‑
dowego; podaje katalog podstaw
do pominięcia dowodu; na stronę
wnoszącą o wezwanie na rozprawę
świadka, biegłego lub innej osoby
nakłada obowiązek dołożenia starań,
by osoba ta stawiła się w wyznaczo‑
nym miejscu i czasie; znosi wymóg
wydania postanowienia co do doku‑
mentów znajdujących się w aktach
o zaliczeniu je w poczet dowodów (sąd
będzie zmuszony do wydania postano‑
wienia tylko wtedy, gdy będzie pomijać
dowód z takiego dokumentu); umożli‑
wia odebranie od świadka zeznań na
piśmie (jeśli sąd tak postanowi) oraz
przesłuchania go z udziałem biegłego
lekarza lub psychologa (jeżeli sąd
poweźmie wątpliwości co do zdolności
spostrzegania lub komunikowania
spostrzeżeń); dopuszcza dowód z opi‑
nii biegłego sporządzonej na zlecenie
organu władzy publicznej w innym
postępowaniu przewidzianym ustawą.

pośrednictwem komornika. Powód
w terminie dwóch miesięcy od dnia
doręczenia mu zobowiązania sądu,
składa do akt potwierdzenie doręczenia
pisma pozwanemu za pośrednictwem
komornika albo zwraca pismo i wskazuje
aktualny adres pozwanego lub dowód,
że pozwany przebywa pod adresem
wskazanym w pozwie.
Organizacja postępowania
Największa reforma dotyczy orga‑
nizacji postępowania i tu upatruje
się największe szanse na szybsze
rozpoznawanie spraw. Służyć temu ma
przede wszystkim zasada kumulacji
terminów w ramach jednej rozprawy
i mechanizm planowania przebiegu
postępowania w postaci posiedzeń
przygotowawczych oraz ustalania
harmonogramu postępowania. Plan
rozprawy zawiera rozstrzygnięcia
co do wniosków dowodowych stron,
zastępując w tym zakresie postano‑
wienie dowodowe oraz może zawierać
m.in. kolejność i termin przepro‑
wadzania dowodów, a także termin
zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia
wyroku. Jeżeli plan rozprawy stanie
się nieaktualny, sąd może go zmienić
po wysłuchaniu stron. Sprzeciw jednej
ze stron czyni koniecznym prze‑
prowadzenie kolejnego posiedzenia
przygotowawczego.
W zakresie postępowania dowodo‑
wego nowelizacja: poszerza katalog
faktów niewymagających dowodu

Pouczenie
o prawdopodobnym
rozstrzygnięciu
Dawno oczekiwanym postulatem było,
aby w miarę potrzeby na posiedzeniu
przewodniczący mógł pouczyć strony
o prawdopodobnym wyniku sprawy
w świetle zgłoszonych do tej chwili
twierdzeń i dowodów. To rozwiązanie
dyskusyjne. Pouczenie takie może
bowiem stanowić swoisty rodzaj „pre‑
sji”, zwłaszcza na stronę działającą bez
profesjonalnego pełnomocnika, która
nie będzie w stanie ocenić prawidło‑
wości pouczenia sądu i działając pod
wpływem tego pouczenia, podejmie
działania zmierzające np. do cofnięcia
pozwu, jeśli z treści pouczenia wynika
prawdopodobieństwo oddalenia
powództwa.
Nałożenie na sąd obowiązku uprze‑
dzenia stron o możliwości rozstrzyg‑
nięcia sprawy na innej podstawie niż
wskazana w żądaniu lub we wniosku
pozwala na zmianę przez sąd pod‑
stawy prawnej rozstrzygnięcia. Poza
tym na posiedzeniu przygotowawczym
przewodniczący powinien wyjaśnić
ze stronami m.in. ich stanowiska
w zakresie prawnych aspektów sporu
W dodanym art. 226 (1) kpc
ustawodawca dopuszcza stosownie
do okoliczności wysłuchanie stron
lub innych osób nie tylko ustnie na
posiedzeniu, ale także na piśmie lub za
pomocą środków porozumiewania się
na odległość, o ile dają one pewność co
do osoby składającej oświadczenie.
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SZYBKO ANGIELSKIEGO
W szkole, prowadzonej przez byłego tłumacza prezydenta USA

97% Klientów kończy nasz kurs i mówi!

UŁATWIAMY NAUKĘ JĘZYKA
swobodnie mówisz po angielsku w 6 miesięcy,
dołączasz do ponad 12 tys. bardzo wymagających klientów,
mówisz od pierwszych zajęć,
uczysz się unikatową metodą Colina Rose.
Od 30 lat prowadzę biznes wydawniczy, wydając
znane na lubelskim rynku magazyny: Fachowiec
Lubelski, Katalog Dobrych Ofert, oraz ogólnopolski
magazyn Świat Kominków. Moją największą
bolączką jest słaba znajomość języka angielskiego. Podczas międzynarodowych spotkań czułem
się przez to bardzo niepewnie. Wielokrotnie
podejmowane próby samodzielnej nauki kończyły
się ﬁaskiem. Byłem bardzo zniechęcony, ale
postanowiłem spróbować ostatni raz. Korzystając
z Metody Colina Rose, oferowanej przez Szybki
Angielski, zauważyłem wyraźny postęp, ponieważ

codzienna praca na platformie powoduje, że coraz
więcej rozumiem i śmielej mówię. Okazało się, że
zaproponowana metoda wydobyła ze mnie to, co
umiałem i uporządkowała moją wiedzę. Teraz nie
mogę się doczekać, kiedy znów usiądę do komputera lub skorzystam ze smartfona, aby rozwiązywać zadania. Cotygodniowe spotkania z lektorem
są bardzo motywujące. Jestem pewien, że tym
razem się uda. Sam określam czas, jaki poświęcam na naukę – taka elastyczność jest dla mnie
niezwykle ważna. Polecam z czystym sumieniem.
Dariusz Marciniak

ZACZYNASZ DZISIAJ, A W WAKACJE MÓWISZ PO ANGIELSKU
Nie zwlekaj, dowiedz się więcej o metodzie na zupełnie darmowej prezentacji on-line.
Kliknij i sprawdź – https://youtu.be/a61AEkjt2G0

20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6B/II p. • tel. 663 571 955

www.szybkiangielski.pl/lublin

46

ZARZĄDZANIE SOBĄ 

Fachowiec Lubelski

IV 2020

Zarządzanie sobą w czasie (cz. 3)
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Zarządzania czasem nie nauczy Cię żadna szkoła ani studia. Najwięcej dowiesz się od tych, którzy
sami zmierzyli się z tym problemem, testując przy tym różne metody organizacji pracy.
W naszym cyklu o zarządzaniu sobą
w czasie pisałem już o tym, jakie są
główne problemy zawiązane z umiejęt‑
nością zarządzania czymś, co od nas
nie zależy, jak w czasie przedstawia się
nasza efektywność i co może pożerać
nasz bezcenny czas. To w pierwszej
części cyklu poświęconego czasowi.
W części drugiej starałem się pokazać,
jak ważne dla optymalnego wykorzy‑
stania czasu, jaki mamy do dyspozycji,
jest jasne określenie celów, które mają
być zrealizowane i jakimi kryteriami
możemy kierować się przy ich wyborze.
Teraz chcę się skupić na ustaleniu
priorytetów i metodach podnoszenia
efektywności osobistej poprzez
sprawne zarządzanie zadaniami, a więc
i czasem.
Metod ustalania rangi i planowania
zadań są dziesiątki, a może i setki.
Każdy ma więc szansę znaleźć taką,
która będzie do niego pasowała jak
dobrze skrojony garnitur. Nie będę
opisywał wszystkich, bo musiałbym
napisać pewnie książkę, a nie artykuł.
Przedstawię cztery: 3 × TAK, ABC,
macierz Eisenhowera i ALPEN.
Dlaczego? Ano dlatego, że to one
wykorzystywane są najczęściej przez
różnych managerów, kierowników
i specjalistów różnego rodzaju. A skoro
tak, to znaczy, że sprawdzają się
w przypadku bardzo różnych zadań
i osób o bardzo różnych preferencjach
i stylach działania.
3 × TAK
Metoda 3 × TAK to pięć pytań, które
powinieneś sobie zadać, aby ustalić, na
ile dane zadanie jest faktycznie ważne
z punktu widzenia osiągnięcia założo‑
nego przez Ciebie celu. Odpowiedzi na
nie pomogą Ci wyeliminować zadania
nieistotne. To ważne, bo jeżeli zadaniom
mniej ważnym poświęcisz drogocenny
czas, może Ci go zabraknąć na zadania
naprawdę ważne. W rezultacie oddalisz
się od swojego celu, a być może w ogóle
go nie zrealizujesz.
Pytania, na które musisz sobie odpo‑
wiedzieć to:
1. Czy to zadanie zbliża mnie do reali‑
zacji moich głównych celów (życia,
roku itp.)?
2. Czy wykonanie zadania spowoduje od
razu załatwienie kilku spraw?

3. Czy wykonanie zadania przyniesie
skutki, na które czekają inni?
4. Czy w wymiarze długo- i krótkoter‑
minowym realizacja zadania przynie‑
sie duże, istotne korzyści i uznanie?
5. Czy zaniechanie wykonania danego
zadania spowoduje poważne skutki
negatywne?
Jeżeli odpowiesz twierdząco na trzy
z powyższych pytań, oznacza to, iż
zadanie ma priorytet najwyższej rangi.
ABC
Metoda ABC wywodzi się z zasady
Pareto, o której pisałem w poprzednim
numerze Fachowca Lubelskiego. Pokrótce
przypomnę, że zgodnie z nią tylko 20%
zadań do wykonania przekłada się na
80% realizacji celu i że 80% naszego
czasu poświęcamy na wykonanie tylko
20% zadań. Warto zatem poświęcać
ten czas na zadania najważniejsze.
Metoda ABC pomoże Ci je wyłuskać
spośród wszystkich rzeczy, które trzeba
zrobić, aby cel osiągnąć. Aby to zrobić,

musisz ustalić listę wszystkich zadań
do wykonania, niezależnie od ich rangi.
Następnie dzielisz je na trzy grupy:
 A – zadania najważniejsze, przyno‑
szące najwięcej korzyści i najbardziej
zbliżające nas do osiągnięcia celu,
a więc strategiczne, do wykonania
w pierwszej kolejności, których nie
możesz przekazać innym;
 B – zadania ważne, ale nie kluczowe
i nie najbardziej pilne, możesz przeka‑
zać je komuś innemu do wykonania,
ale powinieneś kontrolować ich
wykonanie;
 C – zadania mało ważne, ale pożera‑
jące duże ilości czasu, możesz (a nawet
powinieneś) przekazać je innym
i odłożyć w czasie.
Istnieją konkretne reguły, które
mówią, jak klasyfikować zadania do
wymienionych kategorii. Ja proponuję,
żebyś wykorzystał metodę 3 × TAK
i zastanowił się, co się stanie, gdy
zadanie nie zostanie wykonane i co
zyskasz, gdy je zrealizujesz. Innymi
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A

słowy, dokonaj swoistej selekcji swoich
działań i zdecyduj, czym musisz
zająć się osobiście i najlepiej od razu.
Najgorsze co możesz zrobić, to odłożyć
swoją listę zadań na bok i o niej zapo‑
mnieć. A ona musi żyć, powinieneś
więc do niej zaglądać, kontrolować
jej wykonanie i nanosić poprawki,
jeżeli to jest potrzebne. Dopiero wtedy
metoda ABC zadziała.
Macierz Eisenhowera
W ustalaniu priorytetów macierz Eisen‑
howera kładzie nacisk na kryterium
ważności i pilności zadań. Posługujesz
się nimi także w metodzie ABC, ale
przede wszystkim do zadań, które
wykonać powinieneś Ty. Macierz zaś
pozwala ustalić hierarchię zadań nie
tylko Twoich, ale wszystkich, które
stoją przed Twoim zespołem bądź
firmą. Priorytety, które ustalasz przy
pomocy kombinacji ważności i pilności,
pozwolą Ci gospodarować efektywniej
cennym czasem, Twoim i Twojego
zespołu. Często marnuje się czas na
sprawy drugorzędne i nie starcza go
na zadania najważniejsze. Klucz do
sprawnego gospodarowania czasem
leży więc w nadawaniu jednoznacznych

B

WAŻNE I PILNE

WAŻNE, ALE NIEPILNE

kryzysy
problemy
terminy

planowanie
delegowanie
rekreacja
budowa relacji
rozwój osobisty

C

D

NIEWAŻNE, ALE PILNE

NIEWAŻNE I NIEPILNE

telefony
maile
spotkania
naglące sprawy

pożeracze czasu

priorytetów zaplanowanym pracom.
Macierz ma w Ci w tym pomóc. Stosując
ją, dzielisz zadania na cztery grupy
(ćwiartki macierzy):
 A – zadania ważne i pilne;
 B – zadania ważne, ale niepilne;
 C – zadania niepilne, ale ważne;
 D – zadania niepilne i nieważne.
Jeżeli zadanie jest ważne i pilne
(ćwiartka A), musisz uporać się z nim
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natychmiast, bo jest ono istotne
z punktu widzenia osiągnięcia celu.
Dlatego też musisz poświęcić mu
wystarczająco dużo czasu. Nie tylko
Ty. Wszyscy w Twoim zespole swój czas
muszą poświęcić przede wszystkim
zadaniom z tej ćwiartki. To w niej są
zadania, które określają, gdzie Ty i Twój
zespół prowadzicie interesy, pracu‑
jecie, wykorzystujecie waszą wiedzę
i doświadczenie po to, aby odpowiednio

>
REKLAMA

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

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

zwb@lewtak.pl • www.lewtak.pl
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reagować na rzeczywistość i podejmo‑
wać wyzwania. Najczęściej w ćwiartce
A umieszczane są zadania wynikające
z sytuacji kryzysowych, problemów
rozwiązania, terminowego wykonania
prac.
Zadania ważne, ale niepilne
(ćwiartka B) powinieneś zaplanować
na okres, kiedy będziesz miał więcej
czasu albo oddelegować odpowiedniemu
pracownikowi. Mimo że to zadania
niepilne, nie możesz zwlekać z ich
wykonaniem zbyt długo – pamiętaj,
że w ćwiartce B są działania ważne
dla osiągnięcia Twojego celu. Wiele
z nich ma charakter strategiczny.
Jeżeli ich wykonanie będziesz odkładał
i odkładał, bardzo często będziesz
musiał przenieść je do ćwiartki A. Staną
się więc pilne. Dzieje się tak także
wtedy, gdy nie przewidujesz problemów,
nie zapobiegasz im i gdy nie planujesz
swego działania. Można powiedzieć,
że ćwiartka B, to ćwiartka „wysokiej
jakości”. To tutaj układasz dalekosiężne
plany, przewidujesz problemy, ustalasz
sposoby zapobiegania im. Tutaj też
powierzasz odpowiedzialność innym
osobom, doskonalisz umysł i rozwijasz
zdolności. Wraz ze zwiększeniem
się liczby godzin spędzonych w tej
ćwiartce, zwiększa się Twoja zdolność do
działania.
Ćwiartka C macierzy Eisenhowera
to tzw. ćwiartka ułudy. Zadania nieważne, ale pilne sprawiają wrażenie
podobne do zadań z ćwiartki A, ważnych
i pilnych. W rzeczywistości zadania C
stwarzają tylko iluzję ważności, a to
dlatego, że towarzyszy im zwykle spory
szum, bo trzeba działać natychmiast.
Gdy skupisz się na ćwiartce C, będziesz
zwykle zaspokajał oczekiwania innych,
łudząc się, że robisz coś ważnego.
Zamiast tego zadania pilne, ale nie‑
ważne powinieneś wykonać szybko,
poświęcając im maksymalnie mało
czasu. A jeszcze lepiej byś zrobił, gdybyś
jak najwięcej z nich przekazał członkom
swojego zespołu.
Gdy staniesz przed zadaniem nieważnym i niepilnym, spytaj samego
siebie, po co je w ogóle wykonywać.
Zaoszczędzisz dużo sił i czasu, bo
ćwiartka D to obszar tzw. pożeraczy
czasu (szerzej pisałem o nich w pierw‑
szej części cyklu).
Przydzielanie zadań do poszcze‑
gólnych ćwiartek, nie zawsze jest
sprawą łatwą. Warto żebyś wiedział, że
zwłaszcza na początku w posługiwaniu
się macierzą Eisenhowera przeszkadzać
może Ci strach przed złym zaklasyfiko‑
waniem zadania. Gdy niektórych spraw
nie docenisz, z pewnością narazisz się
na trudności. Jednak wrzucanie wszyst‑
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kiego do ćwiartki A też jest błędem, bo
tracisz czas na to, co nieważne, czym
może zająć się ktoś inny i też narażasz
się na trudności.
Problemy możesz też mieć z okre‑
śleniem zadań należących do ćwiartki
C i D, a więc zadań nieważnych. Jeśli
nie zaczniesz doskonalić umiejętności
selekcjonowania zadań, ciągle będziesz
zajmował się wszystkim i niczego nie
będziesz robił dobrze. Twoje działania
powinny zmierzać do tego, aby powięk‑
szać obszar B, eliminując zadania
z ćwiartki C i D.
Metoda ALPEN
Wykonanie każdego zadania zajmuje
pewien określony czas. Jedne sprawy
możesz załatwić od ręki, inne wymagają
Twojego zaangażowania w dłuższym
bądź krótszym okresie. A przecież
rzadko kiedy masz ten komfort, że zaj‑
mujesz się jednym zadaniem w danym
czasie. Dlatego niezbędną czynnością –
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawo‑
dowym – jest planowanie dnia. Alec
McKenzie, autor książki Pułapki czasu,
która uchodzi za matkę wszystkich teo‑
rii zarządzania sobą w czasie, stwierdza
wprost: „Każde działanie podjęte bez
planu kryje w sobie zalążek wszelkiego
niepowodzenia”.
Planowanie codziennych zajęć
ułatwi Ci metoda ALPEN. To klasyk
w zarządzaniu czasem, cieszący się
dużą popularnością ze względu na swą
prostotę i skuteczność. Nazwa metody
to akronim niemieckojęzycznych pojęć
określających kolejne kroki, które
wykonujesz:
 Aufgaben (zadania) – zrób listę swoich
aktywności, zadań czy planowanych
spotkań przewidzianych na dany
dzień. Dla ułatwienia możesz zgrupo‑
wać zadania powiązane ze sobą, np.
wykonywanie telefonów. Dzięki takiej
liście Twój dzień stanie się bardziej
przejrzysty, a Ty będziesz miał świa‑
domość swoich planów;
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 Länge schätzen (szacowanie
czasu trwania) – oszacuj, ile czasu
potrzebujesz na wykonanie każdego
z zaplanowanych zadań (w godzinach
i minutach), a potem zsumuj te czasy.
Postaraj się, aby szacowanie było
realne, nie przyspieszaj niczego na
siłę, nie skracaj czasu na zadanie,
jeżeli wiesz, że często zajmuje Ci
ono więcej czasu niż to, co chciałbyś
wpisać;
 Pufferzeiten einplanen (przerwy
i pauzy) – stwórz swój harmonogram
dnia tak, aby uwzględniał niezbędną
rezerwę na sprawy nieprzewidziane.
Jeżeli w Twojej pracy jest ich sporo,
na zadania przeznacz 60% czasu,
którym dysponujesz, a 40% zostaw
w rezerwie. Gdy jednak Twój dzień jest
przewidywalny, możesz zaplanować
80% czasu na zadania, a na rezerwę
zostawić tylko 20%. Gdyby rezerwa
okazała się za duża, zawsze możesz
zająć się działaniami, które były
w planie dopiero na jutro;
 Entscheidungen treffen (priory‑
tety) – wyznacz priorytety i deleguj
działania, stosując metodę 3 × TAK,
macierz Eisenhowera lub metodę ABC.
Dzięki temu skupisz się na zadaniach
ważnych, istotnych dla realizacji
celu. Wpisz te zadania do swojego
terminarza;
 Nachkontrolle (kontrola) – kontroluj
realizację i postęp prac – w swoim
harmonogramie musisz więc prze‑
widzieć czas na analizę dokonań
i podsumowanie Twojej efektywności
danego dnia. Odhaczaj to, co zostało
zrealizowane, a rzeczy niezreali‑
zowane w danym dniu przenieś na
kolejny termin. W praktyce zajmuj
się tym na koniec dnia pracy. Jeżeli
chcesz, możesz ten etap połączyć od
razu z planowaniem następnego dnia.
Cały cykl o zarządzaniu sobą w czasie
dostępny jest na naszej stronie: https://
fachowiec.ihz.pl/category/zarzadzanie.

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

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

Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury piątej i ostatniej już części serii o uczeniu się
angielskiego w podejściu biznesowym. Tym razem będzie krócej, ale za to maksymalnie treściwie.
Nie zabraknie też stałego punktu programu – nawiązania do biznesu. Ta część przybliży nam kwestię
sprzeczności i niejasności w procesie uczenia się. Rada w tym przypadku będzie bolesna i skuteczna.
W związku zakończeniem serii spójrzmy
na kwestię kończenia, dokańczania
i zamykania procesu uczenia się. Wiele
osób narzeka, że indywidualna praca
z nauczycielem sprowadza się do wyko‑
nywania poleceń nauczyciela, zasadni‑
czo samodzielnie. Jak rozumiem, towa‑
rzyszy temu poczucie zagubienia. Jeśli
jest to związane z procesem zdobywania
wiedzy i kompetencji, to jak najbardziej
logiczne jest zadanie sobie pytania: I co
chcesz z tym dalej zrobić? Sugerowana
odpowiedź: Zakończ to! – Finish it!
Jeśli w kwestii Twojej edukacji, za
Twoje pieniądze i w Twoim prywatnym
czasie dzieje się coś, co Cię nie satysfak‑
cjonuje, to kategorycznie nie ma sensu
kontynuowania tego nawet o jeden
dzień dłużej. A gdyby to była sytuacja
generalnie akceptowalna, aczkolwiek
pozbawiona wymiernej oceny Twoich
wyników, to tym bardziej należy dopro‑
wadzić ją do zamknięcia.
Jedno z moich ulubionych powiedzeń
z literatury biznesowej brzmi: Nigdy nie
żałowałem, że kogoś zwolniłem, natomiast
zawsze żałowałem, że nie zrobiłem tego

wcześniej. Tak jest! To ma działać! Ucze‑
nie się angielskiego ma przynosić efekty!
Weryfikacja tego założenia ma sens
w każdym momencie. Pozwala ulokować
czas i zasoby w optymalny sposób dla
maksymalnej korzyści. To Twój biznes.
To Twoja inwestycja.
Kończenie czegoś, co nie zmierza
w planowanym kierunku, to czysta
oszczędność. Czujesz, że tej gramatyki
to już dla Ciebie za dużo? Skończ z tym.
Zajmij się tematami leksykalnymi.
Widzisz, że ćwiczenia z pisania przecią‑
gają się w czasie? Ustal deadline i zrób
tyle, na ile Cię stać. Potem wybierz inny
cel, a pisaniem już się nie dręcz. Uczysz

się do egzaminu? Wykonaj test próbny
i oceń, czy w takim tempie nauki masz
realne szanse na sukces. Tak to najlepiej
robić.
To jest biznes, moi kochani. Uczenie
się angielskiego to przede wszystkim
umiejętność generowania pożądanych
rezultatów w wyznaczonym czasie. Nie
chodzi o wieczne klepanie tych samych
tematów. Chodzi o to, żeby opanować
je skutecznie w stopniu użytecznym!
Poznać, przeanalizować, zinternali‑
zować, używać. Odhaczyć! Następny!
Szkoda życia! To co zaczęte, ma być
dokończone. Nie ma co się szczypać.
Thank you!

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.
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Jak zbudować zespół?
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Dobrze zbudowany zespół mobilizuje swoich członków do osiągania jak najlepszych wyników.
Dzięki temu może realizować postawione przed nim cele i nieustannie podnosić swoją skuteczność.
W każdej firmie, która nie jest jedno‑
osobowa, można stworzyć zespół. Nie
duży, ale nawet dwie osoby mogą albo
pracować w tym samym zakładzie
pracy, albo tworzyć zgrany tandem.
To porównanie zespołu do roweru jest
wyjątkowo dobrze trafione. Żeby grupa
ludzi była zespołem, nie wystarczy zgro‑
madzić ich w jednym miejscu. Muszą ich
łączyć jeszcze określone relacje, które
sprawiają, że realizują wyznaczony
cel. Dokładnie tak, jak poszczególne
elementy konstrukcji roweru. I tak
samo, jak w przypadku budowy roweru
trzeba wiedzieć, czemu dana konstruk‑
cja – czyli nasz zespół – ma służyć, jaką
rolę mają pełnić poszczególne elementy
(osoby w zespole) i jakie zależności
pomiędzy nimi powinny występować. Za
zbudowanie zespołu odpowiada osoba,
która ma nim kierować.
O ile stosunkowo łatwo wyobrazić
sobie, co znaczy zbudować rower,
o tyle nie zawsze wiadomo, o co chodzi
z budowaniem zespołu. Generalnie
w zarządzaniu oznacza to podejmowa‑
nie takich działań i stosowanie takich
metod, które wzmacniają współpracę
pomiędzy osobami należącymi do
zespołu oraz ich koncentrację na wspól‑
nie realizowanych zadaniach. W ujęciu
bardziej szczegółowym podaje się kilka
podstawowych zasad budowy zespołu.
Należą do nich:

 jasno sformułowany cel;
 ustalenie norm;
 wytworzenie poczucia bycia człon‑
kiem zespołu (jedność i spójność
zespołu);
 wykreowanie właściwej struktury
(wyznaczenie ról);
 ustalenie odpowiedniej wielkości.
Cel ma jednoczyć
Każde działanie ma swój cel, chociaż
nie zawsze jesteśmy go świadomi.
W zarządzaniu zespołem taka sytuacja
jest niedopuszczalna. Każdy, kto należy
do Twojego zespołu, powinien wiedzieć
nie tylko, co ma robić, ale także i to,
czemu jego działania mają służyć. Jeżeli
Twoi współpracownicy i podwładni
działają doraźnie, wykonując polecenia
i obowiązki, niczym nie różni się to od
zarządzania w stylu wynieś, przynieś,
pozmiataj. Nie tworzycie zespołu. Nadal
jesteście tylko grupą osób pracujących
w tym samym miejscu.
Znajomość celu, który przyświeca
wykonywaniu zadań, daje członkom
zespołu zupełnie nową perspektywę.
Dzięki niemu ich działania nabierają
sensu (to ważne, bo nic tak nie znie‑
chęca, jak poczucie bezsensu swojej
pracy). Niestety tylko wtedy, gdy cel jest
dla zespołu zrozumiały. Sformułowania
ogólne (np. pokonać konkurencję,
podnieść jakość usług) wprowadzają tyle

samo chaosu, niepewności i zniechęce‑
nia, co brak celu. Tylko cele sformuło‑
wane jasno i w sposób zrozumiały dla
zespołu mogą go zjednoczyć i zapewnić
udział wszystkich jego członków w reali‑
zacji działania.
Co to znaczy, że cel jest sformułowany
w sposób zrozumiały? W zarządzaniu –
zawsze to samo: cel musi być precyzyjny,
mierzalny, osiągalny, realistyczny,
określony w czasie. Jeżeli chcesz
podnieść jakość usług, to określ których
oraz metody i środki, które w tym celu
wykorzystasz. Musisz ustalić kryteria
świadczące o tym, że zbliżasz się do
celu lub już go osiągnąłeś (na przykład
mniejsza liczba reklamacji, więcej pole‑
ceń, mniej odpadów itp.). Realizacja tak
określonego celu musi leżeć w zasięgu
Twojego zespołu. Nie ma co zakładać, że
w ciągu roku wybudujesz halę sportową,
jeżeli zatrudniasz dwie osoby i zajmujesz
się wykończeniówką. Budowa hali to
plan na lata i dla zespołu o innych umie‑
jętnościach i większej liczbie członków.
Normy zorientowane na cel
Gdy ustaliłeś cel, powinieneś zastanowić
się, jakie zachowania członków zespołu
będą sprzyjały jego realizacji i je promo‑
wać i ich wymagać. W ten sposób usta‑
lisz właściwe normy zespołowe. Może to
być rzetelność, odpowiedzialność, ter‑
minowość, wiarygodność, uprzejmość,
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punktualność itp. Pamiętaj przy tym, że
ustalasz normy zachowań zespołowych,
a nie postępowania wobec klientów.
Jeżeli norm nie ustalisz Ty, wykreują
się same w naturalnym procesie współ‑
pracy. A to oznacza, że zrobią to sami
członkowie zespołu, bo osoby pracujące
ze sobą od swoich kolegów zwykle ocze‑
kują określonych zachowań. W dodatku
wywrą presję na tych, którzy zachowują
się inaczej. Gdy zespół sam ustala swoje
normy, ryzykujesz, że może wykreować
takie, które będą utrudniały realizację
zadań i celu zespołu. Tak się dzieje na
przykład wtedy, gdy postanowiłeś pod‑
nieść jakość usług, a w zespole panuje
przekonanie, że niedoróbki to nic złego,
bo zawsze można je poprawić.
W jedności siła
Niby wszyscy o tym wiedzą, ale mało
kto o tym pamięta, że zjednoczenie
sił przynosi efekty o wiele lepsze niż
suma działań tych samych osób, ale
oddzielnie. Działa tu tzw. efekt synergii,
który w skrócie niektórzy zapisują
w postaci formuły 2 + 2 = 5. W odnie‑
sieniu do procesu tworzenia zespołu
oznacza to, że im bardziej zespół jest
spójny, im większą jedność stanowi, tym
silniejsze jest jego oddziaływanie na
poszczególnych członków. W praktyce
przekłada się to między innymi na to, że
to członkowie zespołu mobilizują swoich
współpracowników do przestrzegania
ustalonych norm zachowania i moty‑
wują ich do coraz lepszej pracy na rzecz
realizacji celu.
Aby zespół stanowił jedność, jego
członkowie muszą mieć pozytywne
odczucia związane z przynależnością
do danego zespołu. Firmy starają się je
wzbudzić, organizując między innymi
spotkania i wyjazdy integracyjne. Powo‑
dzenie takich przedsięwzięć nie jest
gwarantowane, bo nie chodzi o to, żeby
zgromadzić ludzi w jednym miejscu,
ale żeby dostarczyć im pozytywnych
odczuć. A tego zaplanować się nie da. Na
pewno w budowaniu zespołu spotkania
są bardzo pomocne. Zwłaszcza te niefor‑
malne. Ważne, a nie zawsze w firmach
doceniane, jest także podejmowanie
przez zespół wspólnych decyzji czy moż‑
liwość uczestnictwa w aktualizowaniu
celów, które przed nim się stawia. Dla
wytworzenia spójności istotne jest rów‑
nież informowanie zespołu o dotych‑
czasowych wynikach w realizacji celu
oraz znaczeniu prac już wykonanych,
dla osiągnięcia zamierzonego efektu
końcowego.
Dobrze dobrane role
Zespół musi być w stanie pracować
jako całość, dlatego jego członkowie

Zarządzanie
powinni poznać słabe i mocne strony
swoich współpracowników. To pozwala
stworzyć właściwe relacje i ograniczyć
rywalizację między nimi. Znając
nawzajem swoje możliwości, osoby przy‑
należące do zespołu łatwiej odnajdują
w nim swoje miejsce i pełnione w nim
role. Z drugiej strony, jeżeli chcesz stwo‑
rzyć zespół i sam poznasz możliwości,
umiejętności i sposoby nawiązywania
relacji z innymi przez ewentualnych
kandydatów do zespołu, łatwiej będzie
Ci wybrać właściwe osoby.
W dobrze funkcjonującym zespole ról
wyróżnionych ze względu na styl współ‑
pracy z innymi jest dziewięć:
 lider (praktyczny organizator) –
ogarnia całość zagadnień z punktu
widzenia celów zespołu, jest stanow‑
czy, konsekwentny w działaniach,
z poczuciem humoru. Negatywne
cechy to zmienność nastrojów,
pamiętliwość, brak zaufania do ludzi,
z którymi pracuje, niezdolność do
kompromisu, przenoszenie własnych
niepokojów na zespół, drobiazgowość
i formalizm, błędy w ocenianiu,
nietolerancja wobec sprzeciwu innych,
skłonność do złości i stawiania zbyt
wysokich celów;
 koordynator (naturalny lider) – domi‑
nuje, ale nie wymaga posłuszeństwa,
interweniuje w sytuacjach krytycz‑
nych, dba o szacunek i prestiż, potrafi
przerwać dyskusje, gdy wymyka się
spod kontroli, preferuje indywidualne
podejście do pracy i do ludzi, potrafi
wykorzystać zdolności i umiejętności
każdego z członków zespołu;
 lokomotywa – dąży do osiągnięcia
celu bez względu na środki, posiada
wysoką motywację, potrzebę
osiągnięć i wysoki stopień energii,
jest nastawiony na rywalizację
i zwycięstwo, inspiruje akcje i rozwija
samodzielność innych;
 myśliciel (innowator) – osoba krea‑
tywna, błyskotliwa i innowacyjna,
to źródło oryginalnych pomysłów,
sugestii i propozycji, koncentruje się
na głównych problemach. Ma skłon‑
ność do pomijania detali, co może
prowadzić do błędów;
 krytyk wartościujący (analityk,
sędzia) – poważny, o wysokiej inte‑
ligencji i wnikliwości. Nieodzowny
w czasie analizy faktów, rozważania
plusów i minusów każdej propozycji
czy poszukiwania najlepszej możliwej
decyzji;
 poszukiwacz źródeł (człowiek od
kontaktów) – poszukuje środków
do realizacji zadań, wynajduje to,
co jest możliwe do zrobienia, szuka
pomysłów poza zespołem, nawiązuje

i ułatwia stosunki międzyludzkie,
utrzymuje kontakt z otoczeniem
zewnętrznym (także w firmie, na
przykład z innymi zespołami), prowa‑
dzi negocjacje itp.;
 skrupulatny wykonawca (perfekcjo‑
nista) – pracuje ciężko i sumiennie,
przywiązuje wagę do detali, zawsze
skoncentrowany, sprawdza dokładnie
wszystkie aspekty projektu, planuje
kolejny etap, dotrzymuje terminu
wykonania zdania;
 dusza zespołu – zręczny mówca,
łatwo nawiązuje kontakty, wzbudza
zaufanie, jest wrażliwy i opiekuńczy,
wspiera innych w chwili niepowodze‑
nia, zapobiega tarciom i konfliktom,
scala zespół i wnosi atmosferę życz‑
liwości i entuzjazmu, jego celem jest
uzyskanie jak najlepszej współpracy;
 realizator (implementer) – sumienny
i skoncentrowany na szczegółach,
preferuje porządek i rutynę, potrafi
przełożyć idee i cele grupy na prak‑
tyczny język poszczególnych zadań,
stawia czoło aspektom, które innym
wydają się za trudne albo mało
interesujące.
Wbrew pozorom, brak lidera czy też
słaby lider, nie jest takim problemem jak
brak realizatora i skrupulatnego wyko‑
nawcy. Bez tych dwóch żaden zespół
nie jest w stanie zrealizować żadnego
zadania. Funkcję lidera może przejąć
koordynator albo lokomotywa. Chociaż
ten drugi może wywoływać negatywne
reakcje zespołu. Funkcję lokomotywy
może sprawować także koordynator.
Najważniejsze jednak, aby zachować
odpowiednie proporcje między poszcze‑
gólnymi rolami.
Wielkość zespołu
Wielkość zespołu zależy od skali
realizowanego projektu. W projektach
mniejszych wszystkie osoby zaanga‑
żowane do realizacji zadania mogą
współpracować ze sobą cały czas. Przy
realizacji dużych projektów natomiast
ścisła współpraca wymagana jest
najczęściej pomiędzy osobami kluczo‑
wymi. W takiej sytuacji tzw. zespół cen‑
tralny mogą utworzyć one, a pozostali
pracownicy wykonywać swoje zadania
indywidualnie lub w podzespołach.
Rolą kierownika projektu jest wtedy
określenie składu zespołu centralnego.
Na tę decyzję wpływają takie elementy,
jak: kompetencje niezbędne do
wykonania najważniejszych prac, chęć
zaangażowania ważnych dla projektu
osób poprzez włączenie ich w proces
planowania i podejmowania decyzji czy
dostępność poszczególnych osób.
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Kompleksowe rozwiązania
do budowy domu ceramicznego
mgr inż. Mirosław Rzeszutko

System to zestaw materiałów
umożliwiający budowę domu zgodnie
z zasadami technologii opracowanej
przez ich producenta. Obejmuje on
wzajemnie uzupełniające się produkty,
które są niezbędne do prawidłowego
wykonania danego elementu budynku.
Takie kompletne zestawienia produktów
oferują również producenci materiałów
ściennych, w tym ceramicznych.
Rozwiązania systemowe to w pewnym
sensie znak czasu na rynku materiałów
budowlanych. Komplet produktów do
kompleksowego wykonania budowy
domu można znaleźć w ofercie produ‑
centów dachów, ociepleń, jak również
ścian i stropów budynków. Komplek‑
sowe systemy ścienne są odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku. Coraz większe
wymogi wobec parametrów cieplnych
przegród i wynikające z nich dążenie do
minimalizacji błędów wykonawczych
sprawiły, że same elementy murowe,
nawet najlepszej jakości, przestały
wystarczać do zrealizowania ścian
i stropów budynków. Producenci zaczęli
poszukiwać rozwiązań w postaci
zestawu kompatybilnych produktów,
umożliwiających kompleksowe wykona‑
nie tych przegród.

Nie tylko pustaki
pełnowymiarowe
Precyzyjnie zaprojektowany i wyko‑
nany system ścienny daje gwarancję,
że konstrukcja budynku będzie
trwała, a także zgodna ze standar‑
dami dotyczącymi m.in. ochrony
cieplnej i akustycznej. Dla wszystkich
odpowiedzialnych za budowę domu
system jest dużym ułatwieniem.
Inwestorom ułatwi wybór materiałów
i dokonywanie zakupów, projektantom
projektowanie budynku, a wykonaw‑
com pozwali zaoszczędzić sporo czasu
i uniknąć potencjalnych błędów
wykonawczych.
Jeśli chodzi o ceramiczne mate‑
riały do budowy domów, system
komponowany jest wokół
podstawowych pustaków
o określonych wymiarach
i przeznaczonych do budowy
konkretnego typu ścian. Są
więc systemy do wznosze‑
nia domów o ścianach
jednowarstwowych lub
wielowarstwowych, dla
różnej grubości murów.
W ofertach producentów
ceramicznych elementów
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budowlanych pustakom pełnowymiaro‑
wym towarzyszą najczęściej:
 Pustaki narożnikowe – służące do
prawidłowego wyprowadzania naroży
muru bez potrzeby cięcia pustaków
i zapewniające właściwe przewiązanie
murarskie w kolejnych warstwach.
 Pustaki uzupełniające – to
dodatkowe pustaki pozwalające
na poprawne wykończenia ścian
w narożnikach oraz w otworach
okiennych i drzwiowych. Ich
długość wynosi najczęściej połowę
lub jedną trzecią długości pustaka
podstawowego. Są często stosowane
w narożnikach ścian, aby uzyskać
prawidłowe przewiązanie murarskie
w kolejnych warstwach. Pozwalają
również na perfekcyjne wykonanie
otworów okiennych i drzwiowych
o idealnie płaskich powierzchniach.
Co więcej, mają znacznie solidniejsze
ścianki zewnętrzne w porównaniu
z pustakami ciętymi, co zapewnia nie
tylko łatwy, ale również bardzo mocny
i trwały montaż okien i drzwi.
Pustaki ceramiczne
specjalnego przeznaczenia
Oprócz pustaków do budowy trady‑
cyjnych ścian nośnych i działowych
bardzo często istnieje konieczność
wykonywania elementów dodatkowych,
jak chociażby kanały wentylacyjne
czy dodatkowe kolumny betonowe
w ścianach nośnych kondygnacyjnych
lub w ścianach kolankowych. W takich
przypadkach projektanci i wykonawcy
mają do dyspozycji kilka rozwiązań:
 Pustaki wentylacyjne z możliwością
budowy wentylacji o różnej ilości
kanałów. W tym przypadku wyko‑
nawcy mogą posłużyć się pustakami
jedno- lub dwukanałowymi o prze‑
krojach okrągłych lub kwadratowych.
Dzięki nim w szybki i łatwy sposób
można wykonać przewody wentylacji
grawitacyjnej zarówno w domkach
jednorodzinnych, jak i w budynkach
wielorodzinnych.
 Pustaki do kolumn betonowych – to
rozwiązanie bardzo szeroko rozpo‑
wszechnione w krajach położonych
na terenach sejsmicznych, gdzie
wzmacnianie konstrukcji murowanych
kolumnami żelbetowymi jest wyma‑
gane prawem budowlanym. Tego typu
rozwiązania coraz częściej spotkać
można w naszym kraju i to nie tylko
na terenach górniczych. W takich
przypadkach wykonawca najpierw
musi wykonać kolumny betonowe,
a później wymurować mur, co wiąże się
czasochłonnym docinaniem dużej ilości
pustaków oraz ogromną ilością gruzu
na budowie. Innym rozwiązaniem jest
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pozostawienie w ścianie otworu, który
przy betonowaniu stropu będzie zalany
betonem. Jednak i to rozwiązanie ma
ogromną wadę – konieczność dodatko‑
wego szalowania. Warto więc rozważyć
zastosowanie pustaków ceramicznych,
które umożliwiają wybudowanie
kanału, w który wystarczy włożyć
zbrojenie i zalać betonem podczas
wykonywania stropu. Dzięki temu prace
idą znacznie szybciej, a efekt końcowy
wygląda zdecydowanie estetyczniej.
Zaprawy murarskie
Nieodłącznym składnikiem systemu
jest zaprawa murarska, dostosowana
do danej technologii wznoszenia ścian.
Może to być zaprawa na bazie cementu
w formie suchej mieszanki, pakowana
w worki. Zaprawę taką należy rozrobić
z wodą i nałożyć zgodnie z instrukcją
producenta oraz zastosować do wskaza‑
nych rodzajów pustaków ceramicznych.
Drugi rodzaj zapraw to gotowa do użycia
zaprawa mająca postać piany i pakowana
w puszki, służąca do wznoszenia ścian
z pustaków o szlifowanych powierzch‑
niach wspornych. Stosowanie systemo‑
wej zaprawy ma szereg zalet. Przede
wszystkim pozwala uniknąć podstawo‑
wych błędów podczas jej wyboru, takich
jak: nieodpowiednia klasa, niewłaściwe
parametry termiczne lub – co najgor‑
sze – niewłaściwe przeznaczenie (np.
zastosowanie zaprawy cienkospoinowej
do pustaków nieszlifowanych).
Nadproża ceramiczne
Ściana wznoszona jest nie tylko z pusta‑
ków, stąd obecność w systemach także
elementów nadprożowych. W systemach
producentów ceramicznych rozwiązań
ściennych znaleźć można nadproża
prefabrykowane. Mają one żelbetowy
rdzeń i ceramiczną obudowę. Długość
takich belek może sięgać nawet ponad
3 m, a ich wysokość i szerokość dopa‑
sowana jest wymiarowo do grubości
muru i modułowej wysokości pustaków.
Ceramiczna obudowa sprawia, że po
umieszczeniu belek w ścianie lico muru
zachowuje jednorodność materiałową –
ceramika jest na całej jego powierzchni.
To istotne dla trwałości tynku, który
mógłby popękać na połączeniu różnych
materiałów.
Belki nadprożowe są bardzo proste
w użyciu. Wystarczy umieścić je nad
otworem, opierając końce na gotowych
fragmentach muru. Belki układa się na
zaprawie. Czasem trzeba je jeszcze od
góry nadmurować warstwą cegieł, aby
dopasować wysokość nadproża do reszty
pustaków.
W przypadku ścian jednowarstwo‑
wych bez docieplenia, pomiędzy prefa‑

bry‑
kowane
nadproża
ceramiczne umiesz‑
cza się pas materiału
termoizolacyjnego. Jest to
zabieg niezbędny, żeby mur w miejscu
nadproża miał jednorodną izolacyjność
cieplną na całej swojej powierzchni.
System nie tylko do
budowy ścian
Robiąc zaopatrzenie budowy, najwygod‑
niej jest, aby jak najwięcej materiałów
pochodziło z jednego źródła. Dlatego
firmy produkujące pustaki ceramiczne
proponują również systemy budowy
stropów gęstożebrowych. Strop taki
zbudowany jest z belek nośnych
i pustaków stropowych wypełniających
przestrzenie między nimi, jak również
kształtek ceramicznych będących
szalunkiem traconym. Od góry zalewa
się go betonem, który po stwardnieniu
stanowi jego stabilizację i nadaje mu
finalne parametry konstrukcyjne.
Maksymalna rozpiętość takich stropów
sięga ponad 8 m.
Elementy stropów ceramicznych:
 Belki to elementy prefabrykowane,
którą są elementem nośnym stropu.
Ich rdzeń wykonany jest z betonu,
w którym umieszczone jest zbrojenie
w formie kratownicy. Stopka belek
jest ceramiczna. Dzięki temu spodnia
strona stropu jest jednorodna pod
względem materiałowym i stanowi
znakomite podłoże do tynkowania.
Belki dobiera się odpowiednio do
wysokości pustaków w zależności od
oczekiwanych parametrów konstruk‑
cyjnych stropu.
 Pustaki stropowe stanowią wypeł‑
nienie między belkami. W dużej mierze
odpowiadają za parametry akustyczne
i termiczne stropu. Wymiary pustaków

>

54

Produkt i technika 
zależą głównie od rozpiętości stropu,
a tym samym od jego parametrów
konstrukcyjnych. Ich szerokość ustala
jednocześnie rozstaw belek.
 Kształtki wieńcowe pełnią funkcję
szalunków traconych wieńców ścian
nośnych międzykondygnacyjnych,
ścian szczytowych, kolankowych,
a także zwieńczenia ścian ostatniej
kondygnacji budynku. Szalunki tra‑
cone w postaci kształtek wieńcowych
zapewniają właściwe ułożenie mie‑
szanki betonowej oraz położenie zbro‑
jenia w przekroju wieńca. Kształtki
tworzą formy, które po wypełnieniu
mieszanką betonową zapewniają
idealne wykonanie elementów kon‑
strukcyjnych wieńców o określonej
i niezmiennej geometrii.
Postaw na system
Zamawiając system, otrzymujemy wszyst‑
kie produkty niezbędne do murowania
ścian i do budowy stropów. Nie musimy
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szukać
poszczególnych
elementów w różnych
miejscach i martwić się, czy będą
do siebie dobrze pasowały. Wykonawcy
mają mniej kłopotu. Nie muszą docinać
i dopasowywać elementów, bo te są ze
sobą w pełni kompatybilne, dzięki czemu
„systemowa” budowa trwa zdecydowanie
krócej. Ponadto systemy mają opracowane
szczegółowe instrukcje techniczne, będące
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pomocą
naukową dla projektantów i budujących.
Ponadto gdy przy budowie zostanie
zastosowany kompletny system, łatwiej
będzie w razie problemów z budynkiem
dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji.
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