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Produkt i technika

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

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

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

z inwestorem. W naszej hali posiadamy
granit, marmur, konglomerat kamienny
i absolutnie topową nowość w aranżacji
wnętrz – spieki kwarcowe. Wprowadziliśmy również do oferty naszej
Galerii, jako produkt z najwyższej półki,
materiały półszlachetne, warte nawet
kilkanaście tysięcy złotych za metr
kwadratowy. Nasz plan rozwoju zakłada
bowiem dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców oraz umożliwienie
lubelskim projektantom wnętrz kreowania innowacyjnych i nietuzinkowych
projektów. Niewątpliwym atutem naszej
działalności jest brak konkurencji.
Lubelszczyzna jest dużym rynkiem,
a nasza Galeria jest jedyną tak potężną
ekspozycją płyt wielkoformatowych
zamkniętą pod dachem. Cały czas
dostarczamy materiały i staramy się
uporządkować otoczenie, aby było czysto i przyjemnie, jak w galerii przystało.
Hala natomiast jest otwarta codziennie
w naszych godzinach pracy i w każdej
chwili można wejść i obejrzeć wyeksponowane materiały.
DM: Dziękuję za rozmowę.

Zakład Kamieniarski „GRANIT” Dulniak Sp.J.
Lublin, ul. Głuska 16, (przy szpitalu Abramowice)
tel. 81 744 08 27
www.granit.lublin.pl
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W gąszczu niewiadomych
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Pandemia w XXI wieku to coś, czego
nikt się nie spodziewał. Kiedy docierały
do nas pierwsze informacje z Chin
o rosnącej liczbie zakażeń wirusem
SARAS-CoV-2 byliśmy przekonani, że
choroba rozwija się daleko i nas nie
dotyczy. Współczesna cywilizacja ma
jednak to do siebie, że uczyniła świat
jakby mniejszym. Wszystko dzieje
się jakby bliżej i szybciej niż jeszcze
kilkadziesiąt lat temu. W krótkim czasie
zaraźliwy koronawirus dotarł więc do
nieprzygotowanej na jego atak Europy
i zaraz potem do nas. Jego obecność już
zmieniła krajobraz gospodarczy świata
i z pewnością będzie zmieniać go nadal.
Gra już się rozpoczęła – trochę po omacku, bo niewiadomych jest bez liku.
Generalnie nie wiadomo, z jakimi
roszadami, przetasowaniami i modyfikacjami w poszczególnych sektorach
i branżach będziemy mieli do czynienia.
Nikt też nie potrafi przewidzieć, jak
zmieni się rynek budowlany. Wiele
problemów, z którymi miała mierzyć
się branża przed pandemią albo straciło
na aktualności, albo nabrało nowego
wymiaru. Dziś już na przykład mało kto
mówi o otwarciu rynku niemieckiego dla
pracowników zza granicy. A problem ten
spędzał sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy budowlanemu. Tymczasem
pandemia przewróciła rynek pracy do
góry nogami. W tej chwili można jednak
o nim powiedzieć tylko tyle, że to znowu
rynek pracodawcy. Nie przybędzie
przecież od tego dekarzy, murarzy czy
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operatorów maszyn, ale już naciski
płacowe pracowników budowlanych
mogą zmaleć.
W tak krótkim czasie od otwarcia
gospodarki trudno ocenić, jakie znaczenie w nowych realiach będą miały
stare wyzwania, a jakie nowe. Niełatwo
też ocenić, jakie działania efektywnie
je rozwiążą i jakie skutki przyniesie ich
zaniedbanie. Sporo firm z niepokojem
czeka między innymi na to, jak rozwinie się sytuacja w zakresie zatorów
płatniczych. Obawy, że skomplikuje
się jeszcze bardziej, są uzasadnione
chociażby ze względu na wyhamowanie
sprzedaży mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym.
Nie do końca wiadomo, jak oceniać
pierwsze symptomy ekspansji zagranicznych producentów materiałów
budowlanych na nasz rynek. W zasadzie
można się było tego spodziewać, bo
wszystkie media donosiły o wyraźnie
gorszej sytuacji gospodarczej państw
Europy niż w Polsce. Kierunek natarcia
firm zagranicznych był więc do przewidzenia. Wpływ tej ekspansji na ceny
nie jest jednak jednoznaczny. Część
materiałów przywożonych zza granicy
bowiem podrożała, a niektóre są tańsze.
Jeżeli te drugie zaczną wypierać z rynku
krajowe produkty, pewnie za jakiś czas
zaczną drożeć, ale nie wiadomo, ilu
rodzimych producentów wytrzyma
ewentualne naciski cenowe.
W obliczu zapowiadającej się walki
o klienta tym bardziej cenna może oka-

zać się pomoc państwa w ramach tzw.
Tarczy Antykryzysowej. Optymizmem
napawa nie tylko fakt, że wsparcie finansowe szybko dotarło do firm, ale także
i to, że firmy szybko je doceniły i śmiało
po nie sięgnęły. Im szybciej wrócą na
normalne tory funkcjonowania, tym
odporniejsze będą na ewentualne ataki
rynkowych rywali.
Ważne jest także i to, że Tarcza nadal
działa. Nie wszystkie formy pomocy są
jeszcze dostępne. Przedsiębiorcy, którzy
doświadczyli bądź doświadczą trudności
z utrzymaniem swojej działalności
później niż pozostali, będą mogli do
3 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii
ubiegać się o świadczenia postojowe. Do
20 września zaś rodzice dzieci do lat 8
będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Jednak tylko wtedy, gdy placówka
zostanie zamknięta z powodu pandemii
albo nie będzie mogła zapewnić dziecku
opieki.
Pozytywnie na rynek budowlany
może wpłynąć cyfryzacja procesu
budowlanego oraz zmiany w ustawach,
nad którymi pracuje rząd. Jak pod
koniec czerwca poinformowała Minister
Rozwoju Jadwiga Emilewicz, mają one
pobudzić rozwój budownictwa społecznego oraz wesprzeć rynek komercyjny.
Implementowana będzie również unijna
dyrektywa dotycząca budownictwa
energooszczędnego. Proces implementacji ma być przeprowadzony tak, aby
polskie produkty i technologie stały się
towarem eksportowym.
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 Nowoczesne technologie w budownictwie

Cyfryzacja procesu budowlanego
Cyfryzacja procesu budowlanego staje się rzeczywistością. Już teraz część dokumentacji
związanej z realizacją inwestycji możemy wypełnić w serwisie e-budownictwo. Do końca roku
inwestorzy mają uzyskać możliwość składania on-line wniosku o pozwolenie na budowę.
©IHZ

Branża budowlana potrzebuje rozwiązań zwiększających jej efektywność
i ułatwiających realizację inwestycji.
Cele te można osiągnąć, poddając
między innymi proces budowlany
cyfryzacji. Od kilku miesięcy
ministerstwo promuje więc wdrażanie
technologii BIM w firmach projektowych, a 3 sierpnia br. wprowadziło
możliwość składania i przesyłania
dokumentacji budowlanej drogą elektroniczną. Jednocześnie zachowana
zostanie dotychczasowa – papierowa
postać – dokumentacji składanej do
organów administracji budowlanej.
Zainteresowany będzie miał od tej
pory możliwość wyboru, czy chce
w procesie budowlanym kontaktować
się z organem w postaci elektronicznej,
czy papierowej.
Czyja to inicjatywa?
O cyfryzację procesu budowlanego od
wielu lat wnoszą różne środowiska
związane z budownictwem. Potrzebę tę
dodatkowo uwypukliła sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2. Podjęcie
działań w tym kierunku to ostatecznie
wspólna inicjatywa Ministerstwa
Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego.
– Przyszedł czas na unowocześnienie
procesu inwestycyjno-budowlanego.
Od mitręgi biurokratycznej, związanej
z koniecznością osobistego składania
papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu
inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże
ułatwienie dla inżynierów, architektów
czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze
– dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej
będzie można zbudować dom czy budynek
mieszkalny – podkreśla wicepremier
i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
W 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301
pozwoleń dla budynków wielorodzinnych.
Wprowadzenie możliwości składania
wniosków o pozwolenie na budowę przez
Internet odciąży także urzędy.
– Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie
czynności realizowanych w ramach
dotychczasowych procedur. Potrzebę
cyfryzacji kolejnego działu administracji
publicznej uwypuklił lockdown związany
z pandemią SARS-CoV-2. Na pierwszy

ogień pójdzie 10 formularzy, które
będzie można zrealizować przez internet – wskazuje Dorota Cabańska,
p.o. zastępcy Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Nie wszystko od razu
Aktualnie poprzez rządowy serwis
e-budownictwo można pobrać i wypełnić tylko niektóre formularze dotyczące
procesu budowlanego. Od 3 sierpnia
br. serwis udostępnia ich 10. On-line
można obecnie:
 zgłosić roboty budowlane (oprócz tych
z koniecznością dołączenia projektu),
 zgłosić rozbiórkę,
 złożyć wniosek o pozwolenie na
rozbiórkę,
 zawiadomić odpowiedni urząd o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 zgłosić zmianę sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części,
 wnioskować o przeniesienie decyzji
o pozwoleniu na budowę,
 złożyć wniosek o przeniesienie decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych,
 wnioskować o przeniesienie praw
i obowiązków wynikających ze
zgłoszenia,
 złożyć wniosek o wydanie decyzji
o niezbędności wejścia do sąsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

 złożyć oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dostępne formularze można w tej
chwili wypełnić on-line, następnie
wydrukować, podpisać i dostarczyć do
właściwego urzędu. Możliwość przesyłania dokumentacji budowlanej przez
Internet ma być uruchomiona jesienią
tego roku. Do końca grudnia zaś inwestorzy będą mogli drogą elektroniczną
złożyć także wniosek o pozwolenie na
budowę.
Kolejne kroki w cyfryzacji procesu
inwestycyjno-budowlanego zakładają
między innymi wprowadzenie
elektronicznego dziennika budowy
i elektronicznego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi oraz możliwość
założenia konta inwestora w serwisie
e-budownictwo.
– Potrzebne jest również stworzenie
systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji
przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych dla inwestorów, projektantów i urzędów – mówi Małgorzata
Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby
Architektów RP.

Oprac. redakcyjne na podstawie
materiałów Ministerstwa Rozwoju.
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Budowlanka ma się nieźle
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

O branży budowlanej zwykle mówi się sporo, bo to w końcu jedno z tzw. kół zamachowych polskiej gospodarki.
Teraz mówi się o niej jakby mniej. Ważniejsze jest rozwiązanie problemów, które spowodowała pandemia
COVID-19, a na tle innych branż budowlanka ma się bardzo dobrze. Większość firm reprezentujących szeroko
rozumianą branżę budowlaną albo już wróciła do normalnego funkcjonowania, albo w miarę sprawnie do niego
wraca. Powrót dokonuje się wprawdzie w różnym tempie, ale generalnie towarzyszy mu pozytywne nastawienie.
Straty i trudności oczywiście są, ale nie
takich rozmiarów, jak w branży turystycznej, hotelarskiej czy komunikacji lotniczej.
Pandemia zmieniła dość znacząco
funkcjonowanie tylko niektórych segmentów rynku budowlanego. Najbardziej
poszkodowani w chwili obecnej wydają
się być deweloperzy, choć początkowo
wyglądało na to, że to oni będą wodzić
prym w branży po odmrożeniu gospodarki. W kwietniu prace na ich budowach
szły pełną parą, ale maj przyniósł znaczne
pogorszenie popytu na mieszkania. Zainteresowanie klientów zakupem własnego
M spadło tak bardzo, że deweloperzy
ograniczyli inwestycje. Z docierających do
nas informacji wynika jednak, że najgorsze tąpnięcie ten segment rynku ma już za
sobą. Klienci wracają także i tu. Na razie
ci, którzy poszukują mniejszych mieszkań,
o powierzchni maksymalnie około 60 m2.
Niektórzy winą za sytuację deweloperów obwiniają banki, które zaostrzyły
warunki udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych. Ale to chyba
nie jedyny powód spadku sprzedaży
mieszkań. Wszak zamknięcie gospodarki
szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy
miast, czyli w przeważającej części właś-

ciciele mieszkań w blokach. Konieczność
posiadania wyższego wkładu własnego
i wyższe oprocentowanie kredytów
z pewnością ogranicza ich dostępność.
Zwłaszcza gdy nie każdy jest pewien
stabilności swego zatrudnienia. Z drugiej
strony jednak stopy procentowe NPB są
tak niskie, jak nigdy. W praktyce oznacza
to, że kredyty są dużo tańsze niż przed
wybuchem epidemii. Nic dziwnego zatem,
że banki próbują niwelować swoje straty.
Poza tym rośnie zainteresowanie klientów
budową własnego domu bądź remontem
budynku mieszkalnego, który już jest
w posiadaniu. No i duża grupa właścicieli
domów letniskowych przygotowuje je do
dłuższego pobytu. W ostatecznym rozrachunku deweloperzy może więc stracą, ale
jest szansa, że inni rozwiną dzięki temu
swoją działalność.
Zmian na rynku budowlanym może
być oczywiście więcej. O to, jakie dało
się już zaobserwować, zapytaliśmy
uczestników naszej krótkiej sondy.
W rozmowach z jej uczestnikami chcieliśmy się dowiedzieć, jak sobie w nowej
sytuacji radzą firmy z naszego regionu.
Zapytaliśmy ich zatem, jak zamknięcie
gospodarki z powodu rozprzestrzeniania

się COVID-19 wpłynęło na funkcjonowanie firm i jakie trendy w działaniach
na rynku budowlanym spowodowała
epidemia. Do udziału w sondzie
wybraliśmy firmy reprezentujące różne
segmenty branży: sprzedaż hurtową
materiałów ogólnobudowlanych, montaż
instalacji fotowoltaicznych, montaż
instalacji domu inteligentnego, sprzedaż
i doradztwo w zakresie montażu stolarki
otworowej, sprzedaż i serwis narzędzi
specjalistycznych, usługi dekarskie,
a także specjaliści z branży wnętrzarsko-wykończeniowej oraz utrzymania zieleni
i aranżacji otoczenia domu.
Nie wszystkie firmy, którym
zaproponowaliśmy udział w sondzie,
znalazły czas na udzielenie odpowiedzi
na nasze pytania. Chociaż nasza sonda
na tym ucierpiała, to jednak należy się
z tego cieszyć. Z rozmów z nimi wynika
bowiem, że to najczęściej z powodu
ilości zleceń, jaką mają do zrealizowania.
Niektóre nawet w okresie zamknięcia
pracowały pełną parą i praktycznie nie
zauważyły, że jest jakaś epidemia. Teraz
też ustawiają się do nich kolejki, a zdarza
się, że są zmuszone odmówić przyjęcia
kolejnego zlecenia.
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 Sytuacja na rynku budowlanym – sonda

Ryszard Biesak, właściciel
firmy Torys Sp. z o.o.

Tak zwany lockdown zmienił i będzie
zmieniał funkcjonowanie rynku stolarki
budowlanej. Podczas „zamknięcia”
spadło zainteresowanie wymianą
stolarki w budynkach już zamieszkałych.
Pozostałe inwestycje były realizowane
normalnie, bo większość firm produkcyjnych i usługowych realizowała
przyjęte zamówienia – skróceniu uległy
terminy ich realizacji. W tym czasie nasza
sprzedaż nieznacznie wzrosła. Przede
wszystkim dlatego, że dla nas bardzo
ważne w obsłudze klienta jest doradztwo.
Utrudnienia najbardziej odczuli ci, którzy
potrzebowali pomocy technicznej i handlowej. Nasi przedstawiciele pracowali zaś
zdalnie i nie opuszczali firmy. Od wielu lat
realizujemy zamówienia poprzez spedycję
bądź własnym transportem i dostrzegamy
znaczne zwiększenie ilości dowożonego
przez nas towaru.

Uważam, że jeżeli sprawdzą się
założenia polskiego rządu związane
z dofinansowaniem firm, to popyt na
stolarkę nie powinien znacznie spaść.
Większym problemem mogą być zatory
płatnicze i gorsza ściągalność płatności
od niektórych słabszych firm. Dojdzie też
zapewne do spadku cen na wyroby, bo
naszym firmom trudno będzie utrzymać
wolumen eksportu, a ekspansja firm
zagranicznych na nasz rynek już się
rozpoczęła. Otrzymujemy teraz od nich
oferty, o jakich niedawno mogliśmy tylko
pomarzyć.
Niestety, musieliśmy odwołać kilka
szkoleń, a także Dni Otwarte (targi
+ szkolenia). Takie wydarzenia teraz
często będą odbywać się przez Internet.
Oczywiście nie zastąpi to szkoleń
połączonych z częścią praktyczną, jakie
w większości organizowaliśmy.

mgr inż. Henryk Palak,
właściciel firmy Eco-Energia

Funkcjonowanie firm jest w tej chwili
rzecz jasna utrudnione. Jednym z najważniejszych problemów jest trudność
z pozyskaniem wykwalifikowanych
pracowników fizycznych, szczególnie
w naszej branży, a reprezentuję
fotowoltaikę. Inną kwestią jest zmiana
motywacji do podjęcia decyzji o budowie
instalacji PV, podyktowana kryzysem.
Nie jest to artykuł pierwszej potrzeby
i ilość napływających zleceń nie jest
taka, jak zwykle o tej porze roku.
Sytuacja ta z czasem pewnie powróci do
normy.
Odnosząc się do budowy małych instalacji przydomowych, w ostatnim okresie
pojawiło się mnóstwo pseudoinstalatorów,
walczących między sobą o zlecenia. W sytuacji zmniejszonej liczby zleceń możemy
stać się ofiarą bezzasadnie zaniżonej oferty

cenowej na wykonanie instalacji, oczywiście
kosztem jakości wykonania.
Uwagę chciałbym zwrócić na jeszcze
jedno. Uzupełnieniem domowej instalacji
fotowoltaicznej powinien być samochód
elektryczny. Przycichły obiecanki o dofinansowaniu ich zakupu i znowu jesteśmy
w ogonie w stosunku do innych państw
europejskich. Ale czy nie jest budującym
widok tankowania samochodu z domowej
instalacji. Jestem użytkownikiem instalacji
PV, a od 3 miesięcy właścicielem samochodu
elektrycznego – użytkowanie takiego auta
to olbrzymia frajda. Poczucie wolności
z „tankowania” z energii słonecznej rekompensuje mi wysoki koszt związany z jego
zakupem. Dostajemy poza tym zielone
tablice rejestracyjne, nie płacimy za korzystanie z miejskiego parkingu, jeździmy
buspasami…

Joanna Poniatowska,
Prezes firmy Ipbud

Na zmiany, które lockdown spowodował
w funkcjonowaniu naszej branży, czyli
instalacjach tzw. domu inteligentnego,
patrzę z perspektywy zmian, jakie w tym
czasie dokonały się w Ipbudzie. Część z nich
oceniam „na minus”, część „na plus”.
„Na minus” jest to, że koronawirus
pokrzyżował nasze plany związane
z otwarciem nowej siedziby firmy. Mimo to
praktycznie w niewielkim stopniu wpłynął
na nasze normalne funkcjonowanie. Już
przed epidemią dużo spraw załatwialiśmy
zdalnie. W czasie zamknięcia po prostu
szerzej wykorzystywaliśmy nowoczesne
technologie komunikacji, także w kontaktach z klientami.
„Na minus” jest także niepewność, którą
epidemia wygenerowała po stronie klientów. Najczęściej to ona powoduje wstrzymanie inwestycji. Rynek więc wyhamował. Jest
jednak nadzieja, że to szybko minie. Wraz

z coraz szerszym otwieraniem gospodarki
zainteresowanie naszą ofertą też jest coraz
większe.
„Na plus” natomiast oceniam wpływ
koronawirusa na wizję rozwoju naszej
firmy. Z konieczności przećwiczyliśmy
nowe aspekty zdalnej pracy z klientami,
współpracownikami i kontrahentami.
Dzięki temu przekonaliśmy się o skuteczności takiego trybu pracy i zamierzamy tę
wiedzę wykorzystać.
„Na plus” epidemia zadziałała także na
naszą ofertę szkoleniową. Webinarium
w czasie zamknięcia wprawdzie nie zdążyliśmy zorganizować, ale zainteresowanie
naszymi szkoleniami okazało się większe
niż się spodziewaliśmy i nadal się utrzymuje. W dodatku grono zainteresowanych
poszerzyło nam się o nowe branże i specjalności. Z akcją szkoleniową ruszyliśmy więc
już w czerwcu.
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Grzegorz Czerniak,
Kierownik Działu
Budowlanego w firmie Neptun

Z naszej perspektywy, czyli hurtowni
materiałów instalacyjnych i budowlanych, stan epidemii nie zmienił
niczego. W czasie zamknięcia funkcjonowaliśmy normalnie, nie licząc rzecz
jasna przestrzegania obostrzeń sanitarnych: noszenia maseczek, dezynfekcji rąk itp. Jeżeli coś utrudniało naszą
pracę, to właśnie one.
Normalnie zachowywali się
też – i zachowują – nasi klienci.
Wyjątkowym okresem były tylko
pierwsze dni po wprowadzeniu stanu
epidemii i pierwsze dni ponownego
otwierania gospodarki. Gdy ogłoszono
zamknięcie, klienci – a w naszym
przypadku są to wykonawcy – z obawy,
że nic nie będzie działać, robili
zapasy materiałowe, żeby mieć czym
realizować przyjęte zlecenia. W marcu
zanotowaliśmy więc zwyżkę sprzedaży.

Potem wszystko wróciło do normy.
Gdy gospodarkę zaczęto odmrażać,
nastąpiło natomiast krótkotrwałe
zachwianie pozytywnych nastrojów
wśród wykonawców. Chociaż w ich
kalendarzu były jeszcze zlecenia do
zrealizowania, to przez jakiś czas nie
przybywało im nowych, a to mogło
odbić się także na kondycji naszej
firmy.
Wyhamowanie po stronie inwestorów okazało się jednak krótkotrwałe
i sytuacja szybko wróciła do normy.
Kiedy porównuję nasze wyniki
z kwietnia i maja miesiąc do miesiąca
z ubiegłym rokiem, nie wiedzę
więc istotnych różnic. To, co może
natomiast niepokoić na rynku budowlanym, to rosnące ceny materiałów.
Podrożała większość z nich, zwłaszcza
te sprowadzane z zagranicy.

Grzegorz Jabłoński,
Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy
Oddział Lubelski

Specyfika naszej pracy jest taka, że
pracujemy na otwartych przestrzeniach.
Dzięki temu okres zamrożenia gospodarki dekarze stowarzyszeni w naszym
Oddziale – w porównaniu z innymi
branżami – przeszli bez większych zawirowań. Zgłaszano nam wprawdzie pewne
zawirowania i przestoje, ale miały one
generalnie niewielką skalę i w zasadzie
można powiedzieć, że koronawirus nas
nie dotknął. Pandemia nie miała też
żadnego wpływu na problem deficytu
kadrowego w naszym zawodzie. Ponieważ dekarzy jest za mało, trzeba czasem
poczekać na realizację naszej usługi.
Czasem musimy też odmówić przyjęcia
zlecenia. Na rynku w naszej branży też
nie dzieje się nic niepokojącego. Lekkie
spowolnienie, które obserwujemy, może
być efektem normalnej fluktuacji popytu

na usługi dekarskie. Jeżeli członkowie
PSD zgłaszają jakieś obawy, to nie dotyczą one braku pracy dla dekarzy w tym
roku, ale w przyszłym. W tej chwili
realizowane są inwestycje już ropoczęte,
zaplanowane. Jak będzie w następnym
sezonie – nie wiadomo.
Pandemia mocno pokrzyżowała jednak
nasze plany edukacyjne. Obostrzenia
sanitarne bardzo utrudniły możliwość
organizacji szkoleń stacjonarnych dla
profesjonalistów, a nie da się wyszkolić
dekarza czysto teoretycznie. Musieliśmy
też ograniczyć i przenieść do Internetu
naszą akcję promującą nabór do klasy
dekarskiej w Zespole Szkół Budowlanych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie. Mimo to chętni są, a rekurtacja trwa.
Na ostateczny jej efekt trzeba jednak
poczekać do końca sierpnia.

Marek Dzida,
Celnar

Generalnie ani pandemia, ani zamknięcie
gospodarki z jej powodu nie spowodowały
większych zmian w funkcjonowaniu
naszej firmy. Pracowaliśmy cały czas,
załatwiając wszystkie sprawy w siedzibie
Celnaru – zachowując oczywiście wytyczne
sanitarne, w ograniczonym składzie
i z wydzielonym punktem obsługi klienta.
Działamy w dwóch branżach: dostarczamy
i serwisujemy specjalistyczne narzędzia
budowlane i systemy nawadniania terenów
zielonych oraz zajmujemy się regeneracją
i remontem boisk. Zainteresowanych
wymianą, kupnem czy naprawą sprzętu
w okresie zamknięcia było wprawdzie
mniej, ale za to mieliśmy więcej zleceń na
remont boisk. Ponieważ były nieczynne,
sprzyjało to takim przedsięwzięciom.
W tej chwili jest już tak, jak było przed
zamknięciem gospodarki. Rynek funkcjonuje normalnie i nie sądzę, żeby coś

miało go zakłócić. Zarówno w segmencie
narzędzi dla specjalistów, jak i terenów
zielonych. Klienci kupują i serwisują
sprzęt tak samo, jak przedtem. Może
więcej jest teraz napraw. Poza tym
w tym segmancie nie zaobserwowaliśmy
jakichś zmian. Jeżeli chodzi zaś o prace
związane z utrzymaniem boisk czy też
ogrodów przydomowych, to jest ich w tej
chwili więcej. Może to być jednak spowodowane tym, że wiele zleceń uzgodniono
przed zamknięciem. Teraz rynek próbuje
więc nadrobić zaległości i wszyscy inwestorzy oczekują finalizacji otwartych,
a przesuniętych czasowo zamówień.
Tak naprawdę czas pokaże, jak pandemia odbije się na naszej branży. Myślę,
że z oceną sytuacji na rynku trzeba
wstrzymać się do drugiej połowy roku.
Dziś jest za wcześnie, żeby takie oceny
były w pełni trafne.
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Najwyższa jakość
urządzeń grzewczych
Unical jest producentem przemysłowych domowych kotłów centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
oraz najnowocześniejszych systemów
klimatyzacji. Zwracamy szczególną
uwagę na ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Do najważniejszych cech
naszych produktów należą:
 wysoki komfort użytkowania,
 jakość i bezpieczeństwo,
 niskie zużycie energetyczne,
 maksymalnie ograniczona szkodliwość dla środowiska.
Produkty firmy Unical to zaawansowane
technologicznie i dostosowane do
aktualnych wymagań rynku urządzenia
grzewcze. Od 1972 roku ważną pozycją
w rozwoju przedsiębiorstwa jest

ciągłe udoskonalanie urządzeń poprzez
zaawansowane poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych.
Dzięki temu produkty firmy Unical
cechują się wysoką jakością oraz innowacyjną technologią. Nasze fabryki
znajdują się we Włoszech – Caorso oraz
Carbonara Po. To właśnie tam osiągnięto najwyższy poziom produkcji dzięki
wysokiemu stopniowi automatyzacji
i robotyzacji linii produkcyjnej.
W Caorso produkujemy kotły
gazowe kondensacyjne o mocy od 12
do 1200 kW. Fabryka w Carbonara Po
specjalizuje się natomiast w produkcji
kotłów dużej mocy oraz kotłów przemysłowych: parowych, diatermicznych
i wodnych. Moc tych kotłów waha się od
11 do 20 000 kW.

www.unical.pl

Silną stroną firmy Unical jest produkcja urządzeń o najwyższej sprawności
energetycznej, przy równoczesnej
dbałości o estetykę i jakość wykonania.
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikacje wymagane przepisami. Większość
z nich otrzymała także prestiżowe
międzynarodowe nagrody za innowacyjność oraz design w technice grzewczej,
m.in. kocioł kondensacyjny OSA został
nagrodzony takimi nagrodami, jak:
Red Dot Award 2017 oraz German
Design Award 2017. Wiele naszych rozwiązań zastosowanych w urządzeniach
jest opatentowanych, dzięki czemu
możemy pochwalić się nietuzinkowymi
rozwiązaniami oraz bezawaryjną pracą
przez wiele lat.

Regionalny dystrybutor:
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2 A
tel. 81 469 16 28, tel. kom. 601 388 543

K+A

K + A to gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą
spalania, który wyróżnia się zarówno szczególną dbałością o izolację akustyczną
(panel przedni i boki z podwójną powłoką izolacyjną), jak i wyjatkowo wysoką
wydajnością cieplną, która zapewnia komfort ciepłej wody użytkowej porównywalny
z kotłem wyposażonym w zasobnik. Dzięki mocy 33 kW w trybie produkcji ciepłej
wody użytkowej, K + A gwarantuje użytkownikowi wydajność 18,3 l/min ciepłej
wody (Δt25K).
Klasa energetyczna A+
w połączeniu z regulatorem OT (+3%) i czujnikiem zewnętrznym (+1%)
Sprawność sezonowa ηs > 98% (klasa A+)
Modulacyjny regulator pokojowy z programowaniem tygodniowym
oraz czujnik temperatury zewnętrznej w standardzie
Moc w trybie ogrzewania 20 kW
Wysoki stopień modulacji mocy 1:8
Produkcja ciepłej wody użytkowej do 18 l/min przy Δt25K dzięki
specjalnemu ponadwymiarowemu wymiennikowi płytowemu
ze stali nierdzewnej INOX AISI 316L
Wymiennik ciepła ze stopu Al/Mg/Si
Elektronika z funkcją HWS „Szybkiego Podgrzewania Wody”
Klasa 6 emisji NOx (wg EN 15 502-1) dzięki palnikowi modulacyjnemu typu premix
Możliwość obsługi kilku stref grzewczych dzięki opcjonalnemu modułowi OT
Wysokosprawna pompa modulacyjna (EEI≤0,20)

L AT

Możliwość pracy na gazie ziemnym lub płynnym

GWARANCJI

KON HP

Zintegrowany zestaw hybrydowy w komplecie z naściennym kotłem
kondensacyjnym oraz pompą ciepła zamknięty w kompaktowej obudowie.
Możliwość zabudowy w ścianie
Automatyczne zarządzanie priorytetowym źródłem ciepła
Pionowy zasobnik ze stali nierdzewnej inox 316L o pojemności 150 l z wężownicą
spiralną o powierzchni wymiany ciepła wynoszącej 1,2 m²
Pompa ciepła HP_OWER ONE 70/120 FULL DC Inverter do instalacji na zewnątrz
Funkcje: Ogrzewnaie – Chłodzenie – Przygotowanie C.W.U.
Kocioł kondesacyjny KONm z wymiennikiem ze stopu Al/Mg/Si z premiksowym
palnikiem modulacyjnym
Zasinalnie 230V/50Hx
W ZESTAWIE

Regionalny
dystrybutor

DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY NAŚCIENNY KONm
POMPA POWIETRZE-WODA HP_OWER ONE
ZASOBNIK 150 L
BUFOR 20 L
NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI C.W.U.
ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY
ZAWÓR MIESZAJĄCY
PRZYŁĄCZA KOTŁA
BIAŁA OBUDOWA

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2 A, tel. 81 469 16 28, tel. kom. 601 388 543
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Tarcza Lubelska:
Samorządowcy wspierają firmy
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Nie wiesz, czy możesz skorzystać z Tarczy Antykryzysowej? Nie wiesz, którą formę
wsparcia wybrać i jak wypełnić wniosek? Możesz wyjaśnić swoje wątpliwości
i uzyskać pomoc we wnioskowaniu w ramach Tarczy Lubelskiej.
Z Tarczy Antykryzysowej skorzystało
już tysiące przedsiębiorców, osób
samozatrudnionych i pracodawców.
Także z naszego regionu. A może
jeszcze więcej, niektórym trzeba jednak
w tym pomóc. Są bowiem tacy przedsiębiorcy, którzy chcieliby z Tarczy (TA)
skorzystać, ale nie składają wniosków
o wsparcie finansowe, świadczenie
postojowe czy odroczenie podatku,
bo po prostu nie są pewni, czy są do
tego uprawnieni. Są też i tacy, którzy
zastanawiają się, który z instrumentów
i ułatwień byłyby dla nich najlepszy.
Jeszcze inni nie do końca wiedzą, jak
dokładnie ustalić wszystkie dane,
które trzeba we wniosku podać.

A szybkie zmniejszenie kosztów
działalności i pozyskanie środków na
dalsze funkcjonowanie to w tej chwili
dla przedsiębiorców najważniejsza
sprawa. I nie tylko dla nich. Im szybciej
i więcej dostępnej pomocy wykorzystają
przedsiębiorcy, tym więcej miejsc pracy
uda się uratować i tym mniejszy regres
w rozwoju naszego regionu.
Rozumieją to władze samorządowe
naszego województwa i – jako jedyne
w kraju – stworzyły narzędzie, dzięki
któremu od kilku tygodni aktywnie
wspierają przedsiębiorców i pracodawców
w procesie korzystania ze środków
finansowych, zwolnień i odroczeń
obowiązkowych płatności do ZUS i US

w ramach Tarczy Antykryzysowej. To
narzędzie to Tarcza Lubelska (TL), czyli
zespół przeszkolonych z TA pracowników
samorządowych. Pozostawiono ich do
dyspozycji przedsiębiorców, którzy chcą,
ale nie wiedzą, czy mogą i nie wiedzą jak
skorzystać z Tarczy Antykryzysowej. Na
potrzeby tego zespołu powstała specjalna
podstrona internetowa oraz procedura
komunikacji z przedsiębiorcami.
Jak skorzystać
z Tarczy Lubelskiej?
Wystarczy wejść na stronę Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego. Na sliderze wyświetli się
informacja o Tarczy Lubelskiej. Gdy do

Jak powstała i działa Tarcza Lubelska?
O krótką rozmowę na temat genezy, zasad funkcjonowania i zainteresowania
Tarczą Lubelską jako redakcja Fachowca Lubelskiego poprosiliśmy Jarosława
Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego.
Elżbieta Amborska: Panie
Marszałku, kto tak w ogóle
wyszedł z inicjatywą stworzenia
Tarczy Lubelskiej?
Jarosław
Stawiarski:
Powstawanie
Tarczy Lubelskiej było procesem złożonym.
Jej obecne oblicze jest wypadkową wielu zaobserwowanych
sytuacji oraz
sprawnej analizy rzeczywistości. Celem
jej powstania było przede wszystkim zachęcenie przedsiębiorców z naszego województwa, aby możliwie najpełniej i jak
najszybciej skorzystali z instrumentów
wsparcia oferowanych przez rządową
Tarczę Antykryzysową. To te środki finansowe pozwalają na utrzymanie tysięcy miejsc pracy, mikro, małych i średnich
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, ale także pozwalają na ich roz-

wój i budowę w przyszłości przewag
konkurencyjnych.
EA: Czy w zespole obsługującym
Tarczę Lubelską są tylko
pracownicy samorządowi, czy
także przedstawiciele innych
służb, takich jak ZUS, urzędy
skarbowe czy urzędy pracy?
JS: W bezpośrednim kontakcie
z potencjalnym wnioskodawcą
udział biorą tylko pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego i jednostek
samorządowych. Natomiast
w procesie przygotowania naszych
specjalistów bardzo aktywny
udział wzięli przedstawiciele
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
powiatowych urzędów pracy oraz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie. Można powiedzieć, że ich
rola była i jest kluczowa, ponieważ
cały czas są wsparciem dla zespołu
obsługującego Tarczę. Ponadto
podjęliśmy działania – które są już

bardzo zaawansowane – polegające
na uzupełnieniu Tarczy przez Polski
Fundusz Rozwoju o komponent
finansowany.
EA: Skoro Tarcza Lubelska ma
wspierać przedsiębiorców,
zapytam jeszcze o to, jakie jest ich
zainteresowanie tym narzędziem?
JS: Na ten moment (stan na 3 lipca br.)
mamy 181 wypełnionych ankiet,
z czego 17 zgłoszeń dotyczyło ulgi
i zwolnienia z ZUS, a 42 zapytania
związane były z przestojem
ekonomicznym i/lub obniżeniem
wymiaru czasu pracy. Większość
ankiet, bo aż 122, dotyczyło innych
form wsparcia. Jak wynika z danych,
Tarcza Lubelska to narzędzie bardzo
potrzebne dla mniejszych firm. Aż 103
spośród dotychczasowych zapytań
pochodzi od osób samozatrudnionych,
58 od mikroprzedsiębiorców, a 20
z małych firm.
EA: Dziękuję za rozmowę.
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niej przejdziemy, w kilku niezbędnych
słowach dowiemy się, czym jest TL.
Potem wystarczy tylko wypełnić
króciutki formularz kontaktowy, wysłać
go i… samorządowcy skontaktują się
z nami sami.
Takie rozwiązanie problemu komunikacji ma ułatwić i przyspieszyć proces
udzielania pomocy. Pamiętajmy, że
w urzędach nadal część osób pracuje
zdalnie, a oczekiwanie na połączenie
telefoniczne mogłoby nam zająć dużo
czasu albo musielibyśmy dzwonić
wielokrotnie. Gdy zostawimy kontakt,
przedstawiciel Tarczy Lubelskiej
zadzwoni do nas sam, ustali z nami
fakty dotyczące naszej sytuacji i pomoże
dobrać najlepsze dla nas instrumenty
dostępne w Tarczy Antykryzysowej oraz
przygotować odpowiednie wnioski.
Ile Tarczy Antykryzysowej
już wykorzystaliśmy?
Liczba firm, które już skorzystały
z pomocy dostępnej w ramach Tarczy
Antykryzysowej, nieustannie się
zmienia. Tak samo wielkość udzielonej
im w sumie pomocy. Udało nam się na
razie ustalić, że na dzień 30 czerwca
bieżącego roku na Lubelszczyźnie ze

 Tarcza Lubelska

środków z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (dofinansowanie wynagrodzeń, świadczenia postojowe, dofinansowanie składek ZUS),
którymi dysponuje Wojewódzki Urząd
Pracy, skorzystało 848 firm. Udzielone
im wsparcie łącznie wynosiło ponad
148 mln zł. Według danych zawartych
we wnioskach dofinansowano łącznie
33 179 miejsc pracy.
Ze środków z Funduszu Pracy (także
na dzień 30 czerwca br.) Miejskie
i Powiatowe Urzędy Pracy przyznały
prawie 74 tys. mikropożyczek na łączną
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kwotę blisko 369 mln zł. Z rezerwy
Funduszu Pracy (+ program POWER
oraz RPO) wsparcie uzyskało ponad
5 tys. firm z sektora MMiŚ, blisko 8 tys.
samozatrudnionych oraz 65 organizacji
pozarządowych.
Subwencję przyznawaną przez Polski
Fundusz Rozwoju na dzień 1 lipca
br. otrzymało ponad 12,6 tys. firm
z naszego regionu na dofinansowanie
ponad 95 tys. miejsc pracy. Łączna
kwota, która zasiliła w ten sposób ich
budżety to prawie 2 mld zł.

REKLAMA

665 009 009
WYKONUJEMY WSZELKIE PRACE NA WYSOKOŚCIACH
•
•
•
•
•

wycinka i pielęgnacja drzew • malowanie, mycie, odgrzybianie elewacji
przegląd i naprawa orynnowania • ocieplanie budynków • montaż i konserwacja hal
konserwacja oświetlenia zewnętrznego • usuwanie sopli i nawisów śnieżnych
malowanie, mycie, odgrzybianie, odśnieżanie dachów
wyklejanie, wynajem, sprzedaż billboardów • wynajem rębaka

NASZE USŁUGI OFERUJEMY W PRZYSTĘPNYCH CENACH Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 55 J
tel. 81 749 02 59 • tel. kom. 665 009 009

e-mail:

biuro@abtrans.pl

12

Edukacja 

Fachowiec Lubelski

2–3/2020 (14)

Kształcimy prawdziwych
fachowców!
Magdalena Zabłocka, Dyrektor ds. Programowych w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Wysoka jakość, rzetelność, dokładność i profesjonalizm to synonimy dla pracy
wykonywanej przez absolwentów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im.
Jana Kilińskiego oraz Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie.
Wysoka jakość kadr, którą przygotowujemy dla szeroko rozumianego rzemiosła, to jedna z naczelnych wartości,
jaka przyświeca nauczaniu zawodu
w prowadzonym przez nas Zespole Szkół
Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana
Kilińskiego oraz Centrum Kształcenia
Młodzieży i Dorosłych w Lublinie. Profesjonalizm, z jakim swoją pracę wykonują
nasi absolwenci, doceniany jest w całej
Europie.
Mistrz to więcej
niż nauczyciel
Jak we wszystkich szkołach branżowych, tak i w naszym Zespole Szkół

oraz Centrum Kształcenia wiedzę
o przyszłym zawodzie nasi uczniowie
zdobywają podczas zajęć praktycznych.
W odróżnieniu od innych ośrodków
edukacyjnych odbywa się to w realnych
warunkach pracy, w firmach i zakładach
pracy, i pod okiem Mistrza. A Mistrz to
więcej niż nauczyciel zawodu.
Jak każdy parający się nauczaniem,
Mistrz również posiada niezbędne
przygotowanie pedagogiczne oraz
wiedzę zawodową. W placówkach
edukacyjnych prowadzonych przez Izbę
za wiedzą tą stoi jednak doświadczenie
zdobywane przez lata podczas realizowania rzeczywistych usług i zleceń,

rozwiązywania realnych problemów
związanych z wykonywanym zadaniem
i kontaktem z realnym klientem. Uczniowie i kursanci, którzy szkolą się pod
okiem Mistrza, nabywają więc zarówno
odpowiednie umiejętności zawodowe,
jak i postawy cenione przez przyszłych
pracodawców.
Praca jest wartością
Kształcenie profesjonalistów to nie
tylko przekazywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Nasi uczniowie
pracują nie tylko pod nadzorem Mistrza,
ale także i z nim samym. Łączy ich
zatem coś więcej niż zwykła relacja
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uczeń-nauczyciel. Mistrz to także ich
wychowawca i opiekun.
Istotną cechą profesjonalizmu jest
postawa wobec pracy i drugiego człowieka. Mistrz ma świadczyć o wartości
ich obu. Uczyć, że tak jak dorasta się
w życiu, tak dorasta się do zawodu
i wykonywanych zadań. Że praca
włożona w zadanie jest wartością i wartością jest człowiek, który ją wykonuje.
Zatrudnienie od ręki
Proces kształcenia młodych profesjonalistów w Zespole Szkół Rzemiosła
i Przedsiębiorczości oraz Centrum
Kształcenia Młodzieży i Dorosłych
kończy się egzaminami czeladniczymi.
Bardzo często zadania, jakie muszą
wówczas wykonać uczniowie, to rzeczywiste zlecenie. Istotne jest zatem, aby
efekty pracy egzaminacyjnej spełniały
wysokie wymagania zlecającego i mogły
pozostać w użytkowaniu.
Uzyskanie tytułu czeladnika
świadczy nie tylko o przejściu przez
określony etap edukacji zawodowej.
To także świadectwo jakości pracy
i usług, jakie wykonują nasi absolwenci. Wiedzą o tym potencjalni
pracodawcy. Aż 90% naszych uczniów
znajduje zatrudnienie bezpośrednio
po ukończeniu nauki. Wielu z nich
zostaje pracownikami firm, w których
zdobywała swoje zawodowe szlify.
Część naszych absolwentów zakłada
własną działalność. Edukacja w Centrum Kształcenia obejmuje bowiem
także przedsiębiorczość, niezbędną
w profesjonalnej karierze.
Absolwenci naszej szkoły to również
pracownicy doceniani na rynku europejskim. Dzięki realizowanym przez nas
projektom część naszych uczniów dała
się poznać na rynku pracy w krajach
Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Do dziś firmy z zagranicy zwracają
się do nas z zapytaniem o możliwość
pozyskania ich od pracy u siebie.
Przyszłość rzemiosła
Przez lata rzemiosło kojarzyło się
z pracowitością, rzetelnością, wysoką
jakością wykonania i odpowiedzialnością za efekty swojej pracy. Nieuregulowana sytuacja prawna wielu zawodów
zmieniła jednak to postrzeganie. Szansą
na odzyskanie przez środowisko zaufania i wysokiej oceny w świadomości
klientów jest planowana nowelizacja
ustwy o rzemiośle. Obecnie trwają
konsultacje, w których uczestniczą

także przedstawiciele Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Wśród proponowanych zmian znajduje się między innymi wprowadzenie
katalogu zawodów rzemieślniczych.
Znalazłyby się w nim profesje obecnie
objęte ustawą o rzemiośle, profesje
niegdyś tradycyjnie rzemieślnicze
(takie jak winiarz czy piwowar) oraz
zawody nowe (na przykład barman czy
zajęcia związane z branżą IT). Chcąc
uprawiać zawód objęty katalogiem,
osoba nim zainteresowana musiałaby
uzyskać odpowiednie kwalifikacje.
Takie rozwiązanie stanowiłoby ochronę
rynku przed nieuczciwą konkurencją,
a także ochronę wysokiej jakości usług
świadczonych przez rzemieślników.
W korzystniejszej sytuacji znaleźliby
się także klienci, którym łatwiej byłoby
dochodzić swoich praw w przypadku
ewentualnych zastrzeżeń co do jakości

zrealizowanej usługi czy zakupionego
produktu. Dotyczy to zwłaszcza
tych zawodów, w których istotne jest
życie i zdrowie klienta (m.in. fryzjer,
kosmetyczka, mechanik samochodowy,
dekarz).
Ochronę przed nieuczciwą konkurencją i promocję rzemieślniczej jakości
pracy ułatwić ma także proponowany
w znowelizowanej ustawie obowiązek
wprowadzania do systemu CEDIG
potwierdzenia uzyskanych uprawnień
i kwalifikacji zawodowych.
Szczegółowe informacje na temat
możliwości kształcenia w Zespole Szkół
Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana
Kilińskiego znajdą Państwo na stronie:
http://zsrz.lublin.pl/; w Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych oraz na
stronie http://www.centrum.izba.lublin.
pl/dzialalnosc.html bądź http://izba.
lublin.pl/kursy.

Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
Zapisy na kursy: 81 743 69 42
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Tarcza w ZUS
Małgorzata Korba, Regionalny Rzecznik ZUS, Malgorzata.Korba@zus.pl

Prawie 471,4 mln zł to kwota składek, którą na dzień 12 sierpnia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń
Społecznych umorzył przedsiębiorcom z województwa lubelskiego. Instytucja wypłaca nadal
świadczenia postojowe. Do 12 sierpnia kwota wypłat w regionie sięgnęła ponad 200,4 mln zł.
Zwolnienie z opłacania składek
i świadczenia postojowe to dwie
podstawowe formy wsparcia w ZUS
dla osób i firm, które doświadczyły
przestoju w związku z epidemią koronawirusa. Zapewniła je ustawa zwana
Tarczą Antykryzysową.
Zwolnienie ze składek w ZUS
Umorzenie składek do dnia 30 czerwca
2020 roku przysługiwało kilku grupom
płatników, którzy prowadzili działal
ność przed 1 kwietnia 2020 roku.
Z całkowitego zwolnienia ze składek za
marzec, kwiecień i maj korzystały:
 osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą, które
opłacają składki tylko za siebie
i których przychód nie przekraczał
15 681 zł (liczył się tylko przychód
z pierwszego miesiąca objętego
wnioskiem);
 spółdzielnie socjalne;
 płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych od jednej do 9
osób.
Stan zatrudnienia sprawdzano na
koniec lutego, marca albo kwietnia
– w zależności od tego, kiedy przedsiębiorca rozpoczął działalność. Do
liczby ubezpieczonych nie wliczano
pracowników młodocianych.
Z umorzenia składek za marzec,
kwiecień i maj skorzystać mogli
także przedsiębiorcy, którzy zgłaszali
do ubezpieczeń społecznych od
10 do 49 osób. W przypadku tych
płatników zwolnienie dotyczyło 50%
składek wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych.

Także dla „ulgi na start”
i niskiego dochodu
Po majowych zmianach w Tarczy Antykryzysowej zwolnieniem ze składek objęte
zostały dodatkowo dwie grupy osób:
 prowadzący przed 1 kwietnia działalność gospodarczą, którzy opłacają
składki tylko za siebie i których
dochód nie przekraczał 7 000 zł za
pierwszy miesiąc objęty wnioskiem
o zwolnienie;
 korzystający z tzw. ulgi na start,
którzy spełniają warunek przychodu
(do 15 681 zł) lub dochodu (do
7 000 zł).
Osoby te mogły skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj, nawet
jeśli zostały opłacone.
Zwolnienie ze składek
w praktyce
Przedsiębiorcy mieli trzy miesiące na
złożenie wniosku o zwolnienie ze składek:
od 1 kwietnia do 30 czerwca br. W tym
czasie ZUS nie wszczynał postępowań
egzekucyjnych w sprawie składek za

marzec – maj. Jeżeli do tej pory płatnik
sam składał dokumenty rozliczeniowe do
ZUS, musiał również przesłać dokumenty
rozliczeniowe za miesiące objęte zwolnieniem. To na ich podstawie ZUS ustalał
kwotę umorzenia i informował o niej
przedsiębiorcę za każdy miesiąc osobno.
Postojowe dla
przedsiębiorcy
i zatrudnionego
Świadczenie postojowe z ZUS wypłacane
jest nadal i przysługuje osobom, które
w związku epidemią Covid-19 mają
przestój w wykonywaniu umowy
cywilnoprawnej lub działalności gospodarczej. Muszą jednak spełnić one kilka
warunków:
1. działalność lub umowa musiała
rozpocząć się przed 1 kwietnia;
2. osoba ubiegająca się o postojowe nie
może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i musi legalnie
mieszkać w Polsce;
3. w przypadku osób wykonujących
umowy cywilnoprawne (np. o dzieło,

Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej w ZUS
w województwie lubelskim
Według danych z Oddziału ZUS w Lublinie na dzień 12 sierpnia 2020 roku najwięcej wniosków w województwie lubelskim dotyczyło zwolnienia ze składek
i świadczenia postojowego. Do tego czasu w naszym regionie:
 ZUS umorzył przedsiębiorcom składki za marzec, kwiecień i maj na łączną
kwotę niemal 471,4 mln;
 102 tys. otrzymało świadczenia postojowe – na łączną kwotę przeszło
200,4 mln zł.
Instytucja rozpatrzyła też ponad 6,4 tys. wniosków o odroczenie terminu na
opłacenie składek, zawarcie umowy o spłaty zadłużenia w ratach i zawieszenie
spłaty zawartych wcześniej układów ratalnych.
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Uwaga!
Wniosek o pierwsze postojowe
dla przedsiębiorcy to formularz
RSP-D. Wniosek o kolejne
składa się na formularzu
RSP-DK.
Wniosek o pierwsze postojowe
dla osoby zatrudnionej na
umowie cywilnoprawnej
składa w jej imieniu
zleceniodawca lub zamawiający
dzieło, na formularzu RSP-C.
Wniosek o kolejne postojowe
składa już sam zatrudniony
– na druku RSP-CK.

zlecenie) przychód w miesiącu
sprzed złożenia wniosku nie mógł
przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (czyli 15 994,41 zł
dla wniosków złożonych w czerwcu,
lipcu i sierpniu);
4. przedsiębiorca powinien doświadczyć
spadku przychodu o co najmniej 15%
albo mieć zawieszoną działalność po
31 stycznia 2020 roku.
Postojowe może też otrzymać przedsiębiorca, który rozlicza się na karcie podatkowej i jest zwolniony z podatku VAT.
Osoby, które otrzymały pierwsze
postojowe, mogą składać wnioski
o wypłatę kolejnego. Przysługuje ono
pod warunkiem, że sytuacja materialna
przedsiębiorcy lub osoby wykonującej
umowę cywilnoprawną wykazana we
wcześniejszym wniosku nie poprawiła
się. Postojowe można otrzymać w sumie
do trzech razy, nie częściej niż raz
w miesiącu. Wnioski będzie można
składać nawet do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony
stan epidemii.
Postojowe jest nieoskładkowane
i nieopodatkowane. Wynosi co do

zasady 2 080 zł, z pewnymi wyjątkami.
Dla VAT-owców rozliczających się na
karcie podatkowej wynosi 1 300 zł.
W przypadku osoby zatrudnionej na
umowie cywilnoprawnej zależy natomiast od jej przychodu. Jeśli przychód
z umowy w miesiącu przed złożeniem
wniosku o postojowe wynosił mniej
niż 1 300 zł, to postojowe przysługuje
zleceniobiorcy w wysokości wynagrodzenia z jego umowy.
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Pozostałe ulgi
Jeśli przedsiębiorca ma trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19,
może wystąpić do ZUS o odstąpienie
od pobierania odsetek za zwłokę od
składek. Ulga dotyczy odsetek za zwłokę
w opłaceniu składek za okres od stycznia
2020 roku. Nie ma tu znaczenia wielkość
przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji,
gdy przedsiębiorca już opłacił składki,
ale po ustawowym terminie płatności
i w związku z tym powstały odsetki.
Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z odroczenia terminu na zapłacenie
składek oraz spłaty zaległości w ratach
bez tzw. opłaty prolongacyjnej. Dotyczy
to składek za okres od stycznia 2020 roku.
A jeśli przedsiębiorca już ma podpisaną
umowę o odroczenie lub raty z ZUS i ma
trudności z jej dotrzymaniem, może
wystąpić o zawieszenie realizacji umowy
na 3 miesiące.
Co ważne, skorzystanie z tych ulg
nie wyklucza zwolnienia ze składek
i wypłaty postojowego.

Więcej informacji o wszystkich formach
pomocy z ZUS 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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Komfortowe poddasze –
jak dobrać okna dachowe?

Poddasze chętnie wykorzystywane
jest jako pomieszczenie o różnych
funkcjach – urządzane są tam głównie
sypialnie, pokoje dzieci i łazienki. Jego
odpowiednie doświetlenie znacząco
wpływa na komfort mieszkania, dlatego
ważny jest wybór okien z odpowiednimi
parametrami, gwarantującymi ich
trwałość i funkcjonalność w warunkach
typowych dla danej przestrzeni.
Umieszczenie okien dachowych w bliskim sąsiedztwie codziennych czynności
pozwala nie tylko na ich wykonywanie
w optymalnie oświetlonym miejscu, ale
też na łatwe wietrzenie pomieszczeń.
Niebagatelne znaczenie ma również
otwarcie przestrzeni na widoki za
oknem i zyskanie dodatkowego miejsca
w pokojach pod skosami.
Dolne i górne otwieranie –
funkcjonalne rozwiązania
Wysokość montażu okna dachowego
powinna wpływać na sposób jego
otwierania, który wybierzemy. Najpopularniejsze są okna dachowe z osią obrotu
umieszczoną w środku, co umożliwia
swobodne otwieranie i ustawienie

otwartego skrzydła w dowolnej pozycji.
Okna obrotowe można podzielić na te
z uchwytem w górnej części skrzydła lub
z klamką na dole (typ B). Górne otwieranie idealnie sprawdzi się w sytuacji,
kiedy okno zostało zamontowane dość
nisko i ścianka kolankowa wynosi od
80 do 130 cm. Przy takim rozwiązaniu
miejsce pod oknem można zaaranżować
w dowolny sposób. Klamka na dole
sprawdzi się przy wysokiej ściance
kolankowej, gdy dolna krawędź okna
znajduje się 130–150 cm od podłogi.
Takie rozwiązania dostępne są w tej
samej cenie, więc klient może wybrać
sposób otwierania, biorąc pod uwagę
wyłącznie zaplanowaną wysokość montażu oraz swoje preferencje.
Wybierając okna dachowe do pokoju
dziecka, zwróćmy uwagę, aby były
wyposażone w zasuwkę zabezpieczającą
przed możliwością otwarcia okna przez
maluchy. Duże znaczenie ma w tym
przypadku sposób otwierania. W pokoju
najmłodszych dzieci najlepiej sprawdzi
się system górnego otwierania, który
uniemożliwia otwarcie okna bez pomocy
rodziców.
Komfort oszczędzania
Dbałość o duże przeszklenia na
poddaszu wynika przede wszystkim
z potrzeby korzystania z energii
słonecznej oraz z chęci zapewnienia jak
największej ilości światła dziennego
w pomieszczeniach i kontaktu z otaczającym krajobrazem. Dzięki rozwojowi
rynku stolarki okiennej możemy wybierać rozwiązania o wysokiej termoizolacyjności, które jednocześnie zapewniają
wysoki stopień pozyskania energii
słonecznej i gwarantują korzystny
bilans energetyczny. Jeśli zależy nam
na energooszczędnych rozwiązaniach,
powinniśmy wybierać trzyszybowe
okna dachowe wykonane w konstrukcji
ThermoTechnology™. Takie okna mają
bardzo dobry współczynnik przenikalności cieplnej Uw, równy 1.1 (W/m²K)
i już teraz spełniają wymagania zawarte
w przepisach, które wchodzą w życie
w 2021 roku. Wyposażone są one w specjalny pakiet trzyszybowy i dodatkową

uszczelkę, która chroni przed chłodem
i stratami ciepła, a także zapewnia
wyższą dźwiękochłonność. Na komfort
i energooszczędność dwukomorowych
okien dachowych ma także wpływ konstrukcja szyby, która zapewnia wysoki
stopień pozyskania energii słonecznej
z otoczenia (współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g=0,55).
Okna drewniane
i drewniano-poliuretanowe
Wybierając okna dachowe, warto zwrócić uwagę na materiał, z którego są
wykonane: drewniane lub drewniano-poliuretanowe. Wszędzie tam, gdzie
potrzebna jest wysoka odporność
produktów na wilgoć, najlepiej sprawdzą się okna drewniane pokryte grubą,
jednolitą powłoką poliuretanową
zapewniającą gładkie naroża bez połączeń, dzięki którym nie gromadzi się
w ich okolicach wilgoć, kurz oraz brud.
Okna drewniano-poliuretanowe są
białe i mogą być dobrym rozwiązaniem
dla osób poszukujących alternatywy
dla okien wykonanych z PCV oraz dla
tych klientów, którzy chcą dobrać okna
do stylizacji pomieszczenia i szukają
estetycznych rozwiązań. Biała
ościeżnica z powłoką poliuretanową
nie żółknie i zachowuje swój wygląd
przez długie lata. W pomieszczeniach
o wyższym stopniu wilgotności warto
zadbać też o odpowiednią wentylację.
Wybierajmy okna wyposażone w klapę
wentylacyjną, która zapewni przepływ
świeżego powietrza z zewnątrz do
domu, nawet gdy jest ono zamknięte,
oraz w wymienny i łatwy w konserwacji filtr, zatrzymujący kurz
i owady. Wydajny system wentylacji
to atrybut nie tylko okien drewniano-poliuretanowych, ale też drewnianych, które często wybierane są do
takich pomieszczeń, jak sypialnie,
gabinety czy salony. Okna drewniane
wykonane w unikalnej konstrukcji
ThermoTechnology™ zbudowane są
z klejonego i impregnowanego drewna
sosnowego, pokrytego bezbarwnym
lakierem, łączonego z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS.

VELUX Polska Sp. z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34
tel. 22 33 77 000, www.velux.pl
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Pracownicze Plany Kapitałowe
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakazuje, aby każda firma lub
instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym, utworzyła PPK dla swoich pracowników.
Doskonała większość firm z obowiązkiem utworzenia PPK już się uporała.
Na pierwszy ogień poszły przedsiębiorstwa zatrudniająca na dzień
31 grudnia 2018 roku minimum 250
pracowników. One musiały zrobić to
w ubiegłym roku, do 25 października.
1 stycznia tego roku PPK powinny
utworzyć firmy zatrudniające co
najmniej 50 pracowników, a do 1 lipca
pracodawcy, których załoga liczyła od
20 do 49 osób. Teraz przyszła kolej
na pozostałych. Mają na to czas do
1 stycznia 2021 roku. I dużo to, i mało.
Dużo, bo to prawie pół roku. Mało,
bo wielu przedsiębiorców prowadzących małe i mikrofirmy nadal nie zna
podstawowych założeń dotyczących
Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Konieczny udział
pracowników
Przy tworzeniu PPK istotny jest wybór
instytucji finansowej, która będzie
nimi zarządzała. Uczestniczyć w nim
powinni pracownicy. Reprezentować
mogą ich związki zawodowe, o ile
działają w firmie. Jeżeli nie, konsultacje powinny zostać przeprowadzone
z reprezentacją osób zatrudnionych,
obejmującą także osoby pracujące
w oparciu o umowy cywilno-prawne
czy umowy o pracę nakładczą.
Fakt, że pracownicy mają prawo
udziału w wyborze zarządcy PPK, nie
oznacza, iż ich głos jest decydujący.
Przepisy przewidują bowiem, że
w sytuacji, gdy porozumienie nie
zostanie osiągnięte na miesiąc przed
obowiązkowym terminem utworzenia Planów, decyzję podejmuje
pracodawca. On też podpisuje umowę
z wybraną instytucją finansową.

Co ważne, jeden pracodawca może
w jednym czasie mieć podpisaną umowę
tylko z jedną instytucją finansową
obsługującą PPK.
Zmiana zarządcy PPK
Zgodnie z ustawą o PPK, firma może
wypowiedzieć umowę o zarządzanie
PPK na warunkach w tej umowie określonych. Musi wtedy dokonać wyboru
innej instytucji zarządzającej Planami.
Podczas wyboru nowego operatora
PPK także powinno zostać osiągnięte
porozumienie z reprezentacją osób
zatrudnionych.
Pracodawca zawiera z nową instytucją
umowę o prowadzenie PPK w imieniu
i na rzecz każdej osoby zatrudnionej,
która miała zawartą umowę o prowadzenie PPK na dzień poprzedzający
dzień zawarcia nowej umowy. Dlatego
najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia
nowej umowy uczestnicy PPK muszą
zostać powiadomieni, że pracodawca
złoży w ich imieniu wnioski o wypłaty
transferowe środków zgromadzonych
na ich rachunkach, prowadzonych przez
dotychczasowego operatora, do nowej
instytucji finansowej. W ciągu 7 dni
od otrzymania takiej informacji każdy
z uczestników PPK ma prawo złożyć
pismo, w którym oznajmia brak zgody
na taki transfer. Jego dotychczasowe
środki zostaną wówczas na rachunku
PPK prowadzonym przez dotychczasowego operatora.
W odniesieniu do tych uczestników
PPK, którzy nie poinformują pracodawcy
o braku zgody, złoży on w imieniu każdej
z tych osób wnioski o wypłaty transferowe środków. Wnioski będą składane
już za pośrednictwem nowej instytucji
finansowej.

Zwolnienia z obowiązku
utworzenia PPK
Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są firmy zatrudniające mniej
niż 10 osób. Ale tylko wtedy, gdy
wszyscy pracownicy złożą deklarację
rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
PPK nie muszą tworzyć także
firmy, które prowadzą pracownicze
programy emerytalne (PPE) ze
składką na poziomie minimum
3,5% wynagrodzenia pracownika,
a uczestnikami programu jest przynajmniej 25% zatrudnionych.
Kary za niespełnienie
wymogów ustawy o PPK
Pracodawcy, którzy nie dochowają
terminu przewidzianego w ustawie na
zawarcie umowy o zarządzanie PPK, mogą
zostać ukarani grzywną w wysokości do
1,5% funduszu wynagrodzeń w danej
firmie w roku obrotowym poprzedzającym
popełnienie czynu zabronionego.
Grzywną od 1 tys. do 1 mln zł ukarany
może być także pracodawca, który:
1. nie dopełni obowiązku zawarcia
w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK
w przewidzianym terminie,
2. nie dopełni obowiązku dokonywania
wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
3. nie zgłosi wymaganych ustawą danych
lub zgłosi nieprawdziwe dane albo
udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich
udzielenia,
4. nie prowadzi dokumentacji związanej
z obliczaniem wpłat do PPK.
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Szczególne rozwiązania
podatkowe związane z COVID-19
Bożena Zybura, doradca podatkowy

Tarcza Antykryzysowa to szereg zmian w przepisach, które mają pomóc firmom przetrwać
wyjątkową sytuację, jaką jest pandemia COVID-19. Część z nich w tym szczególnym okresie
zdejmuje z przedsiębiorców nałożone na nich prawem obowiązki. Dotyczy to także fiskusa.
W związku z pandemią koronawirusa
ustawodawca wprowadził do polskiego
systemu prawa tzw. Tarczę Antykryzysową, której istotną częścią są szczególne
rozwiązania dla przedsiębiorców. Wśród
licznych zmian w przepisach regulujących
funkcjonowanie firm, znalazły się także te
dotyczące ich rozliczeń z fiskusem.
Ponieważ Tarcza ma charakter dynamiczny i ciągle wprowadzane są nowe
rozwiązania, przedsiębiorcy na bieżąco
powinni obserwować wprowadzane
zmiany. Między innymi te dotyczące
terminów wejścia w życie nowych regulacji
– na przykład JPK_VAT z deklaracją, oraz
tych, w których muszą wywiązać się ze
swoich obowiązków – na przykład wobec
fiskusa. Poniżej przedstawiam obwiązujący na dzień 5 czerwca 2020 r. katalog
najważniejszych dla firm zmian w zakresie
prawa podatkowego.
Odroczenie terminu na złożenie
zeznań rocznych CIT i zapłaty
podatku z nich wynikającej (rozporządzenie Ministra Finansów z 27.03.2020
Dz.U. poz. 542):
 CIT8 – do 31.05.2020 (gdy rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali);
 CIT8 – do 31.07.2020 (dla podatników
osiągających dochody wolne od podatku
na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p.,
gdy przychody z działalności pożytku
publicznego stanowiły co najmniej
80% łącznych przychodów uzyskanych
w danym roku).
Złożenie zeznań rocznych PIT do
końca maja 2020 traktowane na
równi z czynnym żalem
Zmiana ta ma związek z tym, że
w przypadku gdy zeznanie PIT złożono
po 30 kwietnia br. i wynika z niego
obowiązek dopłaty podatku za 2019 r.
powstaje zaległość podatkowa i obowiązek
naliczenia odsetek za zwłokę.
Wsteczne na rozliczenie straty podatkowej za 2020 r.
U podatników PIT i CIT w 2020 r. (w roku
podatkowym innym niż rok kalendarzowy
obejmującym miesiące z 2020 r.) może

powstać strata podatkowa, którą pod pewnymi warunkami będzie można w całości
lub części rozliczyć z dochodami za 2019 r.
poprzez korektę zeznania, ale dopiero
w 2021 r.:
 w marcu 2021 r. przez podatników CIT;
 kwietniu 2021 r. przez podatników PIT.
Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:
 powstanie straty za 2020 i wykazanie
dochodu w zeznaniu za 2019 r.;
 spadek przychodów w 2020 r. o co
najmniej 50% w porównaniu z przychodami z działalności gospodarczej za
2019 r.;
 kwota straty mniejsza lub równa
5.000.000 zł (w przypadku gdy jest
większa, wstecz będzie można ją rozliczyć do wymienionej wysokości, a resztę
na zasadach ogólnych).
Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT-4
(od wynagrodzeń)
Dotyczy ono płatników, którzy:
 ponieśli negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu pandemii. Do
konsekwencji tych należy na przykład
zakaz prawny prowadzenia działalności
lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek
przychodów czy też zmniejszenie liczby
pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami;
 są płatnikami zaliczek na podatek
dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 PIT), działalności wykonywanej osobiście, umów
zlecenia i o dzieło (art. 13 pkt 8 PIT),

z tytułu praw autorskich i pokrewnych,
a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
W pierwotnej wersji Tarcza odroczyła
wpłatę zaliczek pobranych za miesiące
marzec i kwiecień bieżącego roku
do właściwego miejscowo Urzędu
Skarbowego do 1 czerwca 2020 r. Ze
względu na negatywne skutki, jakie
taka kumulacja płatności mogłaby
spowodować po stronie przedsiębiorców, rozłożono je do końca 2020 r.
(rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie
przedłużenia terminów przekazania
przez niektórych płatników zaliczek na
podatek dochodowy i zryczałtowanego
podatku dochodowego).
Obecnie obowiązujące
terminy wpłaty to:
 20 sierpnia 2020 r. dla zaliczek pobranych w marcu;
 20 października dla zaliczek pobranych
w kwietniu;
 20 grudnia dla podatku zryczałtowanego i zaliczek pobranych w maju.
Rezygnacja z płacenia zaliczek
uproszczonych
Dotyczy to małych podatników, którzy
ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (jak wyżej)
i w obliczu obniżenia dochodów oraz
kryzysu ich uiszczanie w dotychczasowej
formie byłoby niekorzystne. Podatnicy
PIT mogą zrezygnować z zaliczek uproszczonych za okres marzec-grudzień 2020 r.
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Ulga za złe długi – odroczenie wpłaty
zaliczek od marca 2020 r.
Odroczenie dotyczy podatników (dłużników) PIT i CIT, którzy ponieśli negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19 (jak wyżej), a ich przychody
w danym okresie rozliczeniowym były
niższe co najmniej o 50% w stosunku
do poprzedniego roku. Gdy działalność
rozpoczęto w trakcie 2019 r. stosunek
zmniejszenia przychodów o 50% ustala
się w odniesieniu do średnich przychodów
uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności. Warunku tego nie stosuje
się w stosunku do podatników, którzy:
 w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów
(np. karta podatkowa);
 rozpoczęli działalność w 2019 r. i nie
osiągnęli przychodów;
 rozpoczęli działalność w 2020 r.
Odroczenie płatności tzw. minimalnego podatku dochodowego od
budynków za miesiące marzec-maj
2020 r. do 20 lipca 2020 r.
Odroczenie przysługuje w przypadku
poniesienia negatywnych konsekwencji
pandemii (jak wyżej) i zmniejszenia się
o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.
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Bożena Zybura
Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych
I i II kadencji. Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców
Podatkowych Oddział Lubelski w latach 2010-2018.
Od 15 stycznia 1993 r. prowadzi kancelarię doradztwa
podatkowego.
Kontakt dla osób zainteresowanych poradą płatną:
bozenazybura@poczta.onet.pl
Drugi z warunków nie ma zastosowania
w przypadkach analogicznych jak
w uldze za złe długi.
Jednorazowa amortyzacja środków
trwałych służących do produkcji
towarów przeciwdziałających epidemii COVID-19
Rozwiązanie to nie ma limitu kwotowego
i dotyczy środków trwałych nabytych po
30 marca 2020 r.
Stawka 5% PIT (IP BOX) stosowana
już przy obliczaniu zaliczek
Uprawnienie to stosować można tylko do
dochodów pochodzących z:
 praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania
pandemii;

 zgłoszenia wynalazku z wnioskiem
o uzyskanie prawa ochronnego do
właściwego organu w ciągu 6 miesięcy
od końca miesiąca, za który obliczono
zaliczkę w wysokości 5%.
Z uprawnienia tego można było korzystać za marzec 2020 r.
Ulga w zapłacie zaliczek na podatek
dochodowy w przypadku działalności badawczo-rozwojowej
Koszty działalności badawczo-rozwojowej związane z opracowaniem produktów przeciwdziałających COVID-19
można rozliczać na bieżąco od marca
2020 r.

REKLAMA

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

Nasza odzież zapewnia ochronę,
wygodę i bezpieczeństwo

Proponujemy intratne rabaty
dla hurtowników i detalistów

Nasze produkty są innowacyjne,
funkcjonalne i dobrze wyglądają

IR-POŻ dzięki wysokiej jakości
produktów pozyskuje Klientów

Zamojska 24, 20-105 Lublin, tel. 507 872 404, tel./fax 81 503 25 96, e-mail: info@irpoz.pl, www.irpoz.pl
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Jak wybrać
dobrą powietrzną pompę ciepła?
Wybierając system grzewczy, inwestorzy coraz chętniej decydują się na urządzenia
pobierające darmową energię z otoczenia, czyli pompy ciepła. Poniżej kilka zagadnień,
które warto przeanalizować przed wyborem konkretnego modelu.
Monoblok czy split?
Bardziej atrakcyjne jest urządzenie
typu monoblok. Charakteryzuje się ono
tym, że wszystkie elementy znajdują
się w jednej zamkniętej obudowie. Taką
pompę stawiamy przy budynku, a między
nią a instalacją grzewczą prowadzone są
rury z wodą bądź cieczą niezamarzającą.
Montaż takiej pompy jest prosty i szybki,
ponieważ jest ona fabrycznie napełniona
czynnikiem roboczym przez producenta
i w pełni hermetyczna. W wersjach split
montaż jest bardziej skomplikowany
oraz wymaga od instalatorów posiadania
uprawnień w zakresie f-gazów.
Czym jest COP?
Parametr, który warto przeanalizować,
to współczynnik COP. Określa on
wydajność pompy ciepła. Porównując
COP pomp ciepła, należy sprawdzić, dla
jakich wartości A (temperatura powietrza
zewnętrznego) i W (temperatura zasilania) producent go deklaruje. Niektórzy
podają COP np. dla takich parametrów,
jak A7W35 lub nawet A10W35, co mija
się z celem. Dla A7W35 współczynnik

COP może być wyższy o kilkanaście
procent w porównaniu do A2W35. Tylko
porównanie dla tych samych warunków
pozwoli wywnioskować, które urządzenie
jest bardziej efektywne. W innym
wypadku inwestor może błędnie założyć,
że wybiera lepszą, bardziej sprawną
pompę.
Odpowiedni czynnik
W najnowocześniejszych pompach ciepła
stosuje się naturalny czynnik chłodzący
niepodlegający ustawie SZWO (tzw.
f-gazy). Jest to propan (R290), który jest
niewątpliwie czynnikiem przyszłości.
Wyróżnia go bezpieczeństwo oraz niski
współczynnik GWP, wynoszący zaledwie 3. GWP to potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego – im jest niższy, tym
mniejszy ma na niego wpływ. Dla porównania inny czynnik często stosowany
w pompach ciepła – R410 ma GWP równe
aż 2088! Pompa wykorzystująca propan
to również ułatwienie dla instalatora –
niewymagane są wspomniane wcześniej
uprawnienia w zakresie f-gazów, zarówno
do montażu, jak i serwisowania.

Jak dobrać moc?
Moc pompy ciepła powinna być dobrana
według zapotrzebowania na moc grzewczą danego budynku. Ponadto należy
wyznaczyć tzw. punkt biwalentny, czyli
temperaturę, gdzie sprawność pompy
ciepła będzie nadal satysfakcjonująca.
Poniżej punktu biwalentnego zaleca się,
aby korzystać z drugiego źródła ciepła,
np. kotła peletowego. Układy hybrydowe
są szczególnie polecane do modernizowanych budynków, chociaż nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zastosować ten model
do nowo budowanych domów.
Co mamy w standardzie?
Różnice cen w pompach ciepła dostępnych
na rynku mogą być znaczące. Pozornie
korzystna cena zazwyczaj wynika z braku
osprzętu dodatkowego, który inwestor
musi dokupić osobno. Zanim skusimy się
na „okazję”, warto sprawdzić, czy dostajemy urządzenie gotowe do montażu,
w pełni kompletne i skonfigurowane.
Należy też zwrócić uwagę na komponenty
pompy ciepła, czy są to produkty renomowanych marek sektora chłodnictwa.

ZMK SAS Spółka z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. 41 378 46 19
e-mail: biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Biała lista podatników
Bożena Zybura, doradca podatkowy

Biała lista VAT początkowo miała pełnić jedynie funkcję informacyjną. Teraz pełni rolę zaworu
bezpieczeństwa przed kwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Wykaz zarejestrowanych podatników
VAT – zwany potocznie białą listą –
stanowi elektroniczną i bezpłatną bazę
podmiotów gospodarczych, które:
 zostały zarejestrowane jako podatnicy
VAT czynni lub zwolnieni;
 zostały przywrócone jako podatnicy
VAT;
 nie zostały zarejestrowane lub wykreślone z rejestru.
Biała lista została wprowadzona zgodnie
z art. 96b u.p.t.u. od 1 września 2019
i do końca ubiegłego roku – z nielicznymi wyjątkami – pełniła funkcję
informacyjną. Zdaniem ustawodawcy jej
wprowadzenie miało służyć ustaleniu
czy podatnik na wybrany dzień (np.
dokonania transakcji) znajdował się
w wykazie. Obecnie jej funkcja znacznie
się zmieniła. Biała lista ma przede
wszystkim chronić przedsiębiorcę przed
organami podatkowymi, gdy te próbują

kwestionować jego prawo do odliczenia
podatku naliczonego.
Pomimo iż korzystanie z wykazu
podatników VAT nie jest obligatoryjne,
to jednak formalna weryfikacja kontrahenta jest jedną z istotnych przesłanek
branych pod uwagę przez organ podatkowy przy ocenie dochowania należytej
staranności przez podmiot gospodarczy.
Sprawdzenie czy partner biznesowy
jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
wykreślony z rejestru itd. ogranicza
możliwość zastosowania zarzutów, iż
podatnik miał świadomość uczestnictwa
w oszustwie lub dana transakcja temu
celowi służyła.
Co zawiera lista?
Prowadzona na stronie internetowej BIP
Ministerstwa Finansów lista zawiera
aktualizowane przez szefa KAS raz na
dobę na każdy dzień roboczy (w godz.
22.00–00.00) dane, w tym:

 firmę lub imię i nazwisko, numer
NIP – status podatnika niezarejestrowanego lub wykreślonego
z rejestru;
 status podmiotu zarejestrowanego,
w tym nr REGON lub KRS (w tym
datę rejestracji i podstawę prawną);
 adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;
 imiona i nazwiska wspólników,
członków Zarządu, prokurentów;
 numery posiadanych rachunków
rozliczeniowych, o których mowa w art.
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe, lub imiennych
rachunków w SKOK, w których podmiot
jest członkiem w związku z prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą.
Rachunki te należało wykazać w zgłoszeniach identyfikacyjnych lub zgłoszeniach aktualizacyjnych potwierdzonych
przy wykorzystaniu STIR (art. 96b ust 3
pkt 13 u.p.t.u.).
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Ewentualne błędy w wykazie winny być
zgłaszane do:
 właściwych dla podatników urzędów
skarbowych lub na adres skrzynki
e-mailowej WykazPodatnikow@
mf.gov.pl;
 banków – w zakresie wyjaśnień co do
charakteru rachunku i czy znajduje się
w systemie STIR;
 CEIDG – w zakresie aktualizacji
danych zgłaszanych za ich
pośrednictwem.
Gdy kontrahenta
na liście nie ma
W przypadku stwierdzenia, iż na wykazie
nie ma kontrahenta, z którym chce się
zawrzeć transakcję, należy wystąpić do
właściwego miejscowo naczelnika urzędu
skarbowego z wnioskiem o potwierdzenie
czy ewentualny kontrahent jest zwolniony lub zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny oraz czy nie korzysta on ze
zwolnienia podmiotowego (np. wartość
sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł) lub
przedmiotowego (np. usługi medyczne).
Ustawowo uregulowano przyczyny
wykreślenia podatnika z białej listy.
Dokonuje się go w przypadku, gdy:

Biała lista VAT
 podatnik zakończył działalność gospodarczą lub nastąpił jego zgon;
 podatnik nie istnieje lub dane zawarte
w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą;
 podatnik zawiesił działalność na okres
co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub za
takiż okres albo 2 kolejne kwartały nie
złożył deklaracji VAT-7, albo je złożył,
nie wykazując sprzedaży lub nabycia
towarów;
 na mocy orzeczenia sądu podatnik
ma zakaz wykonywania działalności
gospodarczej.
Przywrócenie do wykazu
Przepisy ustawy przewidują też możliwość
przywrócenia podatnika na białą listę.
Jest to możliwe między innymi wtedy, gdy
podatnik:
 udowodni, że prowadzi opodatkowaną
działalność gospodarczą i niezwłocznie
złoży brakujące deklaracje;
 wykaże, iż jego aktywność gospodarcza
nie ma związku z wyłudzeniami
skarbowymi z wykorzystaniem banków
i SKOK-ów;
 udowodni, że nie wykazał w deklaracjach VAT 7 sprzedaży innej niż zwolniona z podatku w związku ze specyfiką
prowadzonej działalności gospodarczej;
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 wykaże, że nie wystawił faktury lub jej
korekty w wyniku pomyłki albo zaniechanie nastąpiło bez jego wiedzy.
Sankcje za płatności
spoza listy
Od stycznia 2020 r. ustawodawca wprowadził sankcje dla podatników dokonujących płatności na rachunki spoza wykazu
określonego w art. 96 b u.p.t.u. Wynika
ona z nowego brzmienia art 22p ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art 15 d
ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Polegają one na:
 braku możliwości zaliczenia w ciężar
kosztów uzyskania przychodów wydatków, za które dokonano płatności na
rachunki spoza białej listy;
 poniesienia przez nabywcę ryzyka
odpowiedzialności solidarnej za
zaległości wystawcy faktury w części
dotyczącej podatku VAT wynikającego
z niezweryfikowanej płatności.
Sankcja w postaci wyłączenia wydatków
z kosztów uzyskania przychodów będzie
miała zastosowanie po spełnieniu łącznie
czterech przesłanek:

>
REKLAMA
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1. jest to płatność za dostawę towarów
lub usług potwierdzonych fakturą
wystawioną przez podatnika VAT
czynnego,
2. płatność dotyczy transakcji, o których
mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
3. dokonano płatności przelewem na
rachunek inny niż zawarty na dzień
zlecenia przelewu na białej liście (art.
96b),
4. podatnik nie zawiadomi w terminie 14
dni od dnia zlecenia przelewu (wcześniej było 3 dni) naczelnika urzędu
skarbowego o zapłacie należności na
rachunek spoza wykazu (Formularz
ZAW-NR).
Efektem takiego obostrzenia obowiązujących przepisów jest szereg napływających
do nas pytań od przedsiębiorców, którzy
zastanawiają się, kiedy i w jakiej sytuacji
mogą lub nie mogą dokonanych płatności
zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.
Postaram się na nie odpowiedzieć za
pomocą przykładów (patrz Przykład 1–6).
Generalnie należy stwierdzić, iż główną
przesłanką wprowadzenia białej listy
podatników jest zachowanie należytej
staranności jako swoistego zaworu bezpieczeństwa w przypadku próby kwestionowania przez organy podatkowe prawa
do odliczenia podatku naliczonego. Stąd
konieczność gromadzenia dokumentacji
związanej z kontrahentem (CEIDG; KRS;
NIP itd.), w tym weryfikacja zamieszczanych w wykazie rachunków rozliczeniowych. W tym miejscu należy podkreślić,
iż nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą zobowiązani są
do podsiadania rachunku rozliczeniowego.
Obowiązek ten dotyczy wyłącznie tych
podmiotów, które dokonują transakcji
objętych obligatoryjnym mechanizmem
podzielonej płatności.
Oznacza to, iż sankcja niezaliczenia
wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie będzie miała zastosowania,
gdy płatność będzie dotyczyła transakcji
niepotwierdzonych fakturą.
Kompensaty
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom ze strony przedsiębiorców, ostatnią
kwestią, którą chciałabym poruszyć, są
kompensaty, czyli wzajemne potrącenia
wierzytelności. Dotyczy to sytuacji, gdy
dwa podmioty mają wobec siebie wierzytelności (art. 498 kc). Wskutek potrącenia
obie te wartości umarzają się nawzajem
do wysokości niższej. Natomiast gdy
dłużnikowi pozostała kwota do zapłaty
(podatnik VAT czynny, a faktura powyżej
15 000 zł), należy ją wpłacić na rachunek
zamieszczony w wykazie (patrz Przykład
7 i 8).
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Przykład 1
Podatnik A w miesiącu marcu nabył od podatnika B przedsiębiorstwo (hala produkcyjna wraz z linią technologiczną). Ponieważ tego rodzaju transakcje nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem VAT, zapłata za nie na rachunek spoza wykazu stanowi
koszt uzyskania przychodu.
To samo dotyczy sytuacji, w której jeden z podmiotów nie jest podatnikiem VAT
czynnym.
Przykład 2
Właściciel gabinetu stomatologicznego (zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe
z VAT) sprzedał podatnikowi VAT czynnemu samochód na potrzeby firmy. Zapłata
na rachunek podatnika spoza wykazu wynikającego z art. 96b u.p.t.u będzie kosztem
uzyskania przychodu.
Warunek drugi dotyczący dokonania płatności za pośrednictwem rachunku
przedsiębiorcy określonego w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców nie będzie
miał zastosowania, gdy:
 stronami transakcji są przedsiębiorcy;
 jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł.
Przykład 3
Podatnik VAT czynny wynajął swój lokal „prywatnie” (nie w działalności gospodarczej)
innemu podatnikowi VAT czynnemu. Płatność na rachunek spoza wykazu stanowić
będzie koszt najemcy, gdyż wydatek nie dotyczy transakcji określonych w art. 19 u.p.p.
Warunek dokonania płatności na rachunek z wykazu (art. 96b u.p.t.u.) musi być
spełniony na dzień zlecenia przelewu. Oznacza to, iż omawiana sankcja nie będzie
miała zastosowania, gdy przed datą obciążenia rachunku bankowego (realizacja
przelewu) rachunek kontrahenta zostanie usunięty z wykazu podmiotów.
Przykład 4
Podatnik A zlecił przelew na rachunek bankowy podatnika B w dniu 30 kwietnia
2020 r. z datą realizacji 14 maja 2020 r. W dniu 10 maja 2020 r. usunięto go z wykazu
i na dzień przelewu nie zostanie ponownie przywrócony. W tym przypadku taki
wydatek będzie kosztem.
Warunek terminowego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy faktury o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza wykazu
z art 96b u.p.t.u. wykluczy zastosowanie omawianej sankcji.
Przykład 5
Podatnik A nabył od podatnika B VAT czynnego towary o wartości 18.300 brutto
25 maja br. W dniu 1 czerwca 2020 r. zlecił dokonanie przelewu na rachunek podatnika niewskazany w wykazie. Ponieważ o fakcie tym zawiadomił naczelnika urzędu
skarbowego w dniu 4 czerwca 2020 r., tym samym zachowuje prawo do zaliczenia
wydatku w ciężar kosztów.
Przykład 6
Podatnik A 20 maja 2020 r. nabył od podatnika B środek trwały za 24.000 zł brutto.
Na podstawie wystawionej faktury zapłatę 50% jej wartości dokonał przelewem na
rachunek z wykazu, a pozostałą część na rachunek spoza wykazu. W takiej sytuacji
odpisy amortyzacyjne dokonywane będą tylko od połowy wartości środka trwałego.
Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika B
o takiej płatności umożliwi zamortyzowanie nabytego środka trwałego w 100%.
Przykład 7
Przedsiębiorca A zakupił materiały budowlane od przedsiębiorcy B na kwotę 30 000 zł
brutto (faktura VAT). Równocześnie przedsiębiorca B jest mu winny 20 000 zł brutto
za wykonaną usługę. Strony uzgodniły, że wzajemnie dokonają potrącenia długu.
Oznacza to, że A dopłaci B kwotę 10 000 zł (30 000 – 20 000) na rachunek zamieszczony w wykazie.
Przykład 8
Przedsiębiorca A jest winny przedsiębiorcy B kwotę 14 000 zł za projekt hali produkcyjnej (zgodnie z fakturą). Równocześnie przedsiębiorca B zgodnie z fakturą ma zapłacić A za remont biura kwotę 10 000 zł. Ponieważ strony transakcji dokonały potrącenia
długu, A zobowiązany jest dopłacić B 4 000 zł. Może się rozliczyć w tym przypadku
gotówką – bo wartość całej transakcji nie przekroczyła 15 000 zł.

NAUCZ SIĘ

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
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Ewidencja odpadów bez tajemnic
Janusz Bodziacki, Dyrektor Departamentu Środowiska
i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie

Ile odpadów wytwarza się w Polsce? Ile na Lubelszczyźnie? A ile z nich to odpady budowlane? Trudno
to oszacować. Obowiązek prowadzenia ewidencji w Rejestrze BDO ułatwi udzielenie odpowiedź na te
pytania, uszczelniając system gospodarowania odpadami. Dzięki temu wzmocni się ochrona środowiska.
Według Raportu Wojewódzkiego Systemu
Odpadowego w roku 2018 w województwie lubelskim wytworzono łącznie
657 746,32 Mg (ton) odpadów z grupy 17:
odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, włączając w to glebę
i ziemię z terenów zanieczyszczonych.
Odzyskowi poddano 223 595,88 Mg,
a unieszkodliwiono 22 382,03 Mg.
Niestety nie są to wszystkie odpady
powstające w procesie budowlanym.
Odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury powstają bowiem
w dużym rozproszeniu w budownictwie
mieszkalnym, przemysłowym oraz
drogownictwie i kolejnictwie. Podmioty
wytwarzające odpady mają obowiązek je
ewidencjonować i składać sprawozdania
roczne z gospodarowania nimi. Ale
nie wszystkie. Te, które nie przekroczą
wyznaczonego przepisami limitu, są
z tego obowiązku zwolnione. W rezultacie trudno oszacować faktyczną ilość
odpadów budowlanych wytwarzanych
w tych sektorach.

Dodatkowym utrudnieniem
w określeniu, ile odpadów budowlanych
wytwarzane jest w sumie przez różne
podmioty, jest też i to, że powstają one
również w gospodarstwach domowych
jako odpady z remontu mieszkań prowadzonych na małą skalę. A tych obowiązujący katalog odpadów nie wyodrębnia
jako takich ani w grupie odpadów
komunalnych, ani podgrupie odpadów
gromadzonych selektywnie, ani wśród
innych odpadów komunalnych. Oznacza
się je kodem 20 03 01: Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
Obowiązek
ewidencjonowania odpadów
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 797 ze zm.) zobowiązują wytwórców
odpadów, którzy prowadzą ewidencję
odpadów, do uzyskania wpisu do rejestru
podmiotów wprowadzających do obrotu
produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami. Rejestr ten
stanowi integralną część bazy danych

o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (tzw. Rejestr
BDO). Wpisu do BDO uzyskiwać nie
muszą firmy, w tym i firmy remontowo-budowlane, które nie mają obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów, pomimo
że je wytwarzają. Z obowiązku tego zwalnia je rozporządzenie Ministra Klimatu
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie
rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.
2531). Dokument ten określa szczegółowe
informacje na temat rodzajów i ilości
odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji. W Tab. 1 przedstawiono przykłady odpadów wytwarzanych
przez firmy wraz z limitami wagowymi,
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
Jeśli w związku z prowadzoną
działalnością powstają odpady inne niż
uwzględnione w rozporządzeniu lub
w ilościach przekraczających dopuszczalne limity, należy uzyskać wpis do
rejestru BDO w dziale XII.
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Tab. 1. Limity wagowe dla wybranych rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów.
Kod

Rodzaj odpadu

29

 BDO

Limit wagowy
[Mg/rok]**

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

10

17 01 02

gruz ceglany

10

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. płytki
ceramiczne)

10

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

10

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

5

15 01
10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach, klejach, środkach odkażających)

0,2

15 01 01

opakowania z papieru i tektury (np. kartony, papierowe opakowania po materiałach budowlanych)

0,5

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych (np. folie, plastikowe opakowania po materiałach budowlanych)

0,5

15 01 07

opakowania ze szkła

0,5

15 01 04

opakowania z metali

1

15 02 03

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe,
szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

0,2

16 02 14

zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (np. zużyte
komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, narzędzia typu
wkrętaki, wiertarki)

0,1

*W
 katalogu odpadów gwiazdką w indeksie górnym przy kodzie oznakowane są odpady niebezpieczne,
chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
** Mg – megagram (1 Mg = 1000 kg = 1 tona)

Dokumentowanie
Ewidencje odpadów prowadzi się
z zastosowaniem następujących
dokumentów:
 KPO – karta przekazania odpadu;
 KPOK – karta przekazania odpadu
komunalnego;
 KEO – karta ewidencji odpadów (np.
karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, karta ewidencji komunalnych
osadów ściekowych).
Od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego
konta w BDO. Dopuszcza się możliwość
prowadzenia ewidencji w formie
papierowej w przypadku awarii systemu
teleinformatycznego. Dokumenty w wersji
papierowej należy wprowadzić do systemu
po awarii nie później niż w terminie 30
dni od dnia ustania awarii.
Ze względu na stan epidemiczny
SARS-CoV-19 ewidencja odpadów w formie papierowej może być prowadzona do
31 grudnia 2020 r.
Wystawione dokumenty w formie
papierowej (karty odpadów itp.) trzeba
przenieść do systemu BDO najpóźniej do
31 stycznia 2021 r.
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Ewidencja jakościowa
i ilościowa
Zobowiązane do prowadzenia ewidencji
odpadów firmy muszą to robić zgodnie
z wymaganiami, jakie nakłada na nie
art. 66 ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701,
730, 1403 z późniejszymi zm.). Regulacje w nim zawarte nakładają na nie
obowiązek prowadzenia ewidencji na
bieżąco, uwzględniając aspekt ilościowy
i jakościowy odpadów.
Konkretyzacja zakwalifikowania
określonego przedmiotu jako odpadu
określonej jakości następuje przy
zastosowaniu katalogu odpadów,
stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów
(rozporządzenie Ministra Klimatu z 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów – Dz.U. z 2020 r. poz.10).
Tam to odpady zostały podzielone
w zależności od źródła ich powstania
na 20 grup. Do każdej z nich przyporządkowano odrębny kod. Dwie
pierwsze cyfry tego kodu oznaczają
grupę odpadów, wskazując źródło ich
powstania. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej to
grupa 17.
Aby spełnić wymóg prowadzenia
ewidencji w aspekcie ilościowym, trzeba
wytworzone odpady zważyć. W przypadku awarii lub braku wagi należy
oszacować masę odpadu na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych
wzorów i współczynników dotyczących
wyliczenia masy odpadów, których z przyczyn technicznych nie daje się zważyć.
Masę odpadów należy podawać
z dokładnością do czwartego miejsca
po przecinku i w przeliczeniu na Mg
(1 Mg = 1000 kg).
Przekazywanie
odpadów i BDO
Wytwórca odpadów przekazujący
odpady ma obowiązek przed przekazaniem odpadów wystawić KPO lub KPOK
i wprowadzić w niej masę przekazanych
odpadów. Podmiot przejmujący odpady
może odrzucić KPO z informacją, że
waga jest niewłaściwa (wskazać własną
wartość), a podmiot przekazujący
może tę masę skorygować zgodnie ze
wskazaniem podmiotu przejmującego
i ponownie przekazać kartę.
W przypadku gdy podmiot przejmujący odpady uzna, że podmiot
przekazujący odpady wprowadził na
KPO/KPOK błędny kod i rodzaj lub
masę odpadów, powinien odrzucić
kartę. Podmiot przekazujący odpady
ma możliwość edycji karty ze statusem

Fachowiec Lubelski

Odrzucona w zakresie zmiany kodu
i masy odpadów.
W przypadku gdy podmiot przekazujący nie dokona korekty masy, system
umożliwi zapisanie i zaewidencjonowanie różnej masy odpadów zarówno po
stronie przekazującego, jak i przejmującego odpady na kartach ewidencji odpadów prowadzonych odpowiednio przez
te podmioty (karta zostaje ponownie
przekazana do przejmującego odpady do
ostatecznego zatwierdzenia).
Przekazujący odpady może zatwierdzić KPO sporządzoną na potrzeby
przekazania odpadów do transportu bez
konieczności przebywania w miejscu
budowy (np. z siedziby firmy lub
tam, gdzie jest dostęp do systemu
BDO). Odpady do transportu muszą
być wydane transportującemu przez
wyznaczoną osobę na terenie placu
budowy, np. kierownika budowy lub
inną osobę mającą kontakt z pracownikiem obsługującym indywidualne konto
w BDO. Transportujący, przyjmujący
do transportu odpady będzie musiał
posiadać wygenerowane potwierdzenie
wystawienia KPO, na podstawie którego
wykona transport odpadów.
Ewidencja uproszczona
Ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji
odpadów w oparciu jedynie o KPO,
bez konieczności zakładania KEO
w systemie BDO. Art. 71 ustawy o odpadach stanowi, że uproszczoną ewidencję
odpadów prowadzą podmioty:
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 wytwarzające odpady niebezpieczne
w ilościach do 0,1 Mg/100 kg/rocznie;
 wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg/ton/ rocznie;
 transportujące odpady, wykonujące
wyłącznie usługę transportu odpadów.
Uproszczona ewidencja odpadów
nie zwalnia z obowiązku składania
rocznego sprawozdania o wytworzonych
odpadach i gospodarowaniu odpadami
w systemie BDO.
Sprawozdawczość
Obowiązek składania rocznego sprawozdania za miniony rok o wytworzonych
odpadach, o gospodarowaniu odpadami
określają art.73-75 ustawy o odpadach.
Zgodnie z nimi sprawozdania roczne
o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
 wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 prowadzący działalność polegającą na
gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie
odpadów komunalnych w zakresie
zbierania i przetwarzania odpadów.
Sprawozdanie powinno być sporządzone
na dzień 15 marca za poprzedni rok
tylko drogą elektroniczną. Ze względu
na stan epidemiczny SARS-CoV-19
terminy rocznych sprawozdań za 2019 r.
zostały wydłużone do dnia 31 października 2020 r. (Dz.U. z 15 maja 2020 r.
poz. 875).
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Prudukt i technika

Technologia AquaBalance
– zawsze sucha i czysta elewacja
Budujesz dom i zastanawiasz się, co zrobić, żeby zawsze wyglądał tak dobrze jak na samym początku.
Jak sprawić, żeby elewacja Twojego domu była zawsze estetyczna, czysta i nieskazitelna? Poznaj
technologię AquaBalance marki Weber, dzięki której twarz Twojego domu, czyli jego fasada, będzie
prezentować się doskonale, a Ty i twoja rodzina będziecie mieszkać w czystym i zdrowym otoczeniu.
Elewacja i woda –
duet niedoskonały
Ten scenariusz każdy zna – po opadach
deszczu, osadzaniu się mgły czy rosy
elewacja budynku staje się wilgotna.
Na powierzchni otynkowanej ściany
utrzymuje się cienka warstwa wody,
a w takim środowisku łatwo mogą
rozwijać się algi, grzyby i pleśnie.
Spytasz – i co z tego? Czy ta odrobina
mikroflory może zrobić coś złego? Otóż
po pewnym czasie na elewacji Twojego
domu pojawi się zielony osad, który
nie tylko źle wygląda, ale może mieć
też niekorzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców. Od dziś nie musisz jednak martwić się na przyszłość – mamy
dla Ciebie unikalny tynk hydrofilowy
weber.pas topdry AquaBalance, który
zatroszczy się o to, by problem zawilgoconej i porośniętej elewacji w ogóle się
nie pojawił.

Siła technologii AquaBalance
Tynk hydrofilowy wykonany w technologii AquaBalance ma unikalną strukturę
mikrokanalików, które rozprowadzają
wodę. Dzięki temu warstwa tynku daje
się zwilżyć, a powierzchnia parowania
jest większa. W efekcie ściana zewnętrzna Twojego domu bardzo szybko
staje się sucha. Powłoka w technologii
AquaBalance cały czas sama reguluje
stopień zawilgocenia powierzchni.
W ten sposób powstają optymalne
warunki, w których algi, grzyby czy
pleśnie nie mają żadnych szans!
Żyj zdrowo, mieszkaj zdrowo
Do utrzymania w czystości i higienie
elewacji Twojego domu technologia
AquaBalance wykorzystuje naturalne
zjawisko fizyczne. Nie musisz więc
stosować żadnych dodatkowych
zabezpieczeń chemicznych z dodatkiem

Czysta i bezpieczna elewacja pokryta tynkiem w technologii
AquaBalance

biocydów, aby zabezpieczyć swoje
„cztery ściany” przed zawilgoceniem
i porastaniem.
Czystość jest w cenie
– w dobrej cenie!
Pewnie myślisz, że takie rozwiązanie
jak technologia AquaBalance musi
dużo kosztować… Otóż nie! Tynk
weber.pas topdry AquaBalance jest
bardzo wydajny w aplikacji. Dzięki
doskonałej przyczepności i plastyczności zużycie tynku w technologii
AquaBalance jest nawet o 20% niższe
niż w przypadku powszechnie stosowanych tynków.
Zatem nie ma na co czekać, trzeba
działać. Zamiast zastanawiać się jak
fasada Twojego domu będzie wyglądać
za kilka lat, już teraz postaw na technologię AquaBalance!

Opakowanie tynku hydrofilowego weber.pas topdry
AquaBalance.

Terca
20-149 Lublin, ul. Do Dysa 6, tel. 81 746 75 56, tel./fax 81 740 38 85, tel. kom. 509 227 068
e-mail: terca@poczta.wp.pl, www.terca.lublin.pl
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Dom inteligentny =
dom dopasowany do potrzeb
Joanna Poniatowska, Prezes Zarządu Ipbud

Trzy rodziny, trzy różne pakiety oczekiwań i wymagań, a więc i trzy zindywidualizowane
systemy zarządzania i kontroli budynkiem bądź mieszkaniem i ich otoczeniem.
Dom inteligentny bowiem to dom odpowiadający na potrzeby jego mieszkańców.
Systemy automatyki budynku i jego
otoczenia trzeba skonfigurować tak, aby
zastosowane rozwiązania odpowiadały
faktycznym potrzebom inwestora. Jak
to osiągnąć, pokażemy Państwu na przykładzie trzech różnych rodzin, dla których projektowaliśmy i montowaliśmy
instalacje inteligentne.
Dostępność
i ochrona prywatności
Nasz pierwszy klient to osoba samodzielnie zamieszkująca w segmencie
jednorodzinnym stanowiącym część
bliźniaka. Dużo pracuje zawodowo
i często wyjeżdża w sprawach służbowych. Podczas jego nieobecności dom
musi być jednak dostępny na przykład
dla zaufanego kuriera i ekipy sprzątajacej. Budynek, w którym mieszka, jest
częścią inwestycji zrealizowanej przez
dewelopera w gęstej zabudowie. To
istotne, bo projektując instalację, musieliśmy dostosować ją nie tylko do potrzeb
naszego klienta, ale także otoczenia
budynku i wymagań dewelopera.
Analizując potrzeby klietna, ustaliliśmy, że najaważniejsze dla niego są:
oszczędność czasu, nieangażująca zbytnio uwagi obługa urządzeń i instalacji
domowych, ochrona prywatności oraz
dostępność domu podczas jego
nieobecności.
Aby dostosować budynek do tak sprecyzowanych potrzeb zautomatyzowaliśmy bramę wjazdową i garażową.
Bramę garażową, a także drzwi wejściowe wyposażyliśmy w czujki ruchu
sterujące ich oświetleniem. Obie bramy
– podobnie jak wszystkie urządzenia
i instalacje, które można obsługiwać
dzięki stosowanemu przez nas systemowi – sterowane mogą być za pomocą
specjalnej aplikacji na smartfona.
To nie tylko wygoda, ale i oszczędność
czasu (szukanie odpwiedniego pilota
potrafi trwać). Jeszcze większe efekty
w tym zakresie klient może osiągnąć,
ustalając harmonogram dla poszczególnych urządzeń i instalacjii. To nic
innego, jak programowanie działania,
które zostaje wprowadzone do systemu
nadzorującego ich pracę.

Czujki ruchu zastosowaliśmy także do
sterowania oświetleniem wewątrz
domu w takich pomieszczeniach,
jak garderoba czy łazienka, a także
oświetleniem schodów. W instalacji
oświetleniowej zamontowaliśmy między
innymi lampy ledowe, dzięki temu na
przykład konieczność skorzystania
w nocy z toalety czy zejścia na niższe
kondygnacje domu nie musi wiązać
się z wybudzeniem, które zazwyczaj
powoduje ostre światło. Dla osób zapracowanych to bardzo ważne, aby w takich
sytuacjach stracić jak najmniej czasu
przeznaczonego na sen.
Ponieważ dla naszego klienta
istotna była możliwość udostępniania
domu wybranym osobom podczas
jego nieobecności, w budynku założyliśmy monitoring zewnętrzny
i wewnętrzny. Bramę wjazdową i drzwi
wejściowe inwestor może otwierać za
pomocą telefonu z dowolnego miejsca na
świecie, a monitoring daje mu możliwość
sprawdzenia, kto faktycznie przebywał
w domu i na jego posesji oraz czy znajdujące się tam osoby nie nadużyły jego
zaufania. Chronią więc jego prywatność.
Do ochrony prywatności wykorzystaliśmy również sterowanie przesłonami zewnętrznymi za pomocą
czujek zmierzchu. Odciążyliśmy
w ten sposób inwestora od zaprzątania
sobie głowy tym, aby zapalając światło,
pamiętał, że wystawia się tym samym
na widok sąsiadów z budynków znajdujących się tuż obok.
Bezpieczeństwo i odpoczynek
Nasz drugi inwestor to młode,
pracujące zawodowo małżeństwo
z dwójką dzieci, mieszkające w domu
jednorodzinnym poza miastem, na
działce z dużym ogrodem frontowym
i z tyłu budynku. Dla nich, podobnie jak
dla klienta zamieszkującego segment
w bliźniaku, ważne było, aby obsługa
domowych instalacji zajmowała jak
najmniej czasu. Zależało im także,
aby był to budynek praktycznie zeroenergetyczny. Pani domu chciała czuć
się bezpiecznie zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz budynku, a ogród

Obsługę instalacji inteligentnej
można realizować za pomocą paneli
sterujących. Ich rozmieszczenie
zależy m.in. od preferencji klienta

Rozbudowaną instalację inteligentną
najlepiej przewidzieć na etapie projektowania lub budowy domu

wykorzystać jako element dekoracyjny
otoczenia i miejsce relaksu dla rodziny
i przyjaciół.
Potrzeby tego inwestora częściowo
pokrywają się więc z potrzebami klienta
z bliźniaka. Ważne jest odciążenie
młodych małżonków od czynności,
które być może nie są skomplikowane,
ale w sumie absorbują sporo czasu
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i uwagi. Wykonaliśmy dla nich zatem
automatykę bramy wyjazdowej i garażowej z oświetleniem, sterowane oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne wraz
z automatyką przesłon zewnętrznych,
a dodatkowo także wewnętrznych.
Uzyskanie zeroenergetyczności
budynku umożliwia zamontowane przez
nas sterowanie systemem rekuperacji oraz zintegrowany system klimatyzacji. Najważniejszym elementem
grzewczym, który ma temu służyć, jest
jednak wykonana przez nas instalacja
ogrzewania podłogowego zasilana
energią wytworzoną w ogniwach
fotowoltaicznych, które zamocowaliśmy na dachu budynku.
Bezpieczeństwo, na którym tak
zależało Pani domu, zapewnia system
alarmowy oraz wyposażenie wjazdu
na posesję w wideodomofon. Obsługiwać można go przy użyciu aplikacji
do sterowania całym systemem, instalowanej na tablecie. Dzięki temu klient
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zyskuje dodatkowe mobilne centrum
zarządzania domem.
Roślin wrawdzie nie nasadzamy,
ale żeby ułatwić naszym inwestorom
utrzymanie ich w dobrej kondycji,
zastosowaliśmy automatyczne
nawadnianie. Pozwoli ono zachować
ich dekoracyjny charakter, bo zwiędłe,
pożółkłe kwiaty, krzewy i trawa nie
zdobią żadnego ogrodu.
Atrakcyjność otoczenia budynku
podkreśla ponadto odpowiednio zaprojektowane oświetlenie zewnętrzne.
Inne zastosowaliśmy do podświetlenia
oczka wodnego, inne do oświetlenia
stref zabawy dzieci, relaksu czy miejsca
spotkań przy grillu. Dla uzyskania pożądanego efektu wizualnego oświetliliśmy także elewację całego budynku.
Kontrola kosztów
Nasz trzeci inwestor to bezdzietna para
mieszkająca na parterze w budynku
wielorodzinnym. Do swojej dyspozycji
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ma także niewielki ogród przylegający
do mieszkania, w którym funkcjonuje
biuro pana domu. Odwiedza go więc
spore grono obcych osób. Naważniejsze
w tym przypadku było zatem bezpieczeństwo, a ponadto kontrola kosztów
generowanych przez część prywatną
oraz biurową.
Dostosowując mieszkanie do potrzeb
klienta, wykonaliśmy system, w skład
którego weszło sterowane oświetlenie
wewnętrzne, czujniki dymu i zalania
wodą, sterowane przesłony okienne
(zewnętrzne i wewnętrzne) oraz
monitoring ogrodu i kamera przy
drzwiach wejściowych.
Zużycie energii elektrycznej przez
urządzenia służące do wykonywania
prac zawodowych oraz ilość energii
zużywanej przez poszczególne
pomieszczenia (na przykład na cele
oświetleniowe) pan domu może kontrolować dzięki specjalnym miernikom
prądu.

www.ipbud.pl
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Ceramiczne wariacje
Magdalena Balicka, redakcja@swiatkominkow.pl

Różne trendy i mody to nic nowego dla firm zajmujących się projektowaniem
i wykończaniem wnętrz. W poszukiwaniu ciekawych i oryginalnych rozwiązań warto
zwrócić uwagę na rozwiązania, które od jakiegoś czasu proponują kaflarnie.
Duże powierzchnie, takie jak ściany czy
podłoga, to istotny element aranżacji
wnętrz. Inwestorzy dużą wagę przywiązują więc do materiałów, jakie posłużą
do ich wykończenia. Poszukują takich
rozwiązań, które spełnią ich oczekiwania nie tylko pod względem jakości
i ceny, ale także walorów estetycznych.
Jedni preferują rozwiązania klasyczne,
ponadczasowe, dla innych ważne są
aktualnie obowiązujące trendy i mody,
a jeszcze inni wolą rozwiązania oryginalne i wyjątkowe.
Chcąc uczynić zadość gustom klientów, aby zaaranżować powierzchnie we
wnętrzach najczęściej sięgamy po katalogi znanych producentów ceramiki
ściennej, płytek kamiennych czy farb.
A warto spróbować rozwiązań mniej
oczywistych, a równie skutecznych, bo
nietuzinkowe okładziny ceramiczne
oferują na przykład kaflarnie – oczywisty uczestnik szeroko rozumianego
rynku kominkowego, a nieoczywisty
producent i dostawca ściennych
materiałów wykończeniowych, a także
wyposażenia domowego lub publicznego SPA.

©Kaufmann Keramik

Ceramika ścienna
Ceramika idealnie nadaje się jako
materiał do wykończenia ścian oraz
do indywidualnych, kreatywnych
projektów. Od dziesięcioleci stosowana
w aranżacji łazienek i kuchni, od lat
gości też w salonach. A teraz poczyna
sobie w nich coraz śmielej. Powierzchnie
pokryte nowoczesną ceramiką uszlachetniają wnętrza oraz nadają im niepowtarzalnego charakteru. Niewątpliwą
zaletą wykończenia ścian ceramiką
pochodzącą z kaflarni jest możliwość

malowania płytek i wykonania ich
według indywidualnego zamówienia.
Bogatą, różnorodną, a przy tym
innowacyjną kolekcję ceramicznych
ścian stworzyła przy współpracy projektantów niemiecka marka Kaufmann
Keramik. W skład oferowanej przez
nią kolekcji „Faces, wall tile collection”
wchodzi sześć designerskich projektów:
Crumpled Paper, Format, Rauteblau,
Pas i Soap. Kolekcja przeznaczona jest
do wykańczania nie tylko kominków,
ale także całych ścian, kolumn czy
wnęk, czyli – ogólnie mówiąc – różnych
powierzchni. Kolekcja „Faces” pokazuje
trójwymiarowość form (3D) z ich
nieskończonymi możliwościami, różne
kolory, szkliwienie z połyskiem albo
matowe. Do tego trzeba dodać różne faktury i formaty (od 10 × 20 do 32 × 57 cm)
i możliwość ich łączenia w harmonijną
całość.
Ceramikę ścienną i użytkową
w swojej ofercie ma też kilka polskich
kaflarni. Z marzeniem o wykonaniu
spersonalizowanej ściennej aranżacji
powinniśmy udać się do kaflarni
Kafel-Art, Riwal, Manufaktury Cera-
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micznej Krystyny Kaszuby-Wacławek
albo Manufaktury Pałac Nakomiady.
W pracowniach tych znajdziemy nie
tylko unikatowe wzory i dekory, ale
także możemy zamówić płytki robione
ręcznie, zgodnie z indywidualnie
ustalonym projektem. Ciekawe rozwiązanie ceramicznych ścian i gotowych
kaflowych zabudów meblowych
przygotowywanych z myślą o odmiennych preferencjach każdego klienta
proponuje też Terra Ignis Rozwadów.
Jej oferta to nowa polska propozycja
ceramiki szkliwionej specjalną
techniką (nazwaną przez producenta
Odcienie Ognia), którą stosować można
w różnych projektach.
Ceramika ścienna nie tylko
świetnie wygląda w aranżacji domów
i mieszkań, idealnie odnajduje się
też w przestrzeniach publicznych.
Jako przykład podam aranżację
ścian w cukierni Hotelu Belvedere
czy Restauracji Watra w Zakopanem.
Ozdobne ściany wykonano tam z kafli
w kolorze butelkowej zieleni, które
pochodzą z Kaflarni Wiktora Polaka.
Niesamowite wnętrze posiada też
bar Bonechina we Frankfurcie nad
Menem. Jego ściany wyłożono ciem-
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noniebieskimi płytkami w kształcie
rombu z kaflarni Kaufmann Keramik,
w których odbija się światło niewielkich reflektorów zainstalowanych pod
sufitem.

rozwija i stale poszerza oferowany w jej
ramach asortyment. Kolekcja zawiera
takie elementy, jak: leżaki, ławy do saun
suchych i mokrych, umywalki na stopy
oraz stoły do saun tureckich. Ale to nie
wszystko. Większość tych produktów
to ceramika, która może magazynować
ciepło. A można ją stosować zarówno
w domach prywatnych, jak i hotelach
czy publicznych SPA.


Ceramiczne SPA
Inne pomysły wykorzystania swojego
doświadczenia w produkcji ceramiki
dostrzegła i mocno wykorzystuje
austriacka kaflarnia Sommerhuber.
Manufaktura ze Steyr wprawdzie
nie produkuje okładzin ścienno-podłogowych, ale za to opracowała
linię „SPA ceramics”, którą intensywnie
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W pierwotnej wersji tekst
ukazał się w magazynie
„Świat Kominków” nr 3/2019 (50).
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Porotherm 25 3 × 1/3 Dryfix
– mała „rewolucja” w ofercie
firmy Wienerberger
Porotherm to marka, która od wielu lat oferuje najwyższej jakości pustaki ceramiczne
o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Gwarantują one trwałość oraz
odporność budynków na czynniki zewnętrzne. Są przeznaczone do murowania każdego
rodzaju ścian. Porotherm 25 3 × 1/3 Dryfix wprowadza do sprawdzonego systemu
budowlanego zmiany, które stanowią dodatkowe ułatwienia w trakcie budowy.
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Budowa budynku to wieloetapowy
proces inwestycyjny. W trakcie prac
budowlanych, na etapie stawiania
ścian zewnętrznych wszelkie ułatwienia i rozwiązania znacząco usprawniające prace murarskie to zaoszczędzony
czas i mniej kłopotów na budowie.
Mniejsza pracochłonność to szybsza
i ekonomiczniejsza budowa, ale też
efekt zadowalający inwestora. Wienerberger wprowadził do swojej oferty
produkt do ściany dwuwarstwowej
o grubości 25 cm, będący z pozoru niewielkim uzupełnieniem, które jednak
pociąga za sobą duże ułatwienia oraz
poprawę parametrów ścian i całego
budynku.
Mała, ale „rewolucyjna”
zmiana – Porotherm
25 3 × 1/3 Dryfix
Na pierwszy rzut oka to zwykły pustak
o wymiarach 250 × 373 × 249 mm,
jednak jeśli przyjrzymy mu się bliżej,
zrozumiemy, co oznacza 3 × 1/3 w jego
nazwie. Produkt, który powstał we
współpracy ze specjalistami i architektami, cechuje się specjalnie zmodyfikowanym układem drążeń. Dzięki
takiej konstrukcji można go bardzo
sprawnie i przy pomocy najprostszych
narzędzi podzielić na elementy
o szerokości 120 lub 245 mm. Jest to
możliwe dzięki szlifierce kątowej lub
pile typu aligator, ale wystarczy też
kilka uderzeń młotkiem murarskim
w ścianki licowe w miejscu podziału.
Niezależnie od sposobu wszystkie
boczne ściany każdego z uzyskanych
elementów są idealnie gładkie
i wytrzymałe. Produkt oznaczony
symbolem 3 × 1/3 jest dostępny
również w wersji Profi, P+W oraz
Porotherm 25 E3 500, co daje możliwość jego zastosowania w ścianie
o grubości 25 cm w każdej z dostępnych technologii marki.
Bezproblemowy montaż
stolarki okiennej
Integralną częścią idealnej ściany
ceramicznej jest zazwyczaj stolarka
okienna i drzwiowa. Właściwe
wykonanie otworów w ścianie ma
niebagatelne znaczenie dla jej parametrów – muszą być one wykonane
precyzyjnie, a miejsce styku stolarki
i ściany dokładnie przemyślane, by
nie tworzyły się mostki termiczne,
przez które może potem uciekać
ciepło z domu. Porotherm 25 3 × 1/3
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Dryfix to rozwiązanie, dzięki któremu
w prosty i łatwy sposób można dociąć
elementy wykończeniowe do otworów
okiennych i drzwiowych, a efektem
jest idealnie gładka, twarda i niepyląca
powierzchnia, gotowa do montażu
i uszczelnienia stolarki. Do tego, po
zastosowaniu pustaków 3 × 1/3, okno
może być mechanicznie mocowane na
całym obwodzie. Wszystko to więc nie
tylko znacznie ułatwia i przyspiesza
montaż stolarki, ale też sprawia, że
jest ona osadzona znacznie pewniej.
Oryginalna ceramika
Porotherm od firmy
Wienerberger
Ceramika budowlana jest naturalnym
materiałem stosowanym od setek lat,
a zbudowane z ceramicznych pustaków
ściany cechują się trwałością, wytrzymałością na ściskanie oraz doskonałą
izolacyjnością cieplną. Porotherm to
marka ceramicznych pustaków ściennych szczególnie ceniona za jakość,
a także systemowość rozwiązań.
Budując dom z pustaków Porotherm,
korzystamy z komplementarnego
systemu, który gwarantuje idealne
dopasowanie elementów i produktów
niezbędnych do wykonania elementu
bądź całości budynku. Wśród zalet
stawiania ścian z wykorzystaniem produktów marki należy także wymienić
innowacyjną technologię murowania
na sucho, na cienkowarstwową
zaprawę Porotherm Dryfix, której
zastosowanie wpływa na szybkość
i czystość budowy. Stawiając na oferowane przez markę rozwiązania, dostajemy gwarancję zarówno najwyższych
parametrów budynku, jak i szybszego
czasu pracy.
Systemowy, czyli
prosty i pewny
Porotherm 25 3 × 1/3 Dryfix wzbogaca
kompleksową już ofertę firmy Wienerberger. Rozwiązania systemowe
Porotherm, na które składają się
pustaki, specjalistyczne zaprawy,
narzędzia i produkty uzupełniające,
pozwalają na kompleksowe wykonanie
ścian. Sprawiają także, że budowa staje
się czystsza i znacznie mniej skomplikowana, a każdy element doskonale do
siebie pasuje. Porotherm to propozycja
dla wykonawców, którzy stawiają na
rozwiązania łączące w sobie jakość
materiałów z szybkim i bezproblemowym wykonaniem.

Docinane pustaki Porotherm 25 3 × 1/3

1

2

3
Docinane pustaki Porotherm 25 3 × 1/3: 1. Wzmocniona
i równa powierzchnia do montażu okien; 2. Równe
wykończenie ściany pod parapet; 3. Równe wykończenie narożnika.

Sławomir Zawadzki, doradca techniczno-handlowy
tel. kom. 604 465 926, e-mail: slawomir.zawadzki@wienerberger.com
www.wienerberger.pl
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Zostań z nami, bo warto
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Za lojalność kiedyś klientów nagradzali tylko operatorzy telefonii komórkowej
w ramach tzw. ofert dla stałego klienta. Teraz firmy wszystkich branż coraz częściej
sięgają po narzędzie motywacyjne zwane programem lojalnościowym.
Lojalność to chyba najbardziej pożądana
cnota w kontaktach z klientami. Szczególnie w obecnych czasach i zwłaszcza
wtedy, gdy stronami relacji są firmy.
Dlaczego? Bo w kontaktach B2B często
dochodzi do zmiany dostawcy bądź kontrahenta. Także w branży budowlanej.
Programami lojalnościowymi „atakowani” są zwłaszcza wykonawcy, bo ich
przywiązanie do marki, hurtowni czy
sklepu jest dużo mniejsze niż życzyliby
sobie sprzedawcy i producenci.
Co to i po co?
Program lojalnościowy w swej klasycznej formule to narzędzie promocji
konsumenckiej nagradzające klientów
za zakup produktu lub usługi. Ale nie
jednorazowo, bo tak sprzedający zachęcają nabywców promocjami i rabatami.

Uczestnicząc w programie lojalnościowym, konsument może skorzystać
ze specjalnej oferty sprzedawcy bądź
dostawcy usług, tylko wtedy, gdy kupuje
u niego z określoną częstotliwością albo
stale. Nie przypadkiem więc pierwsze
programy lojalnościowe pojawiły
się u nas jako forma nagradzania
abonentów za utrzymanie współpracy
z określonym operatorem telefonii
komórkowej, gdy rywalizacja między
nimi była bardzo ostra.
Przez te kilkadziesiąt już lat zmieniła
się i telefonia komórkowa, i programy
lojalnościowe. Narzędzie to stało się
tak popularne, że prawie każdy z nas
w jakimś uczestniczy. Czasem nawet
o tym nie wiedząc, bo na przykład
niektórzy organizatorzy swoje programy
nazywają partnerskimi. Zdarza się też,

że do niektórych programów wpisywani
jesteśmy niejako z urzędu, na przykład
jako właściciele określanych kart bankowych, przedpłaconych itp.
Obecnie nagrody nadal przyznaje
się za częstotliwość zakupu produktu
bądź usługi, ale już nie tylko, a poza
tym konsumenci przestali być jedynymi
adresatami takich programów. Dziś
ich organizatorami są nierzadko
pracodawcy, którzy chcą w ten sposób
wywołać pożądane zachowania u swoich
pracowników albo wykreować odpowiedni wizerunek firmy na rynku pracy.
Mogą nimi być też firmy producenckie
czy dystrybucyjne, nagradzające
w ten sposób swoich kontrahentów za
współpracę. Poza tym wcale nierzadko
nie trzeba już nic kupować, aby wziąć
udział w programie. Wystarczy na
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przykład polecić usługę bądź produkt
innemu klientowi czy wypełnić ankietę.
Wszystko zależy od tego, u kogo jakie
zachowania program ma wywołać.
W branży budowlanej adresatami
programów lojalnościowych często są
wykonawcy. Hurtownie, dystrybutorzy
i producenci określonych materiałów
budowlanych, ich systemów czy rozwiązań technologicznych z jednej strony
promują w ten sposób swoje produkty
i usługi, wzmacniając przy tym świadomość marki. Z drugiej – utrwalają
kruche zazwyczaj więzi z wykonawcami.
Punkty, nagrody i rozrywka
Najczęściej programy lojalnościowe
polegają na zbieraniu punktów na
indywidualnych kontach, a następnie
wymianie ich na nagrody rzeczowe.
Często przybierają też formę schematów
rabatowych oraz tzw. cash-backów.
W pierwszym przypadku uczestnik
programu przy zakupie produktu bądź
usługi otrzymuje obniżkę ceny (rabat)
na kolejne zakupy. Rabat może też być
przyznawany dopiero wtedy, gdy zakupy
osiągną odpowiednio wysoki próg.
Cash-back polega natomiast na tym, że
klient może zapłacić za swoje zakupy
punktami, które wcześniej uzbierał na
koncie lub otrzymać gotówkę.
Kolejną propozycją są programy
zapewniające korzyści w zamian za
polecenie. Nagradzane jest tu przyprowadzanie nowych klientów (lub pracowników!). Jeśli ktoś zachęcił inną osobę
do skorzystania z usług lub produktu,
otrzyma nagrodę rzeczową, pieniężną
lub np. rabat na następną usługę.
Z myślą o miłośnikach gier organizowane są programy z systemem
poziomów (levelów) albo z samą grą
jako jednym z ich elementów. Gdy
program ma system poziomów, jego
uczestników dzieli się na grupy według
kryterium wielkości/wartości dokonanych zakupów. Wydając coraz więcej
na produkty i usługi organizatora,
uczestnik przechodzi na coraz wyższy
poziom albo do grupy coraz bardziej
uprzywilejowanych klientów. Ma wtedy
dostęp do atrakcyjniejszych nagród,
ofert specjalnych czy niespodzianek.
Mogą to być cenne nagrody rzeczowe,
karty podarunkowe o dużej wartości,
karty przedpłacone, vouchery do kina,
teatru, biur podróży, wyjazdy na wydarzenia sportowe, wycieczki, tańsze
bilety lotnicze w klasie biznes itp.
Gry będące elementem programu mają
za zadanie pokazanie uczestnikom, że
jego organizatorowi zależy nie tylko na
zysku (zrobieniu zakupów). Biorąc w nim
udział, uczestnik otrzymuje także dostęp
do wyjątkowej formy rozrywki. Wyjąt-
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kowej, bo takie gry powstają zwykle na
specjalne zamówienie organizatora.
Tradycyjnie i elektronicznie
Programy wykorzystujące tradycyjne
rozwiązania posługują się zazwyczaj
kartą bądź kuponami rabatowymi.
Karta służy przeważnie do potwierdzenia, że jest się uczestnikiem programu
i naliczania punktów na indywidualnym
koncie każdego uczestnika. Kupon rabatowy uczestnik może otrzymać od razu
(na wydruku wraz z paragonem bądź na
specjalnie przygotowanych blankietach).
Obecnie coraz częściej w programach
lojalnościowych wykorzystuje się media
elektroniczne. Popularne są zwłaszcza
aplikacje do pobrania na smartfon. Dzięki
temu osoby uczestniczące w różnych
programach nie muszą nosić przy sobie
pliku kart, a mają szybki i łatwy dostęp do
programu i swojego w nim konta.
Media elektroniczne wykorzystywane
są też do rozdysponowania nagród.
Uczestnicy otrzymują wówczas dostęp
do specjalnej platformy zakupowej, gdzie
samodzielnie zamieniają zebrane punkty
na produkty lub bonusy. Taka baza
nagród może być ciągle aktualizowana.
Ty też możesz mieć program
Przyjęło się uważać, że program
lojalnościowy to narzędzie, którym
posługiwać mogą się tylko duże
firmy. U źródła tego przekonania leżą
zagadnienia organizacyjne związane ze
zliczaniem punktów, magazynowaniem
nagród, współpracy z ich dostawcami
itp. Wszystko to wymaga odpowiedniej
logistyki, czasu i zaangażowania osób
obsługujących program. To wyzwanie
tym większe, im bardziej rozbudowany
program i im większy ma zasięg.
Duże programy lojalnościowe, takie
jak te prowadzone przez sieci sklepów
spożywczych, stacji benzynowych czy
linie lotnicze, obsługiwane są zazwyczaj
przez firmy zewnętrzne, specjalizujące
się w organizacji i zarządzaniu programami lojalnościowymi. Nie wszystko
jednak trzeba przekazywać w ich ręce,
ale tylko część obsługi programu, na
przykład dystrybucję nagród.
Mniejsze programy może zorganizować nawet mała lub średnia firma,
korzystając ze wsparcia specjalistów
lub nie, w zależności od tego, jak
skomplikowany program wymyśli i jakie
ma zaplecze kadrowo-sprzętowe. Nie
od razu muszą to być przecież wszyscy
klienci firmy, a nawet nie powinno tak
być. Ostatnie lata pokazały bowiem,
że najlepsze programy lojalnościowe to
te skierowane do określonej ich grupy.
Zacząć można więc od tych najbardziej
oddanych.

A może przygodę z programem
lojalnościowym warto rozpocząć na
własnym gruncie, od systemu nagród
dla własnych pracowników? Jego pierwsza edycja może być na próbę i trwać
tylko przez pewien czas. Może też być
wprowadzony na stałe. Szanse na zbudowanie trwałej więzi z uczestnikami
programu znacząco wówczas wzrastają.
Co oferuje budowlanka?
Najbardziej popularne w branży
budowlanej są programy polegające na
zbieraniu punktów za zakup produktów
wskazanych przez organizatora akcji
i wymienianiu ich na nagrody. Im
więcej punktów uzbiera uczestnik, tym
większa wartość nagrody, którą może
wybrać. Do takich programów należy
Lider Budownictwa (Xella), Klub Superwykonawcy (Rockwool), Mistrzowie
Izolacji (Isover) czy Wspólne Korzyści
(Blachy Pruszyński). Cash backi zaś to
Caius (Immergas), Klub Złotego Instalatora (De Dietrich) oraz Mega Dekarz
(Röben).
Aby uatrakcyjnić formułę swoich
programów, organizatorzy zazwyczaj
dołączają do nich dodatkowe elementy.
Uczestnicy programu Xelli, którzy
zdobędą najwięcej punktów, otrzymują
na przykład kupony na zakup wybranych produktów za 1,00 zł + VAT oraz
możliwość zdobywania dodatkowych
punktów i nagród za pozytywne
opinie klientów o danym uczestniku-wykonawcy. Po wyjątkowo promocyjnej
cenie produkty organizatora mogą nabyć
także uczestnicy programu Wspólne
Korzyści. Po uzbieraniu określonej
liczby punktów za objęty akcją artykuł
zapłacą tylko 1% jego wartości. Z takiej
oferty skorzystać mogą jednak tylko
firmy współpracujące z organizatorem.
Röben natomiast trzem uczestnikom
z największą liczbą punktów wypłaca
odpowiednio 3, 2 i 1 tys. zł. De Dietrich
każdemu uczestnikowi Klubu Złotego
Instalatora, który zebrał odpowiednią
liczbę punktów, przyznaje nagrodę
główną, którą jest Szkolenie pod palmami. Rockwool zaś włączył do swojego
programu grę komputerową Rock Master
Pogromcy Smogu.
Uczestnicy programów lojalnościowych skierowanych do branży
budowlanej mogą ponadto brać
udział w dodatkowych konkursach
organizowanych specjalnie dla nich,
dodatkowych akcjach promocyjnych,
darmowych szkoleniach. Nierzadko
bywa też, że po spełnieniu określonych
wymagań mogą od organizatora uzyskać
certyfikat poświadczający ich fachowość
i rzetelność świadczonych usług.
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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 estetyczną. Tak jest i dziś. To z jednej strony
dodatkowa powierzchnia eksploatacyjna, 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 aranżacji przestrzeni wokół danego obiektu

budowlanego: ogrodu bądź otoczenia
budynku usługowego lub użyteczności
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 niekorzystnym 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 preferencji inwestora, niezależnie od tego
czy jest to osoba prywatna, czy też
firma. Nie mniej istotne są takie czynniki, jak stylistyka wybranego systemu,
czas jego wykonania, trwałość,
odporność na warunki atmosferyczne
czy skuteczność zapewnianej ochrony
i – rzecz jasna – kosztu użytych materiałów i robocizny.
Dlaczego pergola?
Pergole w architekturze znane są od
wieków średnich. Miały wówczas formę
długiego tunelu, o rozmiarach umożliwiających dorosłem człowiekowi spacerowanie wewnątrz. Tunel ten budowano
początkowo z kamiennej podstawy
przykrytej deskami: metalowymi albo
drewnianymi. Tak wykonana konstrukcja 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 architekturze 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 utrzymane 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 rozwiązanie bardzo uniwersalne i wyjątkowo
estetyczne. Wykonane może być z różnych materiałów, w bogatej kolorystyce,
zacieniać za ich pomocą można zarówno
tarasy niewielkie, jak i te o imponujących 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 zacieniania. 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 zgodnie 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 przenikanie powietrza i dostęp do naturalnego
światła. Impregnacja zapewnia im
wodoodporność, odporność na blaknięcie, zabrudzenia i pleśnienie, czyniąc je
łatwymi w czyszczeniu. Ponadto kon-

strukcja (zabudowa) każdej pergoli przygotowana 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 przesuwających się po systemie bloczków)
lub elektrycznie (dostępna opcja pełnej
automatyki, wraz z czujnikami wiatrowymi) 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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Język korzyści –
Twój sukces w sprzedaży
Beata J. Grabiańska, B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa, www.bonavigator.pl

Jeśli mówimy znajomemu, że ma ładną koszulę, prawimy komplement oparty na jednej
z cech koszuli. Jeśli powiemy mu, że ma ładną koszulę i przystojnie w niej wygląda, do
komplementu dołączymy zaletę koszuli. Ale jeśli powiemy, że ma ładną koszulę i z pewnością
będzie dziś w niej gwiazdą imprezy i będzie cieszył się zainteresowaniem płci przeciwnej,
prawimy nie tylko komplement. Dajemy mu nadzieję na udany wieczór, wywołujemy jego
zadowolenie. Na nic bowiem ładna koszula, jeżeli nie wiemy, jak ją wykorzystać.
Każdy klient jest naszym znajomym
i ten znajomy chce mieć nadzieję na
osiągnięcie korzyści. Opisany przykład
miał tę cechę, że koszula już była
w posiadaniu znajomego. Ale gdyby
akurat był w sklepie i chciał kupić
coś na wieczór, kupiłby tę koszulę,
w której miałby szanse na bycie gwiazdą
wieczoru.
Technika perswazji
Język korzyści jest niezwykle ważną
techniką perswazji, używaną głównie
przez handlowców. Prowadząc swoją
działalność, warto zastanowić się
i sprawdzić, w czym dokładnie nasza
oferta jest lepsza. To właśnie rozmowa
telefoniczna oraz korespondencja
e-mailowa jest elementem, dzięki
któremu można poprawić prezentację,
a także zwiększyć sprzedaż.
Pamiętajmy jednak o jednej ważnej
rzeczy. Na korzyść, którą dajemy klien-

towi, musimy patrzeć jego oczami, a nie
naszymi. I to jest najtrudniejsza sztuka
dla handlowca. Mamy odruch, by myśleć
swoimi potrzebami. Jednak klient może
mieć zupełnie inne. Wtedy powiemy
mu korzyść, która wcale nie będzie
atrakcyjna i nie zadziała. Dlatego zanim
zaczniemy mówić, musimy przede
wszystkim słuchać. Zadawać pytania
i słuchać. Przede wszystkim otwarte
pytania, ponieważ zamknięte dotyczą
tego, co my myślimy i niekoniecznie
będą zgodne z potrzebami klienta.
Nie pytamy klienta czy chce kupić
koszulę z mankietem na spinki czy na
guziki. Pytamy klienta, jaką chce kupić
koszulę, do czego ta koszula jest mu
potrzebna i do czego będzie ją nosił.
Tylko w taki sposób dowiemy się, jakiego
rodzaju produkt klient potrzebuje
i będziemy mogli dopasować do tego
odpowiednią korzyść. Korzyść dla
klienta. Nie dla sprzedającego.

Język korzyści:
cecha – zaleta – korzyść
Język korzyści jest bardzo ważny.
Kolejny przykład. Czym może być np.
zwykła apaszka w kolorze różowym,
wykonana z bawełny? Co tak naprawdę
sprawi, że zainteresuje ona klienta
i przekona o jej wyjątkowości? Bawełna
to gwarancja, że będą mogły korzystać
z tego nawet osoby o wrażliwej skórze.
Dzieje się tak, ponieważ jest to materiał, który nie tylko wchłania wilgoć
(zastosowanie praktyczne), lecz także
ma właściwości higieniczne – w przeciwieństwie do materiałów sztucznych.
Dodatkowo błędne jest stwierdzenie,
że apaszka jest w kolorze różowym –
czyli takim jak inne produkty tego typu
dostępne na rynku. Przecież apaszka
jest w kolorze różowym, czyli tym, który
stanowi prawdziwy hit sezonu! Ale to
wciąż są zalety. Korzyść jest przykładem
na wykorzystanie zalet dla konkretnej
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osoby. Czyli to, że apaszka jest z bawełny
i jest w modnym kolorze, daje wymierną
korzyść: „Ta apaszka będzie nie tylko
wygodna w noszeniu, będzie również
łatwa do prania, więc noszenie jej
będzie czystą przyjemnością. Kolor
jest niezwykle modny w tym sezonie,
dodatkowo jest idealny do Pani karnacji
i doskonale prezentuje się przy Pani
jasnych włosach”.
Klientka wychodzi z kupioną apaszką.
Być może nawet już założoną na szyję.
Tak właśnie działa język korzyści – ze
zwykłej różowej apaszki otrzymaliśmy
wyjątkową apaszkę wykonaną z najwyższej jakości materiału, dodatkowo świetnie sprawującą się nawet w przypadku
osób bardzo wymagających, a ponadto
w najmodniejszym kolorze tego sezonu.
Różnica jest ogromna.
Praktyczne zastosowanie
języka korzyści
Wykorzystując model cecha – zaleta –
korzyść, sięgniemy po narzędzie, które
działa na rynku już od długiego czasu.
Naszym głównym zadaniem jest podjęcie odpowiednich kroków, aby jak najlepiej je wykorzystać. Jeżeli sprzedajemy
nasze produkty zarówno pośrednio,
jak i bezpośrednio, a także użyliśmy
wielu przymiotników, dzięki którym
możliwe było określenie produktu,
pozostaje pytanie: dlaczego nie udała
się sprzedaż? Pomimo długiej rozmowy
z klientem efekty są zerowe.
Załóżmy, że jesteśmy sprzedawcą
bardzo drogich i ekskluzywnych
produktów, np. do wyposażenia domu.
Konkurencja na tym rynku jest bardzo
duża. Jak zatem zareklamować produkt
w taki sposób, aby to właśnie nasza
oferta trafiła do konsumentów? Można
to osiągnąć, podkreślając wyjątkowość
produktów. Uwagę konsumenta można
przykuć poprzez zastosowanie słów
takich, jak „dobry styl” czy „unikalność”.
Jednak przede wszystkim warto podkreślić, że produkty wpłyną na spędzanie
czasu razem z rodziną i znajomymi,
oraz że wpłyną na ich sposób myślenia
o nas, jako o osobach z wyjątkowym
wyczuciem stylu i prestiżu.
W podobny sposób można zareklamować wiele produktów, chociażby
elektronikę – np. główną cechą smartfona jest fakt, że ma on zainstalowany
system Android, a zaletą jest dostępność
aplikacji dzięki specjalnej platformie.
Podstawowe korzyści dla klienta to
korzystanie z nowych aplikacji i łatwość
w prowadzeniu np. notatek. Jeśli jest
to telefon modnej i uznawanej marki,
dodatkowymi korzyściami będzie
przykuwanie uwagi posiadaniem tzw.
nowości technologicznej.
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Beata J. Grabiańska
Trener praktyk biznesu, ekspert w zakresie zarządzania,
sprzedaży i obsługi klienta. Obecnie Trener/Ekspert
ds. Procesów Rozwojowych w B&O NAVIGATOR Firma
Szkoleniowa. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych dla zespołów handlowych. Prowadzi cieszące
się dużym uznaniem szkolenia sprzedażowe, w tym
szkolenie z języka korzyści.
Dzięki budowaniu swojej oferty
poprzez pokazywanie cechy danego
produktu, jego zalet oraz korzyści, jakie
niesie zakup lub skorzystanie z usług,
możliwe jest zdecydowane poprawienie
ich wizerunku i zwiększenie sprzedaży.
Język korzyści
a oczekiwania klienta
Jak napisałam we wstępie, każdy
człowiek dąży do zaspokojenia swoich
potrzeb – dla każdego różne potrzeby
mają odmienną wartość czy znaczenie.
Głównym uwarunkowaniem jest pozycja
społeczna, temperament człowieka lub
zajmowane przez niego stanowisko. Biorąc to pod uwagę, należy się zastanowić,
jakie oczekiwania względem produktów,
które oferujemy, mają nasi klienci.
Korzyści, jakimi kierują się odbiorcy,
można podzielić na kilka elementów.
Jednym z nich staje się korzyść wizerunkowa. Jest to bardzo istotny element
z punktu widzenia osoby publicznej,
która obraca się np. w dość elitarnym
otoczeniu. Wizerunek można zbudować
chociażby poprzez posiadanie ekologicznych rozwiązań w domu, które nie tylko
spełniają normy ekologiczne, lecz także
są dobrem ekskluzywnym.
Kolejnym elementem, jaki można
wyróżnić, są korzyści komfortu wewnętrznego. Element ten dotyczy osób
lubujących się w produktach markowych. Klienci tej grupy mają określone
wymagania oraz sposób spędzania
wolnego czasu, przy jednoczesnym dbaniu o własne samopoczucie. Przykładem
mogą być wspomniane już rozwiązania
ekologiczne oferowane przez znaną na
całym świecie firmę.
Trzecim elementem jest potrzeba
bezpieczeństwa. Klient sprawdza,
czy oferowany przez nas produkt
spełnia wszystkie normy oraz posiada
odpowiednie certyfikaty. Konsument
sprawdza jakość wykonania, a także,
czy data ważności – w przypadku
produktów spożywczych – nie została
przekroczona.
Czwartym elementem są korzyści
dla zdrowia klienta. Ten punkt jest
istotny głównie dla osób, które cenią
sobie zdrowie nie tylko swoje, lecz także

swoich najbliższych. Klienci tej kategorii
muszą mieć pewność, że użytkowanie
konkretnych produktów nie spowoduje
u nich problemów zdrowotnych.
Marzenia klienta
a język korzyści
Klienci, którzy trafiają do sklepu
stacjonarnego lub internetowego, mogą
mieć wiele wątpliwości związanych
ze skorzystaniem z naszych usług czy
produktów. Rozmawiając z konsultantem w sklepie, przez czat na stronie
internetowej lub dzwoniąc na infolinię,
klient ma oczekiwania lub wątpliwości
wobec produktów i usług. Naszym
zadaniem jest wówczas rozwianie ich
w taki sposób, aby wybrał właśnie nasz
produkt, a nie ten oferowany przez
konkurencję.
Musimy pamiętać, że język korzyści
w głównej mierze oddziałuje na emocje
konsumenta, one natomiast związane
są ze zmysłami. De facto chodzi o takie
przedstawienie korzyści, by w głowie
klienta powstał obrazek, czyli by korzyść
była możliwa do zwizualizowania.
Konieczne jest pokazanie, że
oferowane przez nas produkty są
najwyższej jakości. W rozmowie musimy
zapewnić klienta, że np. telefon, jakim
się interesuje, spełni jego oczekiwania
wizerunkowe (produkt ekskluzywny),
zapewni mu komfort wewnętrzny (telefon wyprodukowany przez znaną firmę),
da poczucie bezpieczeństwa (żywotność
i wytrzymałość baterii telefonu), a także
nie wpłynie negatywnie na jego zdrowie
(mniejsze promieniowanie telefonu).
Podczas rozmowy z klientem musimy
mu przekazać, właśnie poprzez język
korzyści, że produkt, którym się
interesuje, jest jedyny na rynku. Prezentując powyższe zalety, przerabiamy
je na korzyść: „Ten telefon ma na tyle
nowoczesne rozwiązania, że można go
spokojnie podarować nawet dziecku.
Żywotność baterii sprawi, że będzie
go mogło użyć zawsze, kiedy będzie
potrzebowało, a mniejsze promieniowanie pozwoli na prowadzenie długich
rozmów ze znajomymi bez negatywnego
wpływu na jego zdrowie”.
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„Nowy” szary Stropmax 31
– teraz jeszcze bardziej
praktyczny i elegancki
Paweł Polak, pawel.polak@saint-gobain.com

ISOVER nie zwalnia tempa w tworzeniu nowych rozwiązań i ulepszaniu materiałów
izolacyjnych. Przełomowe rozwiązanie w izolacji sufitów pomieszczeń technicznych
i garaży Stropmax 31 zyskało nowy, korzystniejszy wygląd. Teraz Stropmax 31 o nowym
odcieniu koloru welonu wykończeniowego ma doskonalsze właściwości użytkowe.
Przełomowym rozwiązaniem opartym
o szybki i nieograniczony warunkami
pogodowymi suchy montaż (bez
użycia chemii budowlanej, drogiego
sprzętu i zabezpieczeń podłoża)
zapewniliśmy firmom wykonawczym
łatwość i wysoką przyswajalność
stosowania w warunkach budowy.
Kilka lat sprzedaży i montaży topowej
izolacji do sufitów pomieszczeń
technicznych i garaży Stropmax 31
to także dla nas nauka. Teraz robimy
kolejny duży krok w stronę wykonawców, ale również projektantów
i inwestorów: wprowadzamy bardziej
praktyczny i estetyczny odcień welonu
wykończeniowego.

Przewagi i korzyści spowodowane
zmianą odcienia welonu wykończeniowego z pewnością zostaną szybko docenione przez wszystkie strony procesu
inwestycyjnego.
Przy tym bardzo istotne jest, że
mechanicznie welon zachowuje wszystkie dotychczasowe parametry, a sam
montaż jest postrzegany porównywalnie
lub według niektórych jeszcze korzystniej niż dotychczas.
Bez zmian pozostaje najniższy na
rynku współczynnik przewodzenia
ciepła – lambda (λ) 0,031 W/mK oraz
wszystkie inne parametry produktu,
np. współczynnik pochłaniania dźwięku
AW1,00 już od grubości 5 cm.

Przewagi i korzyści
1. P oprawiona estetyka welonu o odcieniu zbliżonym do betonu architektonicznego i talerzyków dociskowych to wyjątkowo oryginalnie wykończone sufity.
2. Nowy kolor welonu to dla użytkowników wyższa odporność na uszkodzenia, zabrudzenia
i zakurzenia w trakcie montażu oraz podczas
eksploatacji.
3. Nowa struktura koloru eliminuje niepożądane odbicia światła.

Biuro Doradztwa Technicznego ISOVER
tel. 800 163 121 (bezpłatna infolinia)
e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com, www.isover.pl
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Prawidłowy montaż
kominów systemowych
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Gdy pojawiły się kominy systemowe, liczyły się przede wszystkim ich zalety: szybkość montażu,
kompatybilność elementów, wieloletnia gwarancja. Niestety, błędy popełniane podczas ich montażu
bywają źródłem tak istotnych problemów użytkowych, że część inwestorów żałuje swojej decyzji.
Chociaż kominy systemowe sprzedawane są w postaci gotowych elementów,
ich budowa wcale nie jest taka prosta,
jak mogłoby się wydawać. Wcale nierzadko podczas ich montażu popełniane
są błędy, na skutek których inwestorzy
tracą prawo do gwarancji udzielanej
przez producenta. Źródłem powstałych
nieprawidłowości najczęściej jest brak
odpowiedniej wiedzy technicznej
i nieznajomość regulacji prawnych dotyczących budowy kominów w budynkach
mieszkalnych.
Większość ceramicznych kominów
systemowych składa się z trzech warstw:
pustaka betonowego, izolacji oraz rur
odprowadzających produkty spalania
z urządzenia grzewczego. Każda z nich
musi być wykonana w odpowiedni
sposób, zgodny z przepisami. Ponieważ

nie ma odrębnych wytycznych dotyczących kominów systemowych, stosuje
się normę PN-89/B-10425: Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegły – Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze oraz
Rozporządzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r.
Z własnym fundamentem
Budowę komina można rozpocząć
dopiero wtedy, gdy wymurowane są
przynajmniej ściany nośne. Jest to
warunek niezbędny, bo nieosłonięty
przed silnym wiatrem „świeży” komin
może odchylić się od pionu.
Komin systemowy jest konstrukcją
samonośną, dlatego wymaga przygotowania oddzielnego fundamentu oraz
cokołu, na których będzie się opierał.

Najlepiej robić to jednocześnie z wykonywaniem fundamentów pod ściany
obiektu. Fundament pod komin można
wylać lub wykonać z cegieł, w miejscu
przewidzianym przez projekt. Gdy
będzie już związany, układa się na nim
izolację (zazwyczaj z papy bitumicznej),
na której ustawia się cokół. Wykonuje się
go z ułożonego na zaprawie cementowej
lub cementowo-wapiennej pustaka
kominowego wypełnionego betonem
(bez jakichkolwiek rur i kształtek). Jego
zadaniem jest dokładne wypoziomowanie podstawy komina. Zdarza się, że
klasę zaprawy określa instrukcja montażu producenta. Czasem zaprawa taka
stanowi element systemu, podobnie jak
inne niezbędne spoiwa.
Na cokole ustawia się dokładnie
spionowany pustak, w którym wcześniej
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wycina się (szlifierką kątową) otwór na
tzw. kratkę wywietrznikową (przewietrzającą). Jeżeli komin będzie współpracował
z urządzeniem generującym spaliny
mokre (urządzenia niskotemperaturowe,
np. kotły kondensacyjne), idealnie w osi
tego pustaka umieszcza się ściek kondensatu (tzw. odkraplacz). W samym pustaku
zaś wycina się otwór odprowadzający
kondensat. Ponieważ jest to związek
korozyjny, nie wolno odprowadzać go do
gruntu! Zbiera się go albo do specjalnego
zbiornika i utylizuje, albo odprowadza
bezpośrednio do kanalizacji.

Uwaga!
Żeby nie zabetonować
zbiornika na kondensat
podczas wylewania
posadzki, wykonywanie
początkowych etapów budowy
komina musi uwzględniać
poziom zero budynku.
Z trójnikami
Do układania pustaków z rurą odprowadzającą spaliny można przystąpić
dopiero wtedy, gdy zwiąże się zaprawa
łącząca elementy u podstawy komina
(po 2–3 dniach). Ważnym elementem na
tym etapie prac jest odpowiedni montaż
pustaka na trójnik wyczystkowy oraz
pustaka na trójnik spalinowy (przyłączeniowy). Wysokość umiejscowienia
pierwszego z nich powinien określać
projekt. Ewentualne zmiany w tym
zakresie powinny być dokonywane tylko
z ważnych przyczyn i po konsultacji
z mistrzem kominiarskim.
Położenie trójnika spalinowego trzeba
dostosować do urządzenia grzewczego,
konsultując je z jego instalatorem.
W przypadku kominka i wiszących kotłów
gazowych jest to zazwyczaj 180÷200 cm
od poziomu posadzki. W przypadku
kotłów stojących wysokość przyłączenia
do komina wynika z budowy konkretnego
modelu kotła (najczęściej trójnik ten
montowany jest bezpośrednio na trójniku
wyczystkowym albo w odsunięciu od
niego na wysokość jednego pustaka).
Oba pustaki trzeba odpowiednio dociąć:
pustak pod trójnik wyczystkowy do
wymiarów trójnika i kratki przewietrzającej (w kominach izolowanych), pustak pod
trójnik spalinowy natomiast do wymiaru
tzw. płyty czołowej. Samą tę płytę
wykonuje się z wełny mineralnej, która
przykrywa wlot spalin. Jej zadaniem jest
uszczelnienie podłączenia kotła.
Ze względu na różne rozszerzalności
cieplne trójnik wyczystkowy i wszystkie
elementy ceramiczne układane nad nim
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muszą być dylatowane od betonowych
pustaków. Zwykle okłada się je odpowiednią wełną izolacyjną (docinaną
na wymiar). Systemy odprowadzające
spaliny suche (dym) takiej izolacji
nie wymagają. W takich przypadkach
producenci dopuszczają montaż rur
ceramicznych na specjalnych obręczach
dystansowych albo z użyciem sznura
z wełny mineralnej, który układa się na
rurze – na całym jej obwodzie – jedynie
na poziomie górnej krawędzi pustaka.
Jeżeli z projektu wynika konieczność
zastosowania dodatkowej (górnej)
wyczystki kominowej, zalecane jest
uzgodnienie jej wykonania z rejonowym
mistrzem kominiarskim.
We właściwym kierunku
Powyżej trójnika spalinowego montuje
się zwykłe pustaki kominowe. Jeżeli
komin ma odprowadzać spaliny mokre
(z urządzenia niskotemparturowego),
bezwzględnie powinien być zaizolowany.
Wtedy w każdym pustaku umieszcza
się otulinę z wełny mineralnej i wsuwa
się rurę ceramiczną (wyjątek stanowią
pustaki perlitowe, które nie wymagają
stosowania termoizolacji). W kominach
nieizolowanych natomiast na rury
nasuwa się obręcze dystansowe.
Czynności te powtarza się do momentu
osiągnięcia żądanej wysokości komina,
zwracając szczególną uwagę na stosowanie odpowiednich spoiw, zachowanie
właściwego kierunku montażu rur
ceramicznych oraz zachowanie drożności przewodu odprowadzającego spaliny
i kanałów wentylacyjnych w pustakach
(jeżeli komin jest izolowany).
Pustaki betonowe łączy się, używając
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej lub spoiwa dostarczonego
wraz z kominem przez producenta.
Rury ceramiczne łączy się za pomocą
kitu żaro- (rzadziej spotykane rozwiązanie) lub kwasoodpornego (zalecane
nawet w kominach odprowadzających
spaliny suche). Jeżeli jest to przewód
powietrzno-spalinowy, stosuje się
specjalne taśmy lub masy klejąco-uszczelniające. Kity nakłada się na
czyste i zwilżone krawędzie rur, warstwą
o grubości podanej w instrukcji montażu.
W przypadku systemów oferowanych
przez niektórych producentów wykonawcy powinni zwracać uwagę na zachowanie właściwego kierunku montażu
rur. Krawędzie elementów ceramicznych
są bowiem przez nich tak przygotowane,
aby po połączeniu gwarantować szczelność komina (producenci często oznaczają go strzałką wskazującą kierunek
przepływu spalin).
Montując komin systemowy, na
bieżąco należy kontrolować, czy
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wewnętrzna powierzchnia rur nie
została zabrudzona zaprawą lub kitem.
Jeżeli tak się stało, zabrudzenia należy
usunąć. Dbać należy także o to, aby
izolacja z wełny nie miała kontaktu
z zaprawą.
Układając zaprawę łączącą pustaki
betonowe w kominach przeznaczonych
do pracy w warunkach mokrych (współpracujące z kotłami niskotemperaturowymi), trzeba pamiętać o kanałach
przewietrzających. Ich zadaniem jest
usuwanie nadmiaru wilgoci migrującej
z wnętrza komina w kierunku jego
ścian zewnętrznych, czyli de facto
zabezpieczenie materiału izolacyjnego
przed zniszczeniem. Montaż należy
zatem prowadzić tak, aby zachować ich
drożność na całej wysokości komina (nie
wolno ich zasłaniać ani zanieczyszczać
zaprawą!). Szczegółowe informacje na
ten temat zawsze znajdują się w instrukcji montażu konkretnego modelu
komina.
Warto pamiętać o jeszcze jednej –
wydawałoby się oczywistej – sprawie,
nie wolno w komin wbudowywać
rur pękniętych, bo prowadzi to do
niekorzystnych zmian ciągu w całym
kominie. Do niewielkich pęknięć może
dojść chociażby podczas transportowania materiałów na budowę. Jak
zapewniają specjaliści, pękniętą rurę
ceramiczną można poznać po pustym,
chrzęszczącym dźwięku, podczas gdy
rury nieuszkodzone „dzwonią”.
Z dala od stropu
Prowadząc komin przez strop oraz konstrukcję dachu, musimy pamiętać, że nie
wolno obciążać go innymi elementami
konstrukcji budynku. Oznacza to, że

>
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Najczęściej popełniane błędy
Źle dobrany komin – zwłaszcza wkład
kominowy, jeżeli np. jest oznaczony
symbolem T400, nie wolno stosować go do
odprowadzania spalin o temperaturze wyższej
niż 400°C, bo grozi to zniszczeniem wkładu.
Brak odkraplacza w kominie
odprowadzającym spaliny mokre – skropliny
gromadzą się u podstawy komina, powodując
jego stopniową korozję, co może prowadzić
nawet do utraty jego stabilności.
Brak płyty czołowej lub jej zabetonowanie
– prowadzi do popękania trójnika
przyłączeniowego i kolejnych elementów
ceramicznych.
Brak uszczelnienia drzwiczek rewizyjnych
(wyczystkowych) – spaliny dostają się do
wnętrza domu.
Brak kratki przewietrzającej w kominach
izolowanych – zniszczenie izolacji z wełny,
która przestaje spełniać swoje zadanie.
Brak uszczelnienia styku czopucha
z rurą ceramiczną lub wykonanie
go z nieodpowiednich materiałów –
przenikanie spalin do pomieszczeń, pękanie
trójnika przyłączeniowego i kolejnych
elementów ceramicznych.
Błędne i niedbałe stosowanie spoiw
(łączenie rur ceramicznych zaprawą,
zasłanianie kanałów przewietrzających
zaprawą, zanieczyszczanie przewodów
spalinowych i izolacji z wełny) – utrata
parametrów komina, nieszczelność przewodu
spalinowego, brak drożności, zniszczenie
izolacji.
Sztywne łączenie elementów ceramicznych
z betonowymi (brak dylatacji) – zniszczenie
wkładu.
Montaż rur niezgodny z kierunkiem
przepływu spalin – nieszczelność przewodu
spalinowego.
Opieranie elementów konstrukcyjnych
budynku (stropu, dachu) na konstrukcji
komina – grozi utratą sztywności komina
i jego destrukcją.
Nieszczelne obróbki części wystającej ponad
dachem – przeciekanie komina.
Brak otynkowania lub obmurowania
pustaków kominowych – pustaki nasiąkają
wodą opadową, która przesącza się do niższych
warstw komina.
Obudowanie komina systemowego
cegłą klinkierową perforowaną – komin
przecieka. Do obudowania komina można
stosować jedynie cegłę klinkierową pełną lub
szczelinową (pod warunkiem całkowitego
wypełnienia szczelin).
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komin nie może stykać się ani ze stropem,
ani więźbą, ani z pokryciem dachowym.
W tym celu wykonuje się odpowiednie
dylatacje.
Przy przejściu przez strop betonowy
komin prowadzi się przez otwór o kilka
centymetrów (2 lub 3) większy niż wymiar
zewnętrzny komina. Wolną przestrzeń
między nimi oddziela się warstwą
niepalnej izolacji termicznej (np. wełną
mineralną ognioodporną). Jeżeli strop jest
wykonany z materiałów łatwopalnych,
dylatacja powinna mieć minimum 5 cm.
Najczęściej są to stropy drewniane nad
poddaszem użytkowym.
Gdy elementy stropu drewnianego
kolidują z przebiegiem pionu kominowego,
wycina się przeszkadzające fragmenty
belek i prostopadle do nich mocuje tzw.
wymiany, które łączy się z belkami pozostawionymi w całości.
Podobnie rzecz się ma przy przejściu
komina przez drewnianą więźbę dachową.
W obu przypadkach prace tego rodzaju
powinny być prowadzone ściśle według
projektu konstrukcyjnego stropu i dachu.
Dylatacje, analogicznie jak przy przejściu przez strop i dach, trzeba wykonać
także przy przejściu komina przez ścianę.

Uwaga!
Ostateczna wielkość
dylatacji dla danego komina
systemowego zależy od
jego klasyfikacji według
normy PN-89/B-10425:
Przewody dymowe… oraz
wymagań Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia w sprawie
warunków technicznych.
Stawiany komin musi spełniać
jednocześnie wskazania
obu tych dokumentów.
Jeżeli różnią się one między
sobą, trzeba zastosować
wymaganie ostrzejsze.
Odpowiednie zakończenie
Wysokość komina ponad dachem powinna
zależeć od kąta nachylenia połaci dachowej oraz rodzaju jej pokrycia. Konkretne
wymagania znajdziemy we wspomnianej
wyżej normie.
Po wyprowadzeniu komina na wymaganą wysokość ponad połać dachową
wykonuje się zakończenie, które będzie
zabezpieczało jego wnętrze przed
zamoknięciem. Ale tylko wtedy, gdy wylot
spalin znajduje się niżej niż 100 cm ponad
połacią. Jeżeli położony jest przynaj-
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mniej 100 cm ponad nią, w pierwszym
rzędzie komin trzeba dozbroić. Robi się
to, umieszczając pręty zbrojeniowe (ze
specjalnym gwintowaniem) w otworach
znajdujących się w każdym rogu pustaka
i zalewając je rzadką zaprawą. Gdy się
zwiąże, przystępuje się do wykonania
zakończenia komina.
W zależności od konkretnego modelu
i producenta w otworach w rogach ostatniego pustaka umieszcza się specjalne
dyble lub zalewa się metalowe pręty
(rzadką zaprawą lub specjalną masą przygotowaną przez producenta). Na pustak
nakłada się zaprawę (czasem także siatkę)
i mocuje się do niego płytę przykrywającą
z zamontowanym wcześniej stalowym
kołnierzem uszczelniającym (zaleca się
łączyć go z płytą przy użyciu uszczelniaczy
kauczukowych). Jeżeli płyty przykrywającej w systemie nie ma, można ją wykonać,
wypełniając odpowiednio przygotowane
deskowanie betonem.
Na ostatnim elemencie ceramicznym
(rurze spalinowej) osadza się stożek
odprowadzający spaliny, który musi
wystawać ponad pustak na odpowiednią
wysokość. Żeby odpowiednio ten
element dociąć, na płycie przykrywającej
ustawia się stożek i dokonuje pomiaru
potrzebnego odcinka rury. Po osadzeniu
go w pustaku, mocuje się do niego stożek
(za pomocą kitu). Nóżki stożka powinny
opierać się na płycie przykrywającej,
tworząc niewielką szczelinę. Jej zadaniem jest odprowadzenie powietrza
zasysanego od dołu, które wentyluje cały
komin.
Ostatnie prace
Na koniec pozostaje obmurowanie lub
innego rodzaju wykończenie tej części
komina, która wychodzi ponad dach
oraz montaż elementów dodatkowych,
takich jak kratki przewietrzające,
drzwiczki rewizyjne i płyta czołowa.
Szczególne istotne jest prawidłowe
wykonanie płyty czołowej i podłączenie
łącznika spalin odprowadzanych z urządzenia grzewczego (tzw. czopucha).
Płytę do pustaka mocuje się za pomocą
kitu uszczelniającego (w żadnym przypadku nie wolno jej betonować). Łącząc
zaś czopuch z trójnikiem spalinowym,
stosuje się specjalne żaroodporne sznury
ceramiczne albo przeznaczone do tego
celu adaptery przyłączeniowe wyposażone w dylatacje ze sznura mineralnego.
Ze względu na różne rozszerzalności
cieplne stali i ceramiki, nie może to być
połączenie sztywne. Spadek podłączenia
nie może zaś być mniejszy niż 5%.
Komin wymaga oczywiście szczelnej
obróbki blacharskiej, która zapewni mu
dobre połączenie z pokryciem, ale to już
zadanie dla dekarza.
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Pola

Caro

Buduj i remontuj w Lublinie VII 2020
Tina

20-445 Lublin,
ul. Zemborzycka 57
tel. 81 441 80 85
e-mail: polstal.lublin@wp.pl
www.polstal.com.pl

Sztachety stalowe

T-7

T-14 ekom

20-445 Lublin,
ul. Zemborzycka 57
tel. 81 441 80 85
e-mail: polstal.lublin@wp.pl
www.polstal.com.pl

Rynna

Kolano

Rura spustowa

20-445 Lublin,
ul. Zemborzycka 57
tel. 81 441 80 85
e-mail: polstal.lublin@wp.pl
www.polstal.com.pl

BLACHODACHÓWKA
MERIDA

Stosując pakiet superTrio zyskujesz:
- ciepło i niższe rachunki za ogrzewanie dzięki oknom dachowym
wyposażonym w pakiet 3-szybowy,
- trwałość oraz jeszcze większe oszczędności energii dzięki kołnierzowi Thermo,
- komfortową temperaturę na poddaszu w trakcie upałów dzięki markizie
chroniącej poddasze przed nagrzewaniem.
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