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Wyzwanie, które łączy

Kryształowe Cegły 2020
Po kilkukrotnych zmianach terminu,
które wymusiła pandemia, jubileuszowy XX konkurs o Kryształową
Cegłę 2020 został rozstrzygnięty.
25 czerwca 2021 roku na uroczystej
gali w CKUP statuetki przyznawano
w 11 kategoriach. Do walki o miano
najlepiej zrealizowanej inwestycji 2020
roku stanęło 37 obiektów z Polski,
w tym 13 z Lublina oraz 8 zza wschodniej granicy. Realizacje zagraniczne
reprezentowały obiekty z Brześcia
(Białoruś) i Lwowa (Ukraina). Wśród
nagrodzonych znalazło się 5 obiektów
z Lublina: Elektrownia fotowoltaiczna
„Hajdów” (I miejsce w kategorii Eko-inwestycje – partnerstwo dla natury);
budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii
UMCS (I miejsce w kategorii Obiekty

oświatowe); budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Koralowej (II miejsce
w kategorii Kompleksy osiedlowe);
Park Ludowy w Lublinie (II miejsce
w kategorii Obiekty przestrzeni
publicznej); Uniwersyteckie Centrum
Stomatologii (II miejsce w kategorii
Obiekty zdrowia).
W 19 edycjach konkursu, które odbyły
się do tej pory, rywalizowało ze sobą
ponad 900 inwestycji budowlanych
z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy
i Słowacji. Jednym z głównych celów
Kryształowej Cegły jest promowanie
i nagradzanie wzorowych praktyk
w budownictwie, uwzględniających
wpływ na środowisko i wrażliwych na
aspekty ekologiczne oraz kulturowe
środowiska, w którym realizowane są
inwestycje budowlane.

U dekarzy prawie
jak dawniej
Na wiosnę, gdy wszyscy z tęsknotą
myśleliśmy o normalności, Lubelski
Ośrodek Kształcenia Dekarzy wraz
z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy
– Oddział Lubelski postanowili do tej
normalności wrócić. Zorganizowali
Piknik Dekarski, który odbył się 29
maja 2021 roku w Dworku Jabłonna.
Spragnieni bezpośrednich kontaktów
z dekarską bracią i przedstawicielami
Partnerów Stowarzyszenia, dekarze
na imprezę stawili się licznie. Licznie
wzięli też udział w licytacji charytatywnej na rzecz Ninki z Lublina
chorej na SMA. Z inicjatywą jej
zorganizowania wyszła firma Budmat,
a wszyscy, zwłaszcza zaś producenci
materiałów dachowych, chętnie wzięli
w niej udział. W rezultacie zebrano

ponad 11 tys. złotych. Niewątpliwie
przyczyniła się do tego również
prowadząca licytację Katarzyna Bujakiewicz, aktorka znana m.in. z serialu
Na dobre i na złe. Wiele radosnych
emocji wśród uczestników Pikniku
wzbudziły natomiast zorganizowane
prze Blachy Pruszyński rozgrywki
w siatkówce plażowej Producenci vs.
Dekarze. Lepsi w rywalizacji okazali
się reprezentanci dekarzy.

Wyzwanie, które łączy to kategoria zadania,
jakie przed studentami uczelni technicznych
postawił magazyn Builder, organizator Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów.
Wśród laureatów znalazł się zespół z Lublina
w składzie: Aleksandra Janczak, Bartłomiej
Rozumski, Aleksandra Tofil (Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie), Łukasz Dubel (Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej). Lubelscy adepci
sztuki budowlanej przygotowali koncepcyjny
projekt architektoniczno-inżynierski hotelu
wkomponowanego w zespół śródmiejskich
kamienic. Ich zadaniem było odczarowanie
przestrzeni miejskiej, otwarcie jej na
przyrodę i kompleksowe zastosowanie profesjonalnych rozwiązań. Oceniając nadesłane
prace, kapituła konkursu zwracała uwagę
m.in. na umiejętność wyrażania własnego
stanowiska wobec nadchodzących problemów przyszłości.

Szkółka GPW
w Lublinie
Firmy zajmujące się szeroko rozumianymi
pracami wykończeniowymi chcą się integrować. Okazją do nawiązania bliższych
relacji z kolegami po fachu z danego regionu
są cykliczne spotkania pod nazwą Szkółka
Grupy Prace Wykończeniowe. Szkółki
organizowane są co jakiś czas w różnych
miastach całej Polski. 19 czerwca br. jedna
z nich odbyła się w Lublinie w siedzibie
firmy Inwestor Sp. z o.o. Wydarzenie
miało charakter otwarty – udział w nim
mógł wziąć każdy zainteresowany prezentowanymi produktami, uzyskaniem
porady eksperta bądź zdobyciem wiedzy na
temat nowoczesnych technologii z zakresu
prac wykończeniowych. Propagowanie
najnowszych rozwiązań w branży to jeden
z celów, jaki stawia sobie do realizacji Grupa
Prace Wykończeniowe. Stwarzając okazje
do spotkania się specjalistów z „wykończeniówki” z przedstawicielami hurtowni
i producentów, Grupa ma nadzieję wypracować unikalne technologie przyspieszające
i ułatwiające pracę specjalistom z branży.
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Koniunktura
w budowlance
– lepiej nie
prorokować?
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Koniunktura w budowlance w 2021 roku może okazać
się zagadką. Dziś trudno ją jednoznacznie ocenić.
Najpierw niby przyhamowała, ale wcale nie z powodu
COVID-19. Teraz ma się dobrze. Pandemiczny
kryzys nie powstrzymał inwestycji budowlanych.
Tuż przed pandemią pisałam, że
przyszłość jest zmianą. Pewne trendy
widać było gołym okiem, inne dopiero
się rysowały. Koniunktura słabła, Ukraińcy traktowali nasz rynek pracy jako
przystanek przed wyprawą do Niemiec.
Coraz więcej procesów ulegało cyfryzacji… Żeby określić, w jakim kierunku te
trendy się rozwiną, nie trzeba było być
prorokiem. Wystarczyło śledzić je mniej
lub bardziej uważnie. Ale że zmiany
będą aż takie?! Tego, co dzieje się dziś,
nie spodziewał się nikt. Koronakryzys
zmienił realia funkcjonowania zarówno
każdego z nas indywidualnie, jak
i całych gospodarek.
Koniunktura w budowlance
a pandemia
Na szczęście COVID-19, który odpowiada za rewolucję w naszym funkcjonowaniu, w niewielkim stopniu dotknął
budowlankę. Tak, wiem, nie wszyscy
się z tym zgodzą. Zwłaszcza ci, którzy
z natury wolą dmuchać na zimne i zawsze widzą szklankę do połowy pustą.
Oni, czyli pesymiści, będą zwracać
uwagę na niepewną koniunkturę, niesprzyjającą pracom budowlanym aurę,
obawy inwestorów przed wydawaniem
pieniędzy, przedłużone w urzędach
terminy wydawania różnych decyzji czy
nowe regulacje prawne.
Do pewnego stopnia muszę się
z nimi zgodzić. Super łatwo nie jest.
Koniunktura faktycznie jest trudna do
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przewidzenia. Firmy raz biją na alarm,
raz zacierają z zadowolenia ręce. Jak
zwracają uwagę lepsi znawcy rynku
budowlanego niż ja, na osłabienie
koniunktury w branży i tak się zanosiło.
To normalny cykl i zawsze trzeba liczyć
się z tym, że po tłustych latach przyjdą
te nieco chudsze. Koronakryzys może
ten proces jedynie trochę przyspieszył.
Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że po niewielkim dołku wskaźnik
inwestycji deweloperskich idzie w górę.
Bardzo aktywni są także inwestorzy
indywidualni. Pod koniec 2020 roku
wydano rekordową liczbę pozwoleń na
budowę i udzielono rekordowej liczby
kredytów hipotecznych. Boom kredytowy trwa, a to oznacza, że popyt na
usługi budowlane nie powinien spaść.
Wręcz przeciwnie, może zanotować
nawet wzrost. To wysoce prawdopodobne, tym bardziej że dzięki programom Czyste Powietrze (PCP), Stop Smog
i uldze termomodernizacyjnej wielu
właścicieli domów jednorodzinnych
rozpoczęło remonty, a jeszcze więcej
ma go w planach. W lipcu ruszył także
program Mój Prąd, choć z jego strony
wielkiego wsparcia dla koniunktury nie
należy się spodziewać.
Koniunktura w budowlance
2021 a ceny
Większym problemem niż zawirowania
wokół koniunktury w branży może
okazać się zamieszanie na rynku

materiałów budowlanych. Brak styropianu i skokowy wzrost cen na ten
materiał spowolnił znacząco realizację
termoizolacji budynków. Wszystkiemu
podobno winne są okresowe zamknięcia
dwóch największych fabryk styrenu na
świecie i Chińczycy, którzy opróżnili
europejski rynek ze styropianu.
Nasi inwestorzy szukali go po całej
Polsce i zastanawiali się, czy czekać aż
potanieje.
No i doczekali się, ale nie styropianu
i niższych cen. Zamiast tego rynek
zafundował im podwyżki na wszystkie
materiały budowlane. Podwyżki, które
podobno jeszcze się nie skończyły,
bo wzrosły koszty produkcji i naciski
płacowe pracowników…
To stawia inwestorów w trudnej
sytuacji, ponieważ wysokość kredytów
i dotacji z PCP kalkulowali, opierając
się na niższych cenach. Z realizacją
inwestycji nie mogą jednak zbyt długo
zwlekać. Tak banki, jak i zasady PCP
wyznaczają im określone terminy.
Jak sobie z tym poradzą? Będą szukać
tańszych materiałów i usług? Rozważą
możliwość zwiększenia zadłużenia?
To ważne pytania, ale patrząc z perspektywy doświadczeń ostatnich
dwóch lat, lepiej nie prorokować.
Można powiedzieć tylko tyle, że wbrew
obawom, które dominowały w branży
na początku roku, perspektywy na
najbliższe miesiące w budowlance są nie
najgorsze.

Redaktor prowadzący: Elżbieta Amborska; Zastępca redaktora prowadzącego: Dariusz Marciniak;
Redakcja: Magdalena Balicka, Aldona Mazurkiewicz, tel. 81 5350 982, informator@ihz.pl; Redaktor
techniczny: Magdalena Cichocka; Dział reklam: Jarosław Flak – dyrektor ds. reklamy, Beata Kowalska,
tel. 81 5350 950, informator@ihz.pl; DTP: Info Studio s.c., tel. 81 5350 970, dtp@isar.pl; Wydawca:
Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c., 20‑722 Lublin, ul. Roztocze 5/5, tel. 81 5350 940.
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Odstąpienia istotne
od projektu budowlanego
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Odstąpienia istotne od projektu budowlanego zdarzają się na tyle często, że wymagają odpowiednich
regulacji prawnych. Powstają one zazwyczaj z inicjatywy inwestora, nierzadko zainspirowanego radami
kierownika budowy i wykonawców. Ci powinni więc znać przepisy znowelizowanego Prawa budowlanego.
Odstąpienia od projektu i sam projekt
budowlany to zagadnienia, które
ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo
budowlane zmieniła w sposób znaczący. Projekt budowlany składa się
teraz nie z dwóch, ale z trzech części:
architektoniczno-budowlanej, planu
zagospodarowania działki lub terenu
oraz projektu technicznego. Odstąpienia mogą pojawić się w każdej z nich.
Nowela precyzuje zasady ich kwalifikacji jako istotnych, poszerzając przy tym
ich katalog.
Projekt budowlany
po nowelizacji
Od 19 września 2020 roku, kiedy to
w życie weszły zmienione przepisy,
projekt budowlany składa się z trzech
oddzielnych części. Najważniejsze są te
obowiązujące dotychczas:

 projekt architektoniczno-budowlany
(PAB);
 plan zagospodarowania działki lub
terenu (PZT).
To one stanowią podstawę do ubiegania
się o pozwolenie na budowę. Nową
częścią obowiązkowej dokumentacji
projektowej jest projekt techniczny
(PT). Inwestor nie musi składać go
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę. Do organów
administracji budowlanej dostarcza go
dopiero wraz z wnioskiem o pozwolenie
na użytkowanie obiektu. PT musi być
jednak gotowy zanim rozpoczną się
roboty budowlane i dostarczony do kierownika budowy. Bez niego kierownik
nie ma prawa realizować inwestycji.
Gdyby to zrobił, grozi mu kara grzywny
w wysokości wyznaczonej na mocy
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Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
Dlaczego PT jest tak ważny, mimo
że nie dołącza się go do wniosku
o pozwolenie na budowę? Między
innymi dlatego, że zawiera dane
dotyczące źródła ciepła w instalacji c.o. i c.w.u. Gdyby inwestor
zdecydował się na jego zmianę już
po przejęciu projektu technicznego
przez kierownika budowy, może to
być odstąpienie istotne od projektu!
Taka zmiana to jedyny przypadek
w zakresie PT, kiedy może dojść do
istotnego odstąpienia. Ma ono miejsce
wtedy, gdyby kocioł gazowy, olejowy,
zasilany z OZE, pompę ciepła albo
korzystanie z sieci ciepłowniczej,
inwestor chciałby zamienić na kocioł
zasilany paliwem stałym. Poza tym
przypadkiem projekt techniczny
nie podlega zasadom kwalifikacji
odstąpień od projektu. Opracowane
one zostały przede wszystkim z myślą
o projekcie architektoniczno-budowlanym i planie zagospodarowania
działki.

Uwaga!
Osobą uprawnioną do
kwalifikowania odstąpień jako
istotnych bądź nieistotnych
oraz do wprowadzania
zmian w dokumentacji
projektowej jest wyłącznie
projektant, który dany projekt
przygotował oraz projektant
sprawdzający, jeżeli jest
wymagany. Jeżeli inwestycja
realizowana jest w oparciu
o zakupiony projekt gotowy
– projektant adaptujący.
Odstąpienia istotne
– katalog nowości
Potraktowanie zmiany źródła zasilania w instalacji grzewczej na kocioł na
paliwa stałe jako istotnej to bodajże
najbardziej rzucająca się w oczy
nowość w przepisach budowlanych.
Jest ono zrozumiałe tylko w kontekście walki ze smogiem i wprowadzaniem polityki Zielonego Ładu w Europie. Ale to nie jedyna nowelizacja
dotycząca kwalifikacji odstąpień jako
istotnych bądź nieistotnych.
Obowiązujące od września przepisy jasno regulują, jakie zmiany
w parametrach obiektu budowlanego
to odstąpienia istotne. I tak ustawodawca zdecydował, że do takich
należy zmiana jego (art. 36):
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 powierzchni przekraczająca 5%
powierzchni zaprojektowanej;
 wysokości, szerokości lub długości
przekraczająca 2% wartości zaprojektowanych dla tych parametrów;
 długości obiektu liniowego
przekraczająca 2% długości
zaprojektowanej.

Uwaga!
Odstąpieniem istotnym od
projektu mogą być także
zmiany parametrów obiektów,
które mieszczą się w limicie
odpowiednio 5 i 2%. Dzieje się
tak wtedy, gdy wprowadzana
modyfikacja kwalifikuje się
jako istotna na podstawie
pozostałych warunków art.
36a ust. 5 (patrz ramka).
Wrześniowa nowelizacja zmieniła
także procedurę postępowania
w przypadku, gdy odstąpienia istotne
dotyczą projektu dołączonego do
zgłoszenia. Wymaga tego na przykład
budowa infrastruktury uzbrojenia
terenu w odpowiednie przyłącza
i instalacje. Obecnie z modyfikacją
projektu w zakresie takich obiektów
nie trzeba czekać aż uzyska się pozwolenie na budowę dla całej inwestycji.
Wystarczy dokonać ponownego zgłoszenia, załączając do niego zaktualizowany projekt tej części inwestycji,
której dotyczy modyfikacja. Procedura
ponownego zgłoszenia w obecnym
kształcie ustawy dotyczy bowiem
tylko niej.
A co ze zmianami w PT?
Chociaż w zakresie PT tylko
jedno odstąpienie od projektu
zdefiniowane jest jako istotne, nie
oznacza to, że można go dowolnie
modyfikować. Za przygotowanie
projektu technicznego zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami dotyczącymi jego formy i treści odpowiada
projektant. On też odpowiada za
zastosowanie określonych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
Wszelkie zmiany w ich zakresie
mogą być zatem realizowane dopiero
po konsultacji z nim i zaktualizowaniu PT.
Niektóre inwestycje wymagają, aby
w ich przygotowaniu uczestniczył tzw.
projektant sprawdzający. Planowane
odstąpienia musi wówczas zweryfikować także i on (art. 36b).


Odstąpienia
istotne według
znowelizowanego
Prawa budowlanego
– art. 36a ust. 5
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego
projektu zagospodarowania działki lub
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1. projektu zagospodarowania działki
lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu
poza działkę, na której obiekt
budowlany został zaprojektowany;
2. charakterystycznych parametrów
obiektu budowlanego dotyczących:
a. powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
b. w ysokości, długości lub szerokości
w zakresie przekraczającym 2%,
c. liczby kondygnacji;
3. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepełnosprawne, o których
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 roku, w tym osoby
starsze;
4. zmiany zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części;
5. ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
innych aktów prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;
6. wymagającym uzyskania lub
zmiany decyzji, pozwoleń lub
uzgodnień, które są wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę lub do dokonania
zgłoszenia:
a. budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1−4;
b. przebudowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o którym mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
7. zmiany źródła ciepła do ogrzewania
lub przygotowania ciepłej wody
użytkowej, ze źródła zasilanego
paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci
ciepłowniczej, na źródło opalane
paliwem stałym.
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Lubelska Kuźnia Talentów 2021−2023
Redakcja

Lubelska Kuźnia Talentów to program stypendialny dla szkół, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji
zawodowych. 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kolejną jego edycję.
Lubelska Kuźnia Talentów (LKT)
to program stypendialny, który od
2019 roku realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Jego
głównym zadaniem jest wspieranie
najzdolniejszych uczniów szkół przygotowujących swoich wychowanków
do zawodu. Pierwszą edycję programu
Urząd realizował w latach 2019−2021.
Na wiosnę 2021 roku Zarząd Województwa zatwierdził kolejną.
Ze stypendium LKT korzystać
mogą uczniowie szkół branżowych,
techników, szkół artystycznych umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego
oraz szkół policealnych dla młodzieży.
Stypendystów może być 198. To niestety
mniej niż w poprzedniej edycji programu. W latach 2019−2021 program
przewidywał przyznanie wsparcia dla
500 uczniów w każdym roku szkolnym
w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Pierwsze „rozdanie” stypendiów miało
uroczystą oprawę. Urząd Marszałkowski
zorganizował specjalną galę, z częścią
artystyczną i poczęstunkiem włącznie.
Szczegóły obecnej edycji LKT nie
są jeszcze znane. Jedno jest pewne,
wsparcie otrzymają tylko ci, którzy
wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami i uzdolnieniami w zakresie
przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, zawodowych,
a także języków obcych, matematyki
bądź przedsiębiorczości. Warunkiem
przyznania stypendium jest także
spełnienie przez nich kryterium
terytorialnego. Stypendyści LKT
muszą kształcić się w szkołach, które
znajdują się w naszym regionie lub być
mieszkańcami Lubelszczyzny.
Całkowita wartość programu Lubelska
Kuźnia Talentów 2021−2023 wynosi
1.113.000 zł. 946.050 zł pochodzi z Euro-

pejskiego Funduszu Spójności, 55.650 zł
z budżetu krajowego, a 111.300 zł ze
środków Województwa Lubelskiego.
Program Lubelska Kuźnia Talentów
realizowany jest w ramach 12 Osi
Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje. Wpisuje się on w zakres
Priorytetu inwestycyjnego 10iv Lepsze
dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwienie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakości.
Bezpośrednio LKT wchodzi w zakres
Działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego
naszego województwa.
Realizacja aktualnej edycji programu
Lubelska Kuźnia Talentów trwać będzie
od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia
2023 roku. 

N OW OŚCI

Żaluzje
fasadowe
Żaluzje fasadowe to niezwykle praktyczne
osłony przeciwsłoneczne, które skutecznie
chronią wnętrza przed nadmiernym
nagrzaniem przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego komfortu optycznego.
Cechą charakterystyczną tego typu
produktów jest swoboda regulacji kąta
nachylenia lameli, co pozwala na wybór
właściwego stopnia zaciemnienia oraz
dopasowanie go do indywidualnych potrzeb
użytkownika.
www.aic.lublin.pl

SkyFlow SZF/S –
samonośny
Żaluzja w wersji samonośnej
została zaprojektowana głównie
z myślą o montażu fasadowym
w obiektach cechujących się
dużymi przeszkleniami. Dzięki
przemyślanej konstrukcji, elementem
nośnym systemu są prowadnice, przenoszące cały ciężar na słupy fasady.

SkyFlow SZF/P –
podtynkowy
Żaluzja w wersji
podtynkowej dedykowana jest do montażu
w budynkach
nowopowstałych lub
obiektach istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie
nadproża.

SkyFlow SZF/A –
żaluzja adaptacyjna
Żaluzja w wersji adaptacyjnej przeznaczona jest do
montażu na elewacji bądź
we wnęce okiennej w budynkach już istniejących. Kaseta
osłonowa standardowo wykonana jest
z blachy aluminiowej o grubości 1,2 mm
i dostępna w 4 wariantach zabudowy.
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 Edukacja

Zawód z przyszłością
Jakub Stuce, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Kształcenia Dekarzy

Dekarz to zawód, który od pewnego czasu cieszy są ogromną popularnością.
I nie bez powodu – wykwalifikowani specjaliści z tej branży nie mają problemów
ze znalezieniem pracy. Ponadto mogą także liczyć na bardzo dobre zarobki.
Mimo trwającej pandemii dekarze
mają pełne ręce roboty. Buduje się
coraz więcej domów, a dach jest takim
elementem budynku, na którym się nie
oszczędza i którego nie sposób pominąć.
Dobrze wykonany dach jest gwarantem
bezpieczeństwa i jakości przez wiele lat.
Tym właśnie w szczególności zajmują
się dekarze, ale nie tylko tym. Obecnie
wykonują też montaż okien dachowych
lub świetlików, a nawet urządzeń,
które służą pozyskiwaniu energii odnawialnej. Jak widać, zawód ten wciąż
się zmienia, dając młodym ludziom
ogromne możliwości rozwoju.
Jak zostać dekarzem?
Aby zostać dekarzem, należy posiadać
pewne umiejętności, które pozwalają na
wyspecjalizowanie się w tym fachu. Niezbędna jest przede wszystkim cierpliwość
i dokładność. W Lublinie młodzi adepci
sztuki dekarskiej mogą kształcić się w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Klasa dekarska działa
tam pod patronatem Lubelskiego Ośrodka
kształcenia Dekarzy i Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski.

Na najlepszych uczniów czeka
stypendium sponsorowane przez firmy
dekarskie. Jest ono wypłacane na koniec
roku szkolnego w trzech kwotach: 1000,
750 i 500 złotych. Uczniowie ci muszą
wyróżniać się na tle klasy wysoką średnią,
odpowiednią frekwencją i nienagannym
zachowaniem.
Oprócz wspomnianego stypendium
uczniowie mogą również odbywać praktyki jako młodociani pracownicy, za które
otrzymują comiesięczne wynagrodzenie
na poziomie około 250−400 złotych.
Oznacza to, że zdobywają oni nie tylko
wiedzą teoretyczną, ale także praktyczną,
a samo kształcenie odbywa się w systemie
dualnym. Ponadto dzięki takiej formie
nauki uczniowie kończący szkołę otrzymują oprócz świadectwa jej ukończenia
również świadectwo pracy. Zdarza się, że
pracodawcy zatrudniają ich od razu po
zakończeniu edukacji, ponieważ znają już
ich umiejętności i wiedzą, jak pracują.
Obecnie praktyki, mimo trwającej
pandemii, odbywają się w zwykłym trybie. Są one organizowane u pracodawców i w LOKD. Sam Ośrodek podczas
praktyk zapewnia młodzieży odpowied-

Lubelski Ośrodek Kształcenia Dekarzy
Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna, tel. 667 668 686
e-mail: szkoleniadladekarzy@gmail.com
www.szkoleniadladekarzy.pl

nie narzędzia ręczne i elektronarzędzia,
które są niezbędne do profesjonalnego
przyuczania do zawodu.
Inne możliwości kształcenia
Z tajnikami tego zawodu można się również zapoznać we wspomnianym wyżej
Lubelskim Ośrodku Kształcenia Dekarzy.
Dwa razy w miesiącu organizowane są
w nim spotkania, podczas których przyszli dekarze mogą porozmawiać z ludźmi,
którzy pracują w zawodzie. W tę inicjatywę bardzo chętnie angażują się producenci branży dekarskiej oraz mistrzowie
dekarstwa. Ich wiedza i doświadczenie są
dla młodych ludzi niezwykle cenne.
W Ośrodku tym oprócz zajęć dla
młodzieży przeprowadzane są również
kursy i szkolenia dla osób, które już
działają w branży. W sali do zajęć
teoretycznych można w komfortowych
warunkach przeprowadzać prezentacje
i wykłady. Natomiast w hali do zajęć
praktycznych można organizować
szkolenia o każdej tematyce związanej
z dekarstwem. A to wszystko dzięki profesjonalnym makietom szkoleniowym
i bogatej bazie dydaktycznej.

P A R T N E R Z Y
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Taras z gwarancją?
To możliwe!
Jeżeli stosujesz System na taras PCI i masz odpowiedni certyfikat, Master Builders
Solutions Polska udziela aż 7-letniej gwarancji na taras, który wykonasz.
Najlepszym sprawdzianem jakości tarasu
jest jego odporność na działanie czynników atmosferycznych. To właśnie ciągłe
i nagłe zmiany temperatury oraz wody
opadowe są bezpośrednimi przyczynami
awarii tarasu. Aby sprostać wyzwaniom
aury, taras musi być wykonany z odpowiednio dobranych materiałów wysokiej
jakości. Jego wykonawca zaś musi dołożyć
wszelkich starań, by tras wykonać zgodnie
z reżimem technologicznym. Jakości obu
tych czynników pewna jest firma PCI
Polska i potwierdza je 7-letnią gwarancją.
Podstawą tej pewności są:
 System na taras PCI, czyli zespół innowacyjnych i kompatybilnych względem
siebie produktów wysokiej jakości;
 system szkoleń dla wykonawców,
których profesjonalizm, wiedzę
i umiejętności firma potwierdza certyfikatem PCI.
Kompatybilność materiałów
W przypadku tarasu bardzo ważny jest
dobór odpowiednich materiałów do
wykonania poszczególnych elementów
konstrukcji. Pod wpływem ciągłych zmian
temperatury poszczególne elementy nieustannie pracują, kurczą się i rozszerzają.
Niejednorodna struktura konstrukcji
sprawia, że naprężenia w warstwie
podkładowej różnią się od tych, którym
podlega izolacja tarasu, a te są jeszcze
inne niż w warstwie okładziny. Gdy
jedne elementy kurczą się bądź rozszerzają w dużo większym stopniu niż
pozostałe, taras zaczyna ulegać awarii.
Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko
tego typu uszkodzeń, materiały zastosowane do wykonania poszczególnych
warstw tarasowych muszą w jak największym stopniu ze sobą współpracować.
Z taką myślą właśnie powstał System
na taras PCI, w skład którego wchodzą
kompatybilne względem siebie produkty.
Taras z gwarancją –
charakterystyka Systemu
PCI Novoment® Z3
Służy do wykonywania warstwy
jastrychu pływającego albo na warstwie
rozdzielającej o grubości od 10 do 160
mm. Już po 1 dniu można wchodzić
na ułożoną powierzchnię, a po 3

(w optymalnych temperaturach) – przystąpić do wykonania uszczelnienia podpłytkowego. To szybciej niż w przypadku
tradycyjnych zapraw jastrychowych.
A dzięki temu, że PCI Novoment Z3 miesza się z kruszywem (w proporcji wagowej
1:5, objętościowo 1:4), można ograniczyć
koszty wykonania tej warstwy.
PCI BT 21
Samoprzylepna mata z samoprzylepnymi
stykami, którą można stosować jako paroi hydroizolację. Stosując PCI BT 21, szybko
wykonamy izolację główną tarasu nad
pomieszczeniem. Ponieważ można jej używać w temperaturach ujemnych (do -5ºC)
i bez podgrzewania, zrobimy to także
w warunkach zimowych. Mata charakteryzuje się wysokim oporem dla dyfuzji
pary wodnej (μ = 110000) oraz zdolnością
mostkowania rys w podłożu o rozwartości
> 5 mm. Dzięki temu w przypadku awarii
hydroizolacji podpłytkowej skutecznie
chroni przed zalaniem pomieszczenie
zlokalizowane pod tarasem.
PCI Pericret®
Zaprawa wyrównawcza, która nadaje
się do wypełniania nierówności i wykonania spadku na balkonach i tarasach.
Plast yczna konsystencja pozwala
na łatwe profilowanie powierzchni.
W typowych warunkach klimatycznych
już po 2 h umożliwia wykonanie
uszczelnienia podpłytkowego lub układanie płytek. Szybko twardnieje także
w niskich temperaturach.
PCI Seccoral® 2K Rapid
Wykonamy nią każdy rodzaj izolacji:
lekki, średni i ciężki. Pracę możemy

kontynuować niemal natychmiast.
W typowych warunkach pogodowych
płytki możemy układać już po 4 h. Kremowa konsystencja umożliwia wygodną
pracę nawet na dużych powierzchniach
przy relatywnie niewielkim wysiłku
fizycznym. Dzięki dużej elastyczności
PCI Seccoral® 2K Rapid może mostkować
szerokie rysy wtórne, zwiększając w ten
sposób bezpieczeństwo szczelności
izolacji na całej jej powierzchni. Dużą
elastyczność zachowuje również w temperaturach ujemnych – mostkowanie rysy
o rozwartości min. 0,75 mm w temperaturze – 20ºC.
PCI Flexmörtel® Premium
Dzięki wysokiej elastyczności doskonale
nadaje się do bezpiecznego dla pracy
okładziny przejęcia naprężeń występujących w tzw. podłożach krytycznych.
Z tego względu świetnie nadaje się też do
przyklejania okładzin wielkoformatowych na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym oraz na zewnątrz budynków.
Stosowanie PCI Flexmörtel® Premium
znacząco redukuje ryzyko wykwitów
wapiennych na okładzinach, również
tych wykonanych z kamienia wrażliwego
na przebarwienia i zasolenia.
PCI Nanofug® Premium
Przeznaczona do spoinowania bardzo
różnych okładzin na tarasach, balkonach,
ścianach i sufitach (szerokość spoiny od
1 do 10 mm). Możemy użyć jej do wykonania spoin zarówno ceramicznych, jak
i szklanych czy z kamienia naturalnego
(również wrażliwego na przebarwienia
i zasolenia). Bardzo szybko twardnieje
– w optymalnych temperaturach na
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okładzinę możemy wchodzić już po 2 h.
Produkt charakteryzuje się rówież szeregiem zalet czysto użytkowych, takich
jak: łatwość mycia, odporność na rozwój
pleśni, przebarwienia i zasolenia, a także
szeroka paleta barw.
Płytki ceramiczne
Dopełnieniem Systemu na taras PCI są
wybrane płytki ceramiczne, których
producentem jest GRESPANIA. To
międzynarodowa firma specjalizująca
się w produkcji i sprzedaży produktów
ceramicznych, innowacyjnych zarówno
pod względem technologii, jak i wzornictwa. Jako okładzinę w Systemie na
taras PCI stosować możemy płytki należące do kolekcji Mitica, Moma, Stark,
Annapurna, Habana, Dock.
Gwarancja na taras w parze
z jakością wykonania
Stosowanie materiałów o odpowiednich parametrach technicznych to
tylko połowa sukcesu, gdy chcemy
osiągnąć wysoką trwałość jakiejkolwiek konstrukcji budowlanej. Aby
uzyskać maksymalny efekt i w pełni
wykorzystać właściwości wybranych
produktów, niezbędna jest staranna
i rzetelna realizacja prac wykonawczych.
A do tego niezbędna jest wiedza na
temat wybranych produktów, zasad ich
stosowania i technologii budowy, w której będą wykorzystywane. Dlatego MBS
7-letniej gwarancji na taras w Systemie
PCI udziela tylko wtedy, gdy zrealizuje
go certyfikowany, czyli przeszkolony
przez firmę wykonawca.
Niezależnie od tego, czy System na
taras PCI stosuje wykonawca certyfikowany czy nie, każdy z nich musi przestrzegać zaleceń producenta. Dotyczą
one: przygotowania podłoża, wykonania
warstwy spadkowej, układania warstwy
izolacyjnej, mocowania okładziny,
spoinowania płytek.
Przygotowanie podłoża
Płytę konstrukcyjną tarasu (podłoże)
wykonawca powinien zrealizować zgodnie
z odpowiednimi normami i dokumentacją
projektową. Aby można było układać
na niej kolejne warstwy, musi ona być
zwarta i nośna, a jej powierzchnia czysta,
sucha lub lekko wilgotna i chłonna. Żeby
zapewnić dobrą przyczepność warstwy
spadkowej, która będzie na niej układana,
wykonawca musi usunąć z niej resztki
kleju i wszelkie warstwy antyadhezyjne
(ograniczające przyczepność).

 Produkt i technika
Ewentualne rysy lub nacięcia skurczowe (dylatacje) w podłożu wykonawca
powinien wypełnić żywicą epoksydową
PCI Apogel® F z użyciem klamer wzmacniających PCI Estrichklammer.
Przed przystąpieniem do dalszych
prac wykonawca powinien zamontować
słupki balustrad oraz profile okapowe.
Montaż słupków można wykonać
wyłącznie od czoła tarasu (bądź balkonu), ewentualnie od spodu płyty konstrukcyjnej. Profile okapowe natomiast
muszą być zamontowane w ten sposób,
by ich górna powierzchnia licowała
z powierzchnią podłoża posadzki.
Wykonanie warstwy
spadkowej
Prawidłowe wykonanie warstwy spadkowej jest jednym z najważniejszych
czynników długowieczności tarasu.
Powinna ona mieć odpowiednie nachylenie w kierunku jego krawędzi, tak aby
wody opadowe mogły swobodnie po niej
spływać z powierzchni tarasu. Zgodnie
ze sztuką budowlaną nachylenie to musi
wynosić 1,5−2%.
Jeżeli wykonawca realizuje nową
warstwę spadkową, zaleca się wykonać
ją z zaprawy na bazie spoiwa PCI Novoment® Z3. Dzięki tej zaprawie warstwa
ta może mieć grubość od 1 do 16 cm.
W zależności od rodzaju połączenia
jastrychu z podłożem obowiązują
następujące grubości minimalne:
 1 cm – jastrych związany z podłożem;
 3,5 cm –jastrych na warstwie
rozdzielającej;
 4,5 cm – jastrych pływający.
Do wyrównania powierzchni istniejącego jastrychu należy użyć zaprawy
PCI Pericret®.
Hydroizolacja podpłytkowa
Zanim wykonawca zacznie układać
hydroizolację z PCI Seccoral Rapid 2K,
musi zwilżyć nawierzchnię warstwy
spadkowej. Dopiero na tak przygotowane
podłoże może nanosić warstwę uszczelnienia. Najpierw warstwę kontaktową,
a potem właściwą o odpowiedniej
grubości. Parametr ten powinien kontrolować na bieżąco w trakcie aplikacji.
Może to robić, stosując jedną z poniższych rodzajów kontroli:
 obliczeniową – na podstawie zużycia.
Zużytą ilość materiału dzieli wówczas
przez powierzchnię jego aplikacji,
porównując jednocześnie wynik
z wielkością zużycia dla podanej
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Zanim zaczniesz, zaplanuj
rozkład dylatacji
Maksymalna odległość między dylatacjami
powinna wynosić:
 3 m, gdy okładzina będzie wykonana z płytek w ciemnych kolorach, a także wtedy, gdy
taras znajduje się od strony południowej;
 5 m, gdy okładzina będzie wykonana z płytek w jasnych kolorach, a także wtedy, gdy
taras znajduje się od strony północnej;
 w pośrednich przypadkach należy oszacować
rozstaw dylatacji metodą interpolacji.
Dylatacje powinny być prowadzone przez
wszystkie warstwy tarasowe i pokrywać się
z układem spoin.
grubości warstwy według karty technicznej produktu;
 fizyczną – pomiar grubości warstwy
uszczelniającej w wybranych miejscach. Pomiar taki musi wówczas przeprowadzić zarówno w stanie świeżym,
jak i wyschniętym. Jeżeli stwierdzi, że
grubość warstwy jest zbyt mała, musi
ją uzupełnić.
Gotowa warstwa uszczelnienia musi być
wygładzona.
Mocowanie płytek
Ponieważ każdą płytkę wykonawca
powinien przykleić do podłoża co
najmniej 90% jej powierzchni, najlepiej
aby stosował klej rozpływny. Nanosi się
go zarówno na podłoże tarasu, jak i na
płytkę okładzinową.
Klej wykonawca musi nanieść w odpowiedni sposób i za pomocą właściwych
narzędzi. Najpierw wetrzeć w podłoże
tarasu warstwę kontaktową, a potem
jego warstwę właściwą. Używać powinien
packi zębatej – rozmiar ząbków zależy
od formatu płytek. Następnie powinien
warstwę kleju nanieść na spodnią
powierzchnię płytki i lekko posuwistym
ruchem ułożyć płytkę na warstwie właściwej kleju na podłożu, ustawiając ją we
właściwym położeniu. W stanie świeżym
trzeba usunąć klej z bruzd spoinowych.
Spoinowanie okładziny
Układając płytki, wykonawca musi
przestrzegać zalecenia dotyczącego
szerokości spoin. Nie może ona być
mniejsza niż 5 mm. Spoiny powinien tak
zaplanować, aby pokrywały się one ze
szczelinami dylatacyjnymi.
Oprac. na podstawie
materiałów dostarczonych

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
32‑400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 58
tel. 12 372 80 35, 12 372 80 34
e-mail: pci-polska@pci-group.eu, www.pci-polska.pl
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Uzgodnienia ppoż. dla instalacji PV
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Obowiązkowe uzgodnienia ppoż. dla instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kWp
weszły w życie wraz z ostatnimi zmianami w Prawie budowlanym. Po wykonaniu
taka instalacja musi być zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej.
Od 19 września br. projekt instalacji
fotowoltaicznej, której moc przekracza
6,5 kWp, inwestor musi uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Obowiązek ten nakładają na niego
przepisy znowelizowanej ustawy Prawo
budowlane (Pb). Nie ma znaczenia, gdzie
instalacja będzie zlokalizowana: na
budynku czy na gruncie.
Zmiana rangi projektu
Obowiązkowe uzgodnienie ppoż. dla
instalacji PV to dla branży nic nowego.
Do tej pory dotyczyło ono jednak tylko
instalacji mocowanych na budynkach
o szczególnych wymogach (np. budynki
użyteczności publicznej). Niezależnie od
mocy instalacji inwestor musiał przygotować dla niej projekt budowlany i to on
podlegał uzgodnieniu.
Aktualnie obowiązek uzgodnienia
ppoż. powstaje ze względu na kryterium
mocy instalacji. To zwiększa jego zakres,
bo podlegać mu będzie więcej instalacji
niż dotychczas. Inwestor nie musi jednak
wykonywać już dla nich projektu budowlanego. Uzgodnieniu podlega bowiem
„projekt tych urządzeń” (art. 29 ust 4 pkt
3c), czyli projekt instalacji fotowoltaicznej.
Wytycznych brak,
są rekomendacje
O tym, jakie informacje należy uwzględnić
w projekcie, który podlega obowiązkowi
uzgodnienia ppoż. dla PV, powinny rozstrzygnąć odpowiednie akty wykonawcze.

Niestety stosownych rozporządzeń póki
co nie ma i nie wiadomo, kiedy będą.
Instalacje fotowoltaiczne tymczasem powstają cały czas i niejedna, która jest w fazie
projektowania, będzie miała moc większą
niż 6,5 kWp. Projektanci muszą zatem
wiedzieć, co ma zawierać ich projekt. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej opracowało zatem dla nich zbiór wytycznych,
który jest efektem konsultacji SBF między
innymi z Państwową Strażą Pożarną.
Najogólniej rzecz ujmując, projekt
podlegający obowiązkowi uzgodnienia
ppoż. musi zawierać informacje
niezbędne dla oceny bezpieczeństwa
pożarowego. Zgodnie z wytycznymi SBF
powinny się w nim znaleźć trzy grupy
informacji:
 charakterystyka zagrożenia
pożarowego (klasa reakcji na ogień
okablowania AC/DC, modułów BIPV
i pokrycia dachowego oraz przebieg
tras okablowania);
 pasywne, aktywne i organizacyjne
rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko wystąpienia pożaru
(np. lokalizacja modułów i falownika,
wyłączniki różnicowoprądowe,
zabezpieczenia przed iskrzeniem,
monitoring, konserwacja);
 rozwiązania techniczne mające ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru
(np. sposób wykonania przejść przez lub
nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, rozwiązania techniczne obniżające poziom napięcia do bezpiecznego).

Zalecenia specjalistów
Specjaliści od ochrony przeciwpożarowej
zalecają, aby projekt uwzględniał:
 stosowanie szybkozłączek (konektorów) tego samego rodzaju jednego
producenta;
 dwa ograniczniki przepięć dla tras
kablowych dłuższych niż 10 m;
 stosowanie ograniczników przepięć
już przy trzech połączonych modułach PV;
 łączenie modułów o tym samym
napięciu;
 obudowanie kabli w obrębie dróg
ewakuacyjnych;
 rozłączanie napięcia DC możliwie jak
najbliżej instalacji fotowoltaicznej.
Autorzy Fotowoltaicznego dekalogu
dobrych praktyk, który opublikowało
SBF, zalecają ponadto, aby:
 umieszczać moduły PV na budynku,
uwzględniając jego architekturę
i zabezpieczenia ppoż. (w odpowiedni
sposób względem ściany oddzielenia
przeciwpożarowego);
 zadbać o to, by ilość połączeń DC
w instalacji była jak najmniejsza;
 jeśli to możliwe, przewody DC
prowadzić w kanałach kablowych
metalowych z eliminacją wszystkich
ostrych krawędzi;
 oznakować budynek zgodnie
z normą PN-EN 60364−7-712.
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 Materiał partnera

Warto być w PSD!
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to jedna z najprężniej działających organizacji
branżowych w Polsce. Dekarze, którzy do niego należą, wysoko cenią sobie
współpracę, wzajemne wsparcie i dobro całego dekarskiego środowiska.
O korzyściach z integracji środowiska
zawodowego może mówić każdy, ale
niewiele osób, firm i organizacji działających w branży budowlanej potrafi tej
integracji dokonać. Dekarze są pod tym
względem wyjątkiem. To najlpiej zorganizowana i zintegorwana grupa zawodowa
w budowlance, a Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy, któremu środowisko tę integrację zawdzięcza, jest najprężniej działającą organizacją zawodową w branży.
W 2019 roku świętowało 20. rocznicę
powstania. Jednym z pierwszych oddziałów, które zawiązywały się w regionach,
był Oddział Lubelski PSD.
Integracja wielowymiarowa
Integrację środowiska Polskie Stowarzyszenie Dekarzy rozumie szeroko.
Jego członkami są nie tylko dekarze
pracujący na dachach, ale także eksperci,
projektanci oraz dostawcy i producenci
materiałów do budowy dachów. Dzięki
temu przestrzeń wymiany wiedzy
i doświadczeń jest dużo szersza, a to
sprzyja podnoszeniu kwalifikacji
i jakości świadczonych usług. Dziś, gdy
zmienia się postrzeganie zawodu dekarza,

a inwestorzy podnoszą swoje oczekiwania
wobec wykonawców dachów, nabiera to
szczególnego znaczenia. Bardzo szybko
dostrzegł to Oddział Lubelski PSD i dwa
lata temu otworzył Lubelski Ośrodek
Kształcenia Dekarzy, w którym dekarze
mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne i zdobywać potrzebną wiedzę.
Integracja środowiska ma też wymiar
bardziej prywatny. Wspólne zabawy na
piknikach dekarskich, w które włączane
są także rodziny dekarzy, to doskonała
okazja do utrwalania bliskich relacji
zarówno z kolegami po fachu, jak i przedstawicielami producentów czy dostawców.
Jak ważną rolę takie spotkania pełnią
w branży, świadczy duże zainteresowanie
branży imprezą zorganizowaną na wiosnę
tego roku przez Oddział Lubelski PSD
w Dworku Jabłonna.
Kwalifikacje w centrum
zainteresowania
Kształcenie dekarzy to jedno z podstawowych celów PSD. Swoją troską Stowarzyszenie otacza poziom kwalifikacji osób
pracujących w zawodzie oraz młodych
adeptów sztuki dekarskiej. Wydaje się, że

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

Oddziałowi Lubelskiemu PSD problem
edukcaji kadr szczególnie leży na sercu.
Przez ostatnie kilka lat Oddział
intensywnie zabiegał o utworzenie
klas dekarskich w kilku szkołach
zawodowch. Dziś taka klasa funkcjonuje w Zespole Szkół Budowlanych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie. Aby zachęcić młodzież
do kształcenia się w zawodzie, wraz
z firmami współpracującymi z Oddziałem, postanowił nawet ufundować
stypendia dla najlepszych uczniów
kierunków dekarskich.
 Oddział dysponuje wspomnianym
wyżej ośrodkiem kształcenia, w którym
cały czas odbywają się szkolenia,
prezentacje bądź wykłady. Odbywały
się nawet w okresie jeszcze dość
rygorystycznych obostrzeń związanych
z pandemią. Prowadzą je specjaliści
z firm producenckich, dostawczych,
usługowych itp.
 W szkoleniach uczestniczyć może
każdy, kto jest zainteresowany daną
tematyką. Harmonogram dostępny jest
na stronie internetowej Ośrodka: www.
szkoleniadladekarzy.pl
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Ściany zewnętrzne
chroniące ciepło
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

WT21 obowiązują wprawdzie dopiero od 31 grudnia 2021 roku, ale wszyscy znają je od sześciu lat.
Obiekty, które powstają po nowym roku, muszą być co najmniej energooszczędne. Co to znaczy?
Budynki, których budowa lub modernizacja rozpocznie się po 30 grudnia
2020 roku, muszą spełniać zaostrzone
warunki techniczne. Trudno nazwać
je nowymi, bo znane są od sześciu lat.
Minister Infrastruktury określił je
już w roku 2013 w nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków, jakie
powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Zmiany wprowadzane były
stopniowo, według jednoznacznie określonego kalendarza. Obecne „nowe”
warunki techniczne (tzw. WT21) to
ostatni etap ich wdrażania. Nowela
Rozporządzenia określiła de facto
czas, w jakim branża budowlana
musi przestawić się na budownictwo
energooszczędne i pasywne. Czy
to koniec zmian? Raczej nie, bo dla
twórców Zielonego Ładu w Europie
ideałem są budynki zeroenergtyczne
i plusenergetyczne.
Wymagania ciepłochronne
Budynki spełniające kryteria domu
energooszczędnego bądź pasywnego
powstają w naszym regionie od ładnych
kilku lat. Nie oznacza to jednak, że
każdy obiekt mieszkalny, którego
budowę rozpoczęto przed 1 stycznia
2021 roku można zaliczyć do jednej
z tych grup. WT21 to zmieniają. Teraz
wszystkie domy i budynki wielorodzinne
muszą być tak skonstruowane, aby ich
zapotrzebowanie na energię cieplną nie
przekraczało 70 kW/m²/rok.
Oszczędność energii w budownictwie
mieszkalnym to jedno z największych
wyzwań w branży. Aby spełnić wymagania domu energooszczędnego bądź pasywnego, budynek musi mieć odpowiednio
skonstruowane i wykonane przegrody
oddzielające jego wnętrze od otoczenia.
Stąd taki nacisk na parametry termoizolacyjne ścian, dachów, podłóg, stropów
i stolarki otworowej. Zgodnie z WT21 ich
współczynnik przenikania ciepła U dla
przegród w budynkach mieszkalnych nie
może być wyższy niż [W/m²∙K]:
 0,2 dla ścian zewnętrznych w standardzie NF40;
 0,12 dla ścian zewnętrznych w standardzie N15;

 0,15 dla dachów, stropodachów i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (dla budynków NF15 – 0,12);
 0,30 dla podłóg na gruncie (budynki
NF40 – 0,25; NF15 – 0,12);
 0,90 dla okien fasadowych
i balkonowych;
 1,1 dla okien połaciowych;
 1,3 dla drzwi zewnętrznych i łączących pomieszczenia ogrzewane
z nieogrzewanymi.
Najważniejsza jest
termoizolacja
WT21 nie określają, jaki współczynnik
przenikania ciepła ma mieć mur, a jaki
termoizolacja. Liczy się ciepłochronność
całej ściany. Gdyby nie wymagania
w zakresie akustyki i wilgotności oraz
ograniczenia w stosowaniu przeszkleń,
można by ją więc wykonać z dowolnego materiału. Jednak przegrody
zewnętrzne o tak wyśrubowanym
współczynniku U, a przy tym dobrze
izolujące od hałasu i wystarczająco
paroprzepuszczalne muszą:
 mieć odpowiednią konstrukcję,
 być wybudowane z materiałów o właściwych parametrach,
 nie mogą być zbyt grube, żeby nie
ograniczać zbytnio doświetlenia
wnętrz światłem naturalnym.
Zależności te najlepiej widać na
przykładzie ścian dwuwarstwowych.
Kilkanaście lat temu, gdy współczynnik U dla ścian zewnętrznych wynosił
0,5 W/m²∙K, obie warstwy pełniły
funkcję ciepłochronną. Wraz z nowelizacją WT w 2013 roku konstrukcja
ścian dwuwarstwowych zaczęła się
zmieniać. Zaczęto rozdzielać funkcje
poszczególnych warstw. Mur więc
chudł, a termoizolacja przybierała
na grubości. W tej chwili izolatorem
cieplnym jest docieplenie o grubości
minimum 20 cm. Mur natomiast pełni
funkcję nośną i ma grubość około 25
cm. Żeby był wystarczająco wytrzymały, wzmacnia się go żelbetonowymi
słupami.
Specjaliści z branży przewidują, że
konstrukcja ścian będzie zmieniać się

Czy wiesz, że...
Do niedawna za najlepszy
izolator uważało się styropian
o współczynniku przewodzenia
ciepła λ = 0,040 W/(m∙K),
a obecnie dostępny jest już taki
o λ = 0,031 W/(m∙K). Na rynku
pojawiły się też nowe materiały
termoizolacyjne, takie jak płyty
i pianki z poliuretanu (PUR)
i poliizocyjanuru (PIR), dla których
λ wynosi jedynie 0,021 W/(m∙K).
nadal. Ich zdaniem największy potencjał
ma w tym zakresie termoizolacja.
I dobrze, bo ze względu na WT21
grubość standardowych materiałów
dociepleniowych wzrośnie. Szacuje się,
że będzie to 2 cm dla docieplenia ścian
zewnętrznych i 4 cm dla dachu.
Nie jest to dobra informacja dla ekip
wykonujących elewacje, bo im grubszy
styropian czy wełna, tym trudniej
dobrze i stabilnie je zamocować.
Docieplenie trzeba więc odchudzić. To
oznacza konieczność opracowania i stosowania materiałów nowej generacji,
takich jak płyty: XPS, fenolowe, PUR
i PIR, z wełny szklanej czy granulatu
celulozowego.
Do najnowocześniejszych termoizolatorów ścian należą systemy z izolacją
transparentną (TWD) oraz przyłączalną
izolacją termiczną (SWD). Oba umożliwiają pozyskiwanie dodatkowej energii
z promieniowania słonecznego do
ogrzewania ścian w okresie zimowym
i chłodzenia ich w sezonie letnim.
Niekoniecznie murowane
Mówiąc o izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych, warto spojrzeć
na to, co się dzieje w budownictwie
drewnianym. Wbrew pozorom jego
potencjał pod względem ciepłochronności nie jest mały. Zwłaszcza w przypadku technologii szkieletowej, gdzie
ściana to przede wszystkim ocieplenie.
Taka konstrukcja nawet wygrywa
z tradycyjnym budownictwem murowanym. Ściany szkieletowe spełniające
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wymagania nie tylko WT21, ale
i budownictwa pasywnego, mają około
22 cm grubości. Ściany murowane zaś
zazwyczaj ponad 40!
Alternatywą dla ścian murowanych coraz częściej stają się także
prefabrykowane ściany z keramzytobetonu oraz ściany wykonywane
w styropianowym szalunku traconym.
Technologie te obecne są także na
naszym regionalnym rynku, który
z różnym powodzeniem podbijają od
kilkunastu lat. Teraz może się to zmienić. Ich zaletą jest nie tylko doskonała
ciepłochronność i niewielka grubość,
ale także szybkie tempo budowania.
Postawienie ścian z prefabrykowanego
keramzytu na przykład to kwestia
kilku godzin, a całego domu około
3 miesięcy!
Kogo WT21 nie obowiązują?
W pierwotnej wersji WT21 miały dotyczyć wszystkich budynków, które:
 otrzymają pozwolenie na budowę po
31 grudnia 2020 roku;
 mają być realizowane na podstawie
projektów, które nie przeszły pełnej
procedury udzielania pozwolenia na
budowę przed 1 stycznia 2021 roku

 NOWE PRAWO BUDOWLANE
(projekt taki należało dostosować do
nowych WT):
 będą modernizowane i rozbudowywane po 31 grudnia 2020 roku.
W związku z pandemią COVID-19,
która m.in. wydłużyła okres oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę,
przedstawiciele branży zaapelowali
do władz o wprowadzenie stosownego
okresu przejściowego. W rezultacie
zmiana przepisu zaostrzającego
współczynniki EP (zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną) oraz
U nie obejmie „spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia
2020 roku”, w których inwestor:
 złożył wniosek o pozwolenie na
budowę, zatwierdzenie projektu
budowlanego, zmianę pozwolenia
na budowę, na wznowienie robót
budowlanych lub o zatwierdzenie
zamiennego projektu budowlanego
albo projektu zagospodarowania
działki lub terenu badź projektu
architektoniczno-budowlanego;
 zgłosił budowę lub wykonanie robót
budowlanych w przypadku, gdy nie
jest wymagane uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
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Jak przeliczyć λ na U?
Wartość U to informacja o tym, ile
energii przenika przez przegrodę
w odniesieniu do jej powierzchni
i różnicy temperatur z obu jej stron.
λ zaś odnosi się do określonego
materiału. Jej wartość stanowi
informację o wielkości przepływu ciepła przez jednostkową
powierzchnię wykonaną z określonego materiału o danej grubości,
jeśli różnica temperatur między
dwiema jego stronami wynosi 1 K
(kelwin). Znając λ, łatwo więc obliczyć U. Wystarczy λ podzielić przez
grubość przegrody (podawanej
w metrach) wykonanej z danego
materiału.

Okres przejściowy obejmuje także
sprawy, w których została wydana
decyzja o pozwoleniu na budowę lub
odrębna decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego.

Pełna treść artykułu na stronie
fachowiec.ihz.pl
REKLAMA

14

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU 

Fachowiec Lubelski 1–2/2021 (15)

Ceny styropianu oszalały!
Ceny styropianu rosną od początku roku. Teraz oszalały zupełnie. Nikt nie
jest w stanie przewidzieć, kiedy rynek w końcu się ustabilizuje. Producenci
wprowadzają limity zamówień, a inwestorzy nie wiedzą, co robić.
Ceny styropianu rosną już od stycznia.
Początkowo nikt się temu nie dziwił
i nie zwracał na to specjalnej uwagi.
Wiadomo, nowy rok to zazwyczaj nowe
ceny na większość produktów i materiałów dostępnych na rynku. A to dlatego,
że rośnie popyt, dlatego że ceny energii
idą w górę, albo dlatego, że rośnie płaca
minimalna. Okazji do podwyżek nie brakuje… Wzrost cen styropianu w styczniu
o 5% wydawał się więc czymś zupełnie
naturalnym.
Jednak w lutym styropian podrożał
ponownie, o kolejne 6%. Na rynku
pojawił się lekki niepokój, zwłaszcza
wśród inwestorów, którzy zaczęli
szukać dostawców oferujących niższe
ceny. Wtedy było to jeszcze możliwe,
bo niektórzy sprzedawcy mieli zapasy
styropianu sprzed podwyżki.
W marcu styropian zanotował już nie
jedną, ale kilka zwyżek cen. Mimo to
styropianu w hurtowniach po prostu
zaczęło brakować, a producenci wprowadzili limity dostaw. Miały obowiązywać
kilka dni. I tak faktycznie było, tylko
że wprowadzili je znowu. W rezultacie
rynek styropianu stał się nieprzewidywalny, stawiając wszystkich w trudnej
sytuacji.
Za wysokie ceny styropianu
odpowiadają Chiny?
Dlaczego właśnie one? Bo to jeden
z największych konsumentów styrenu
na świecie (styren to podstawowy
surowiec w produkcji styropianu). Do
niedawna Chińczycy zaopatrywali
się w ten niezbędny do produkcji
styropianu surowiec w Stanach
Zjednoczonych. Niestety z powodów
politycznych dostawy styrenu z USA
do Państwa Środka zostały mocno
ograniczone. Tymczasem wraz z coraz
lepszą sytuacją epidemiczną w Chinach, popyt na styren ciągle rośnie.
Obecnie jest tam tak duży, że Chińczycy wykupują go w całej Europie, nie
zwracając uwagi na jego cenę.
Ceny styropianu rosną,
bo brakuje styrenu!
Mimo wielkich zakupów styrenu, jakie
Chińczycy robią w Europie, to nie oni
odpowiadają za jego brak na rynku.
A w każdym razie nie tylko oni są za

to odpowiedzialni. Wzrost popytu
na ten surowiec w ich kraju zbiegł się
z zamknięciem dwóch wielkich fabryk
styrenu. Jedną zamknęli Amerykanie,
drugą Holendrzy.
Zamknięcie fabryki w USA było
konieczne ze względu na srogą zimę.
W lutym przez Teksas, gdzie znajduje się
fabryka, przeszła burza śnieżna, która
spowodowała przerwy w dostawach
prądu i uszkodzenia w wielu zakładach
produkcyjnych. (Ucierpiała m.in.
fabryka chipów Samsunga.) W dodatku
silne mrozy i zwiększony pobór energii
do ogrzewania domów spowodowały
liczne awarie w teksańskich elektrowniach. Dlatego też tym, którzy
przetrwali zawieruchę bez większego
uszczerbku, dostawcy energii nakazali
zaprzestanie działalności.
Z przyczyn od siebie niezależnych
fabrykę styrenu w Holandii na dwa
tygodnie musiał unieruchomić również
największy na świecie producent
chemikaliów i polimerów – firma
LoyndellBasel.
Oba zamknięcia zdarzyły się
w najmniej korzystnym momencie, bo
wzrostu zapotrzebowania na styren
w różnych branżach. Potrzebuje go nie
tylko budowlanka, ale też producenci
sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego oraz AGD. Od początku roku
oni także notują wzrost popytu na
swoje produkty. Rezultat jest taki,
że w pierwszych miesiącach 2021
roki styren podrożał aż o 30%, a pod
koniec marca o kolejne 40%. Musiały
zatem wzrosnąć i ceny na styropian
termoizolacyjny. W niektórych składach i hurtowaniach budowlanych są
one teraz prawie dwukrotnie wyższe
w porównaniu do roku ubiegłego. Dotyczy to przede wszystkim styropianu
elewacyjnego, tylko nieco „lepiej” jest
w przypadku styropianu podłogowego.
Ten podrożał nieco ponad 50%.
Drożeje nie tylko styropian
Szaleństwo cenowe na szczęście
dotknęło tylko styropianu, ale podwyżki
cen niestety już nie. Od początku roku
droższa niż w grudniu ubiegłego roku
jest większość materiałów budowlanych.
Jak informuje PSB, które śledzi ich
ceny w interwałach dwumiesięcznych,

Tab. 1. Dynamika cen w różnych grupach
materiałów na początku 2021 roku według
danych PSB.
Grupa materiałów
Płyty OSB

Wzrost / spadek
ceny
+12,4%

Sucha zabudowa

+8,4%

Cement, wapno

+6,9%

Ogród i hobby

+4,1%

Dachy, rynny

+3,9%

Instalacje, ogrzewanie

+3,6%

Oświetlenia, elektryka

+3,5%

Wyposażenie, AGD

+2,8%

Wykończenia

+2,6%

Narzędzia

+2,6%

Stolarka

+2,2%

Płytki, łazienki, kuchnie

+1,5%

Farby, lakiery

+1,4%

Chemia budowlana

+1,4%

Dekoracje

+1,2%

Izolacje termiczne

+0,7%*

Izolacje wodochronne

+0,4%

Otoczenie domu

–1,9%

Ściany, kominy

–6,3%

*U
 względnione przez PSB dane dotyczą okresu
styczeń–luty 2021. Skokowy wzrost cen termoizolacji dokonał się natomiast w lutym br.

w okresie od stycznia do lutego br.
w porównaniu do analogicznego okresu
2020 roku ceny wzrosły w siedemnastu
grupach towarowych. W tym samym
czasie potaniały materiały jedynie
w dwóch grupach (patrz Tab. 1).
Od czasu cytowanego notowania
ceny materiałów budowlanych nadal
rosną. Zaprzyjaźniony z naszym
wydawnictwem szef jednej z największych hurtowni z branży w Lublinie
podkreśla: Sytuacja na rynku materiałów budowlanych jest taka sama w całym
kraju. Materiały budowlane drożeją
wszędzie. Różnica jest tylko w skali tej
podwyżki w poszczególnych grupach
materiałowych. Styropian podrożał już
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o 100%, inne materiały o 70, a niektóre
o 15%. I to raczej nie koniec podnoszenia
cen. Producenci ciągle przysyłają nam
nowe cenniki, oczywiście z wyższymi
cenami.
Oceniając tę zróżnicowaną dynamikę
cen w różnych grupach materiałowych
Michał Socha, Dyrektor Handlowy
w Inwestor Sp. z o.o., stwierdza: W ostatnich miesiącach najbardziej dynamiczne
zmiany cen zauważyliśmy w styropianach
i stali zbrojeniowej. Ceny materiałów
ściennych idą do góry, ale na pewno nie tak
dynamicznie. Wzrostu cen na produkty
chemii budowlanej możemy spodziewać się
w granicach 5−10%.
Przyczyny podwyżek
Przyczyny wzrostu cen na materiały
budowlane są zasadniczo dwie:
 boom budowlany, którego nie
powstrzymała nawet pandemia;
 większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Nasz rozmówca z zaprzyjaźnionej hurtowni dodaje: W przypadku materiałów
budowlanych dochodzi jeszcze jeden,
bardzo istotny czynnik: zaburzony przez
pandemię łańcuch dostaw. Obrazowo
można by o tym powiedzieć, że dotychczasowy system zbankrutował. Podobnie
twierdzi Michał Socha, który uważa,
że: Tendencja wzrostowa, którą możemy
obserwować w wielu grupach materiałowych, jest pokłosiem pandemii oraz dużego
zapotrzebowania na produkty.
To zapotrzebowanie na produkty ma
swoje źródło w boomie budowlanym,
który w kraju trwa od kilku lat.
Koniunktura w budownictwie może
jest i nieco słabsza niż przed pandemią, ale nadal budujemy na potęgę.
Aktywni są zarówno deweloperzy, jak
i inwestorzy indywidualni. Deweloperzy masowo stawiają tak bloki, jak
i szeregowce, a także domki wolnostojące. Żeby wyjść na swoje, muszą je
szybko sprzedać.
Mimo obostrzeń kredytowych,
tempo budowy domów przyspieszyli
także inwestorzy indywidualni. Do
ich grona coraz liczniej dołączają
osoby, które domy remontują dzięki
dotacjom z Czystego Powietrza. To
wszystko powoduje, że rośnie popyt
na materiały budowlane, można więc
sprzedawać je drożej. Z drugiej strony
w jakimś stopniu musiały one podrożeć ze względu na większe koszty
produkcji.
– Generalnie trudno dziwić się producentom. Ceny energii, która generuje
dużą część kosztów produkcji, poszły
w górę o kilkadziesiąt procent. Drożeją też
paliwa, rosną koszty życia i pracownicy

 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU
Ceny styropianu oszalały –
jak to wygląda w realu?
12 stycznia 2021
Od dziś obowiązują nowe cenniki
z TO i SW średnio o 6% wyższe od
tych z grudnia. Zmiany spowodowane
podwyżkami surowca potrzebnego do
produkcji styropianu.
8 luty 2021
Producenci zapowiedzieli podwyżki
cen styropianu, zmiany najprawdopodobniej nastąpią pomiędzy 10
a 12 lutego. Zmiana jest dość niepewna
z powodu pogody i małego popytu.
Ostatecznie cena skoczyła
o dalsze 5%.
Zmiana cen styropianu
marzec 2021
Najwyższa w historii świata skokowa
podwyżka na styren. Producenci
styropianu wprowadzili limity.
Trwa aktualizacja cenników, prosimy zapytania przesyłać na e-mail.
4 marca 2021 rok
Nie mam dobrych wiadomości, więc
lepiej nic nie będę pisał, może się
mylę…
12 marca 2021
A jednak, historia się powtarza.
Ponownie zabrakło styrenu. Ponownie zapowiedziano podwyżki.
Większość producentów znowu
wstrzymało przyjmowanie zamówień.
My także jesteśmy zmuszeni to
zrobić.
Przez całą działalność firmy nie
było takiej sytuacji. Nasz sklep był
otwarty od 15 lat dzień w dzień 24
godziny na dobę i nigdy nie zabrakło
styropianu…
Oczywiście cena nie może rosnąć
w nieskończoność. Jeśli nie śpieszy
Ci się z zakupem, radzę przeczekać to
wariactwo.

chcą podwyżek. A to przecież tylko
niektóre czynniki, które przekładają się na
ostateczną cenę produktów, niezależnie od
ich rodzaju – stwierdza nasz rozmówca
z zaprzyjaźnionej hurtowni.
Jak podwyżki znoszą klienci?
Wzrost cen na materiały budowlane
na pewno nie jest dobrą wiadomością
dla inwestorów. W pierwszej fazie
podwyżek intensywnie poszukiwali oni
hurtowni oferujących materiały, których
potrzebują, po atrakcyjnych cenach.
Świadczy o tym, chociażby ogromna
liczba zapytań w tym zakresie w mediach

14 marca 2021
Od poniedziałku od 8:00 zaczynamy
ponownie przyjmować zamówienia
w nowych przejściowych cenach.
17 marca 2021
Ponownie wstrzymane są zamówienia, ponownie zabrakło na rynku styrenu. Przyjmujemy tylko rezerwacje
z dostawą (3−4 tydzień kwietnia).
18 marca 2021
Błagamy, nie dzwońcie. Styropianu
nie ma i nie będzie do ok. 14 kwietnia.
Rezerwujcie towar z dostawą na drugą
połowę kwietnia, cena do ustalenia
ok. 25 marca.
Być może w sklepie nowe ceny pojawią się w poniedziałek 22 marca.
26 marca 2021
Znamy ceny, pojawiły się nowe cenniki,
wyższe ponownie o kilkanaście procent.
Jak zwykle radzę kupować tylko
wtedy, gdy naprawdę potrzebujecie
towaru.
Cennik Swisspora zaktualizowany,
pozostałe być może w poniedziałek.
29 marca 2021
Jak się okazuje, nowe cenniki
pojawiły się tylko na chwilę, po
paru godzinach zabrakło ponownie
materiału.
Takie jest zapotrzebowanie na
styropian, znika w mgnieniu oka.
30 marca 2021
Kolejna aktualizacja cennika i towar
dostępny w limitowanych ilościach
tylko na parę dni… z dostawą po 19
kwietnia.
7 kwietnia 2021
Ceny i dostępność do końca kwietnia.
Źródło: hurtowniastyropianu.pl

społecznościowych. W tej chwili ich
liczba wyraźnie spadła. Jak słusznie
zauważa Michał Socha z firmy Inwestor
Sp. z o.o.: Wiadomo, że każdy wolałby kupić
materiał taniej niż drożej, ale jeśli budowa
jest w trakcie realizacji, to mimo wyższej
ceny inwestorzy decydują się na zakupy.
Inwestorzy, zwłaszcza indywidualni,
po prostu nie mogą czekać w nieskończoność. Nie zapominajmy, że budowa
większości domów finansowana
jest kredytem hipotecznym i to
banki wyznaczają terminy realizacji
inwestycji.
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Rolety zewnętrzne – jakość
i nowoczesność spod znaku AiC
Rolety zewnętrzne przesłaniają okna praktycznie w każdym nowo budowanym budynku
i coraz częściej w budynkach już istniejących. O ich montażu, zasadach doboru i użytkowania
z Mariuszem Mireckim, dyrektorem handlowym firmy AiC, lubelskiego producenta
urządzeń tego typu w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.
Elżbieta Amborska: W ofertach
różnych producentów i dystrybutorów
pojawia się kilka rodzajów rolet
zewnętrznych: elewacyjne, naokienne,
adaptacyjne, nadstawne, nasadkowe,
podtynkowe, nadprożowe, antywłamaniowe, screeny. Które z nich są
w asortymencie AiC?
Mariusz Mirecki:
Wszystkie. Tak
naprawdę rynek
oferuje mniej
rodzajów rolet
zewnętrznych niż
Pani wymieniła.
Niektóre producenci po prostu
odmiennie określają. My zdecydowaliśmy się na nazewnictwo najbardziej, naszym zdaniem,
przyjazne dla klienta. Mamy zatem
rolety adaptacyjne, przez niektórych
nazywane elewacyjnymi, nasadkowe
– określane też jako nadstawne bądź
naokienne. Mamy też rolety podtynkowe, antywłamaniowe i screeny.
EA: Czym poszczególne rodzaje różnią
się od siebie?
MM: Jeżeli pod uwagę weźmiemy rolety
adaptacyjne, nasadkowe i podtynkowe,
to najważniejszy jest sposób montażu
i współczynnik oporu cieplnego.

Adaptacyjne montuje się na gotowej
ścianie elewacyjnej bądź ramie okna.
Parametry termoizolacyjne tego rozwiązania są mniej korzystne niż w przypadku montażu rolet nasadkowych czy
podtynkowych. Te montuje się bowiem
przed wykonaniem elewacji i przykrywa
warstwą ocieplenia. Nasadkowe na
ramie okna – instalacja w otworze
okiennym, a podtynkowe z zewnątrz
budynku – skrzynka w obszarze
nadproża.
EA: Ale to oznacza, że ważny jest
też etap budowy, na którym klient
zdecyduje się na zastosowanie tego albo
innego rodzaju rolet.
MM: Tak, określony rodzaj rolety,
a więc i sposób jej montażu, decyduje
o najlepszym momencie ich zamocowania. Adaptacyjne możemy zamontować w dowolnym czasie, bo poza
wykonaniem mocowania praktycznie
nie wymagają ingerencji w substancję
muru. Jeżeli zdecydujemy się na rolety
nasadkowe albo podtynkowe, taka
ingerencja może okazać się niezbędna.
EA: Może, to znaczy, że nie musi. Od
czego to zależy?
MM: Właśnie od momentu, w którym
decyzję o ich zastosowaniu i montażu

podejmie klient. Jeżeli zrobi to na etapie
projektowania, architekt bądź projektant
powinien tak zaprojektować otwór
okienny i nadproże, żeby montaż ograniczył się do zamocowania rolety. Tak samo
będzie, gdy klient zdecyduje się na etapie
budowy, ale jeszcze przed wykonaniem
otworów i nadproży okiennych. Wtedy
wystarczy korekta projektu.
EA: W praktyce wiele rozwiązań pojawia
się w trakcie budowy. Załóżmy, że klient
na rolety nasadkowe albo podtynkowe
zdecydował się, gdy ściany są już gotowe.
Co wtedy?
MM: Gdy otwory i nadproża są już gotowe,
trzeba będzie je dostosować do rolet
i odwrotnie. Podobnie jak w budynku już
istniejącym, remontowanym. Zakres prac
zależy od tego, na które rolety zdecyduje
się inwestor. Ponieważ nasadkowe mocowane są na ramie okna, trzeba zwiększyć
wysokość otworu lub pomniejszyć wysokość okna o rozmiar skrzynki rolety tak,
aby cały zestaw zmieścił się w otworze.
Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ
rolety zewnętrzne tego typu nie są u nas
tak popularne, jak na Zachodzie Europy.
Klienci najczęściej wybierają rolety
podtynkowe, które zapewniają osiągnięcie
najlepszych parametrów cieplnych. Jeżeli
decyzja o ich montażu zapadnie, gdy
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ściany są już gotowe, trzeba sprawdzić,
jak wygląda sytuacja z możliwością ich
zamocowania. Teraz termoizolacja ma
zwykle grubość 20 cm. Jeżeli to możliwe,
skrzynkę rolety przykrywa się cieńszą
warstwą ocieplenia, tak żeby całość nie
wystawała poza lico muru. Zdarza się
jednak, że tak się nie da. Trzeba wtedy
rozważyć zastosowanie na przykład
boniowania materiałem ociepleniowym,
przykrycie skrzynki innym termoizolatorem, na przykład matą ocieplającą
bądź styrodurem. Można też rozważyć
możliwość cofnięcia nadproża, ale to
może być skomplikowany i czasochłonny
proces. Inwestorom tymczasem najczęściej zależy, żeby montaż rolet trwał jak
najkrócej i zakończył się w przewidzianym
terminie.

Wychodzimy z założenia, że każdy klient
powinien znaleźć takie, które będzie
spełniało jego oczekiwania i potrzeby.
A te są mocno zindywidualizowane. Bywa
tak, że klienci, którzy montują rolety
zewnętrzne w domach nowo budowanych,
chcą żeby to było sterowanie określonej
marki. Ci zaś, którzy rolety użytkują od
jakiegoś czasu, zwykle zainstalowali już
pewne elementy sterowania, a teraz je
uzupełniają. Wtedy wybierają markę,
z której skorzystali wcześniej. Mają wówczas pewność kompatybilności systemu,
zwłaszcza drogi radiowej.
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EA: Wspomniał Pan o popularności różnego rodzaju rolet. W ofercie AiC pojawiły się jakiś czas temu certyfikowane
rolety antywłamaniowe klasy RC2 i RC3.
Też chyba coraz chętniej stosowane
w domach jednorodzinnych?
MM: Rolety antywłamaniowe rzeczywiście cieszą się coraz większym
powodzeniem. Jeżeli budynek jest w nie
wyposażony, łatwiej ubezpieczyć go na
korzystnych warunkach. Oczywiście,
o ile mają odpowiedni certyfikat. Kiedyś
w budynkach jednorodzinnych najczęściej
pojawiały się przesłony klasy RC1, ale tych
się nie certyfikuje. Stawiają za mały opór,
bo chronią tylko przed włamaniem bez
użycia narzędzi. Rolety klasy RC2 i RC3
mają więcej wzmocnień i zabezpieczeń.
Dzięki nim są odporne na uszkodzenia
mechaniczne. Trudno je podważyć
i zdemontować nawet przy użyciu takich
narzędzi, jak nożyce do metalu czy piła.
EA: A rolety klas wyższych ?
MM: Nie wprowadziliśmy ich do naszej
oferty, bo wykonuje się je na zamówienie
indywidualne i indywidualnie certyfikuje.
To kosztowny i czasochłonny proces.
Podobnie zresztą jest z roletami klas RC2
i RC3. Certyfikaty bezpieczeństwa wydawane są dla określonego modelu rolet.
EA: W swojej ofercie AiC ma za to
rolety zewnętrzne typu screen. Mówi
się o nich, że są wyjątkowe. Na czym ta
wyjątkowość polega?
MM: Screeny są wyjątkowe ze względu
na materiał przesłony. Chociaż to rolety
zewnętrzne, nie mają pancerza. Przesłona wykonana jest ze specjalnej tkaniny, która z jednej strony dobrze izoluje
cieplnie, z drugiej umożliwia częściowe
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przenikanie światła naturalnego do
wnętrz. Można powiedzieć, że screeny
zacieniają pomieszczenie, podczas gdy
inne rolety zewnętrzne je zaciemniają.
Wyglądają przy tym estetycznie i nowocześnie. Ponieważ nie mają pancerza,
mniejsza jest skrzynka, co ma wpływ na
estetykę elewacji. To istotne zwłaszcza
w obiektach o dużej kubaturze. Chętnie
montują je między innymi szkoły i biura
różnego rodzaju.
EA: W jakich systemach powstają Wasze
rolety zewnętrzne?
MM: AiC istnieje 28 lat. Przez ten czas
przetestowaliśmy systemy różnych
dostawców. Szukaliśmy jednak takiego,
który dostarczy nam kompletny asortyment wysokiej jakości. Nie chcieliśmy
łączyć elementów od różnych dostawców,
bo to zwiększa ryzyko, że jakość i trwałość
ostatecznego produktu nie będzie spełniała oczekiwań ani naszych, ani klientów. Aktualnie wszystkie nasze rolety
zewnętrzne powstają w oparciu o systemy
sprawdzonych kontrahentów, którzy mają
nie tylko kompleksową ofertę, ale też
dbają o jakość dostarczanych systemów.
Często potwierdzają ją odpowiednimi certyfikatami. Dbają też o swoich odbiorców
i pozostają z nimi w żywym kontakcie. Ich
działy obsługi klienta pracują naprawdę
doskonale.
EA: Dzisiaj miarą jakości rolet zewnętrznych jest także system sterowania.
Jakie rozwiązania AiC proponuje w tym
zakresie?
MM: Oferujemy do wyboru kilka systemów sterowania, od manualnego począwszy na smart home control skończywszy.
W przypadku sterowania zdecydowaliśmy
się na rozwiązania różnych producentów.

EA: W skrócie rzecz ujmując, smart home
control zakłada, że sterujemy praktycznie wszystkimi instalacjami w domu
przy użyciu telefonu komórkowego, gdy
jesteśmy poza nim. Oferowane przez Was
systemy sterowania da się zintegrować
z systemem, który obejmuje inne
instalacje?
MM: W naszej ofercie są systemy, które
sterują nie tylko roletami zewnętrznymi,
ale też bramą wjazdową i instalacją
oświetleniową. Gdyby jednak ktoś chciał
sterować jeszcze na przykład centralnym
ogrzewaniem, to trzeba te systemy
zintegrować. Jest to możliwe, ale przy
spełnieniu pewnych warunków. Z integracją różnych systemów sterowania instalacjami w domu jest jak z łączeniem różnych
systemów informatycznych opartych na
odmiennym kodowaniu. Nie wszystkie
równie łatwo poddają się procesowi.
EA: Przy takim sterowaniu, ale też
i niełatwym a istotnym montażu, ważna
staje się kwestia gwarancji. Na co mogą
liczyć Wasi klienci?
MM: Gwarancja na napęd zależy od jego
producenta i może trwać nawet 5 lat.
Natomiast gwarancji na nasz produkt
udzielamy na 24 miesiące. Nie obejmuje
ona jednak uszkodzeń mechanicznych
powstałych na skutek niewłaściwego
użytkowania.
EA: A co z gwarancją na montaż
i serwisowanie?
MM: 24-miesięcznej gwarancji udzielamy także na naszą usługę, czyli montaż wykonany przez naszą ekipę. Jeżeli
chodzi zaś o serwisowanie, to z pomocą
służymy każdemu, niezależnie od tego,
u kogo swoje rolety zakupił.
EA: Dziękuję za rozmowę.
Pełna treść wywiadu na stronie
fachowiec.ihz.pl

AiC
21-040 Świdnik, ul. Sosnowa 3,
tel. 81 532 18 82, tel. kom. 512 273 666
e-mail: aic@go3.pl, aicprodukcja@gmail.com, www.aic.lublin.pl
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Fotowoltaika dla firm –
jakie wsparcie w 2021 roku?
Fotowoltaika dla firm ciągle może liczyć na wsparcie finansowe.
Zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej. W 2021 roku nadal dostępne
są niektóre dotacje, preferencyjne pożyczki i gwarancje bankowe.
W 2020 roku zainteresowanie
fotowoltaiką biło rekordy. Boom na
zieloną energię zanotował tak sektor
budownictwa jednorodzinnego, jak
i sektor energetyczny. Niestety nie
można tego powiedzieć o sektorze
przedsiębiorstw. Najważniejszą barierą
dla „przestawienia” się firm na fotowoltaikę są wysokie koszty instalacji, długi
czas zwrotu inwestycji oraz ograniczone
dofinansowanie.
W tym roku problem dofinansowania
fotowoltaiki dla firm może być jeszcze
bardziej dotkliwy, bo część programów,
z których mogli korzystać przedsiębiorcy, skończyła się w 2020 roku.
Jednak nie wszystkie. Na wsparcie
inwestycji we własną mikroelektrownię
PV firmy mogą liczyć nadal w ramach
programów ogólnopolskich i regionalnych. Lubelscy przedsiębiorcy mogą
korzystać z:
 ogólnopolskiego programu Energia
Plus;
 lubelskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO);
 funduszy europejskich z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIIS);
 gwarancji Biznesmax.

Fotowoltakia dla firm ze
wsparciem z Energii Plus
Energia Plus to rządowy projekt,
którego celem jest zmniejszenie
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Korzystać
z niego mogą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców
z 6 marca 2018 roku. Obecnie trwa
II nabór, który rozpoczął się w 1 października 2020 roku i będzie kontynuowany do 17 grudnia 2021 roku lub
do wyczerpania środków. Nabór ten
prowadzony jest w sposób ciągły.
Środki z Energia Plus przedsiębiorcy
mogą pozyskać w formie dotacji – max
50% kosztów kwalifikowanych, bądź
pożyczki – od 500 tys. do 300 mln zł,
ale max 85% kosztów kwalifikowanych.
Dla inwestycji realizowanych w formie
project finance wymagany jest wkład
własny, w wysokości co najmniej 15%
kosztów kwalifikowanych.
Pożyczkę Energia Plus oferuje
w dwóch wariantach:
 z oprocentowaniem preferencyjnym
– WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie
mniej niż 1,5% w skali roku, z opcją
umorzenia do 10% wypłaconej kwoty
(maksymalnie 1 mln zł).

 na warunkach rynkowych – wówczas
pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie ustalane jest na
poziomie stopy referencyjnej, zgodnie
z zasadami KE.
Niezależnie od tego, jaki wariant
pożyczki wybierze przedsiębiorca,
maksymalny okres jej spłaty wynosi
15 lat. W razie trudności, może liczyć na
12-miesięczną karencję.

Uwaga!
Wniosek o wsparcie
w ramach Energia Plus
przedsiębiorca może złożyć
tylko elektronicznie za
pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie. Potrzebuje
do tego uwierzytelnienia
podpisem elektronicznym.
Fotowoltaika dla firm
ze wsparciem z RPO
Chociaż większość programów unijnych
z perspektywy 2014−2020 jest już
zamknięta, Wojewódzkie Fundusze
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Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nadal mają środki na finansowanie fotowoltaiki dla firm w ramach
RPO. Niektóre z nich dotują jeszcze
instalację fotowoltaiki w firmie, jednak
nie wszystkie. Dotacji nie udziela m.in.
lubelski WFOŚiGW, nadal oferuje jednak
preferencyjne pożyczki na cele związane
z ochroną powietrza. Zgodnie z Regulaminem jednym z takich celów jest instalacja fotowoltaiki w przedsiębiorstwie.
Nabór wniosków o pożyczkę ma
charakter ciągły. Jej oprocentowanie
wynosi 2% w skali roku. Przedsiębiorca
może do tego ubiegać się o umorzenie do
15% otrzymanej kwoty.
Fotowoltaika dla firm z POIIŚ
W terminie 31 marca – 28 maja 2021
roku przedsiębiorcy z całej Polski
mogli ubiegać się o wsparcie finansowe dla instalacji fotowoltaicznych
z POIIS w ramach osi priorytetowej
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wymagana moc planowej
instalacji to powyżej 2 MWe. Dotacja
z POIIS zatem to oferta dla firm, które
zużywają dużo energii. Takich, które

 WSPARCIE DLA PV
zalicza się nie do prosumentów, ale
wytwórców energii.

Jak działa gwarancja
Biznesmax?

Fotowoltaika dla firm
z gwarancją Biznesmax
Gwarancja Biznesmax to bezpłatna
promesa spłaty kredytu, której Bank
Gospodarstwa Krajowego udziela mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom.
Firmy mogą z niej skorzystać, gdy
biorą kredyt na realizację inwestycji,
m.in. proekologicznych. BGK udziela
jej do 80% kwoty kredytu, w wysokości
nie wyższej jednak niż 2,5 mln euro.
Maksymalny okres trwania gwarancji
zaś to 20 lat.
Jeżeli kredyt objęty gwarancją
Biznesmax przedsiębiorca wykorzysta
zgodnie z planem inwestycyjnym,
może otrzymać dopłatę w wysokości
5% wypłaconego kapitału kredytowego. Za każdy rok kredytowania
objętego dotacją!
Wnioski o kredyty dla firm z gwarancją Biznesmax przyjmują w sposób ciągły banki współpracujące z BGK, m.in.:
Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank,
Pekao S.A., PKO BP, Bank Pocztowy,
Santander i Credit Agricole.

Dzięki gwarancji Biznesmax bank,
w którym przedsiębiorca bierze
kredyt, ma pewność, że odzyska
swoje pieniądze. Przedsiębiorca
natomiast wie, że gdyby miał
trudności w spłacie rat, będzie je za
niego regulować BGK.
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Zielony kurs UE
Mniejsza dostępność dotacji do fotowoltaiki jest tymczasowa. Unijne dofinansowanie będzie do wzięcia za sprawą zielonego
kursu, jaki przyjęła cała Wspólnota oraz
zobowiązania Polski w zakresie OZE.
Obecnie wszyscy czekają na szczegółowy plan wydatków UE w ramach perspektywy budżetowej 2021−2027. Już
teraz wiadomo, że aż 30% wszystkich
środków ze wspólnej kasy pójdzie w tym
okresie na ochronę klimatu – w tym
na inwestycje w OZE. Do Polski trafi
aż 750 mld złotych. Część z nich będą
mogli wykorzystać przedsiębiorcy na
realizację zielonych inwestycji. 
Pełna treść artykułu na stronie
fachowiec.ihz.pl
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Jeszcze więcej światła
na poddaszu – montaż
okien w zestawach
Niezwykłe możliwości aranżacji, panoramiczny widok,
poczucie przestrzeni oraz wnętrza pełne światła i świeżego
powietrza ‒ to tylko niektóre korzyści wynikające z montażu
okien dachowych w zestawach, czyli kilku okien obok siebie.
Rozwiązanie to sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak
i w trakcie remontów oraz w projektach adaptacji poddasza.
Dokonując wyboru wielkości i liczby
okien dachowych, należy wziąć pod
uwagę fakt, że zgodnie z przepisami ich
powierzchnia powinna stanowić minimum 1/8 powierzchni podłogi pokoju.
W przypadku montażu kilku okien
dachowych obok siebie, przeszklenia
mogą sięgać nawet 30−40% powierzchni
podłogi. Jeśli wybierzemy wysokiej
jakości, energooszczędne okna trzyszybowe, takie rozwiązanie przyniesie
dodatkowe korzyści.
Najczęściej spotykanym zestawem
okiennym są dwa okna dachowe
zamontowane obok siebie. Nowy bezkrokwiowy sposób montażu okien VELUX
w zestawie DUO zapewnia panoramiczny widok, wpuszczając do pomieszczenia jeszcze więcej światła dziennego.
Zestaw montażowy DUO może być
stosowany z oknami obrotowymi,
uchylno-obrotowymi, otwieranymi
ręcznie lub sterowanymi elektrycznie,

we wszystkich popularnych rozmiarach
oraz różnych konstrukcjach i wykończeniach: lakierowanym drewnie lub
drewnie pokrywanym ciśnieniowo
poliuretanem. Można go zastosować
niemal w każdym pokryciu dachowym:
płaskim lub profilowanym o niskim
i wysokim profilu. Zestaw montażowy
DUO zawiera kołnierz uszczelniający
dopasowany do rodzaju pokrycia, ramę
izolacyjną BDX ocieplająca ościeżnicę
oraz izolację przeciwwilgociową BFX,
która zapewnia szczelne połączenie
izolacji przeciwwilgociowej dachu
z ramą okien. W komplecie jest również
rynienka odwadniająca instalowana pod
pokryciem dachowym, odprowadzająca
wodę z położonej powyżej połaci
dachu poza obrys zestawu. Montaż
umożliwiają poziome belki montażowe
wraz z metalowymi wspornikami. Nowy
system dostępny jest dla rozstawu okien
100 mm i 18 mm. We wnętrzu este-

tyczny wygląd zapewnia dołączona do
zestawu biała maskownica, mocowana
na zatrzaski pomiędzy oknami dachowymi. Doskonale łączy ona ościeżnice
okien, co sprawia wrażenie, że są one
jednym elementem.
Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie okien dachowych z oknami kolankowymi lub elementami doświetlającymi.
Pozwalają one efektywnie zwiększyć
powierzchnię przeszkleń, które mogą
ciągnąć się od okna połaciowego
nawet do samej podłogi. W przypadku
poddaszy ze ścianką kolankową można
zastosować pionowe okno kolankowe
otwierane uchylnie ‒ VELUX VFE,
uchylno-rozwierane otwierane na
prawą lub lewą stronę ‒ VELUX VFA/
VFB lub nieotwierane ‒ VELUX VIU. Te
produkty są przeznaczone do montażu
w dachach o kącie nachylenia od 15 do
55° i dostępne w różnych rozmiarach: od
78 × 60 cm do 134 × 137 cm, co daje możliwość zastosowania wielu ciekawych
zestawień. Do poddaszy bez ścianki
kolankowej przeznaczone są specjalne
elementy doświetlające montowane pod
tym samym kątem, co okno ‒ VELUX
GIL/GIU. Można je montować w dachach
o kącie nachylenia od 15 do 90° i łączyć
z oknami dachowymi w rozmiarach od
78 × 92 cm do 134 × 92 cm. Okna z elementami doświetlającymi lub oknami
kolankowymi również można łączyć
w zestawy, montując kilka zestawów
obok siebie.
Okna dachowe, kolankowe i elementy
doświetlające VELUX dostępne są
w dwóch wersjach: wykonane z impregnowanego i lakierowanego drewna
sosnowego oraz malowane na biało
z drewna modyfikowanego termicznie,
pokrytego poliuretanem (są odporne
na wilgoć, więc doskonale sprawdzą się
w łazience).
Poprawny montaż okien
dachowych w zestawach
Aby zainstalować okno dachowe
w zestawie oraz z oknami kolankowymi
lub elementami doświetlającymi, należy
wybrać odpowiedni kołnierz uszczelniający i inne materiały instalacyjne,
jak np. ramę izolacyjną VELUX BDX.
Kołnierze dedykowane montażowi
okien w zestawach noszą nazwę KOMBI
i wybiera się je zależnie od ułożenia
okien, rozstawu krokwi i rodzaju
pokrycia dachowego. W przypadku
montażu okien obok siebie odstęp między ościeżnicami może wynosić 1,8 cm,
10 cm, 12 cm, 14 cm lub 16 cm. Dla
okien montowanych w pionie, jedno nad
drugim, wynosi 10 cm, ale kiedy chcemy
zamontować rolety zewnętrzne, musimy
pamiętać o większym odstępie ‒ 25 cm.
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Ubezpieczenie
instalacji PV
w firmie wraz
z produkcją
prądu
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Ubezpieczenie instalacji PV w firmie
w wielu towarzystwach możliwe jest
tylko jako ochrona mienia. O ochronie
w ramach ubezpieczenia dedykowanego
fotowoltaice z Tomaszem Szejnochem,
ekspertem Wiener w imieniu Fachowca
Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.
Elżbieta Amborska: Panie Tomaszu,
Wiener to jedno z niewielu towarzystw
ubezpieczeniowych w naszym kraju,
które oferuje ubezpieczenie dedykowane
instalacji PV w firmie. Jakiego rodzaju
to ubezpieczenie?
Tomasz Szejnoch: W ubezpieczeniu dla
klientów korporacyjnych – czyli firm,
które stawiają instalacje fotowoltaiczne
w celu sprzedaży energii lub na potrzeby
własne – obowiązuje zakres ubezpieczenia w formule all risk z krótkim
katalogiem wyłączeń, z możliwością
objęcia ochroną utraty przychodu ze
sprzedaży energii elektrycznej wskutek
szkody w samej instalacji.
Współpracujemy również z firmami
specjalizującymi się w dystrybucji,
montażu lub serwisowaniu instalacji,
które oferują ochronę w pierwszym
roku dla swoich klientów. Istnieje też
możliwość zawarcia takiej umowy
na dłuższe okresy: trzy – lub nawet
pięcioletnie, zależnie od zapotrzebowania wynikającego głównie z okresu
kredytowania. Tego typu ubezpieczenie
ma formułę grupową, gdzie ubezpieczającym jest firma dystrybuująca lub
montująca panele, a ubezpieczonymi są
poszczególni klienci. Składkę zazwyczaj
pokrywa Ubezpieczający.
EA: Jaki zakres ochrony obejmuje takie
ubezpieczenie?
TS: W systemie all risk, zgodnie z OWU
korporacyjnymi, nie definiujemy
zdarzeń objętych ochroną. Nazywamy
tylko zdarzenia z niej wyłączone. Są
to typowe ryzyka zwykle wyłączone

w umowach ubezpieczeniach. Należą do
nich takie zdarzenia, jak: wojna, akty
terroru, szkody wyrządzone umyślnie,
wady i usterki istniejące przed zawarciem umowy ubezpieczenia, naturalne
powolne zużycie, szkody, za które
odpowiada strona trzecia. Dotyczy
to przede wszystkim substancji
materialnej instalacji. Warto natomiast
zwrócić uwagę na coś innego. Ubezpieczenie instalacji PV w firmie, które jest
dedykowane wyłącznie fotowoltaice,
swoim zakresem obejmuje także koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
odzyskania danych z systemu operacyjnego, przeniesienia i zabezpieczenia
mienia po szkodzie, frachtu lotniczego
części zamiennych, robót pomocniczych. Co więcej, takie ubezpieczenie
uwzględnia także ochronę w zakresie
finansowych skutków przerwy w produkcji energii. Obejmuje ona koszt
niesprzedanej energii, z uwzględnieniem systemów wsparcia finansowego
branży OZE.
EA: Zakładam, że przy tak wielostronnej
ochronie składka ubezpieczeniowa jest
raczej dość wysoka?
TS: Niekoniecznie. W przypadku klienta
korporacyjnego (firm) nie posługujemy
się z góry ustaloną taryfą. Wysokość
składki w ubezpieczeniach PV dla firm
określamy w drodze negocjacji, na podstawie regulacji wewnętrznych w pionie
korporacyjnym. Jej ostateczna wysokość
zależy przede wszystkim od wartości
instalacji, czyli sumy ubezpieczenia.
Ważne jest także miejsce, w jakim

została posadowiona (dach/grunt) i tryb
świadczenia umowy serwisowej.
EA: Wszystkie towarzystwa oferujące
jakieś ubezpieczenie fotowoltaiki zawarcie umowy uzależniają od pewnych
warunków. Jakie wymagania stawia
Wiener zanim dojdzie do zawarcia
umowy na ubezpieczenie instalacji PV
w firmie?
TS: Warunkiem koniecznym do objęcia
instalacji ochroną jest, aby była kompletna i gotowa do pracy oraz posadowiona w odpowiednim miejscu.
EA: To znaczy?
TS: Za kompletną i gotową do pracy
przyjmujemy taką instalację PV, którą
po zakończeniu testów próbnych
i rozruchu można uruchomić lub już
jest uruchomiana. Oczywiście zgodnie
z dokumentacją potwierdzającą
gotowość do użycia. Odpowiednio
posadowiona zaś jest taka instalacja,
która znajduje się poza określonymi
strefami. Jest to: wybrzeże morskie, strefa przepływów wezbrań
powodziowych i bezpośredniego
zagrożenia powodzią. W tym ostatnim
przypadku oznacza to, że instalacja
PV nie może znajdować się pomiędzy
wałem przeciwpowodziowym a linią
brzegu. Strefy wezbrań zaś określa
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
EA: I to już wszystkie wymagania, jakie
stawiacie instalacji PV w firmie, którą
klient chciałby ubezpieczyć?
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TS: Ponieważ nasze ubezpieczenie
instalacji PV w firmie obejmuje
także ochronę przed kradzieżą,
wandalizmem czy dewastacją, również
i w tym zakresie trzeba spełnić pewne
wymagania. Jeżeli miejsce ubezpieczenia, na którym stoi instalacja, jest
zamieszkałe na stałe, to istotny jest
sposób jego zabezpieczenia. Powinno
ono być ogrodzone ze wszystkich stron
w sposób ciągły. Ogrodzenie musi
mieć co najmniej 1,60 m wysokości
i być w dobrym stanie technicznym.
Wejście na teren, na którym znajduje
się instalacja PV, trzeba zabezpieczyć
bramą zamykaną co najmniej na 1
zamek wielozastawkowy lub kłódkę
wielozastawkową. Klucze do tych
urządzeń muszą być zabezpieczone
przed dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli instalacja znajduje się na
gruncie, wymagamy monitoringu antywłamaniowego wszystkich prostych
odcinków ogrodzenia.
EA: A co jeżeli instalacja znajduje się na
terenie niezamieszkałym?
TS: Takie miejsce powinno być
zabezpieczone podobnie jak teren
zamieszkały. Dodatkowo trzeba objąć je

 Ubezpieczenie dla PV
monitoringiem. Zamiast monitoringu
klient może objąć je całodobowym dozorem przez wyspecjalizowaną agencję
ochrony.
EA: Ile trwa okres ubezpieczenia?
TS: Umowy grupowe z dystrybutorami
instalacji trwają rok. Sama ochrona
jednak dla każdego klienta (nabywcy
instalacji) trwa rok, trzy lub pięć lat.
Taką umowę klient może przedłużyć
indywidualnie poprzez kontakt z jednostką terenową Wiener.
Jeżeli umowę chce zawrzeć z nami
bezpośrednio klient korporacyjny, może
to być okres jeszcze dłuższy, zależnie
od jego potrzeb. Odnowienie takiego
ubezpieczenia następuje na wniosek
ubezpieczającego.
EA: Na koniec chciałabym zadać pytanie, na które pewnie wszyscy chcą znać
odpowiedź. Na jakie odszkodowanie
może liczyć firma w przypadku szkody
objętej ubezpieczeniem?
TS: Wypłacamy odszkodowanie
w wartości odtworzeniowej. Wartość
tę rozumiemy jako wartość odpowiadającą cenie nabycia nowego
przedmiotu ubezpieczenia. Uwzględnia
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to takie same lub najbardziej zbliżone
parametry techniczne tego przedmiotu, jego typ i rodzaj, wraz kosztami
opakowania, transportu i montażu
(o ile koszty te uwzględnia się w cenie
nabycia, bez uwzględnienia zniżek
i rabatów). Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w OWU.
W przypadku klienta korporacyjnego
odszkodowanie zawiera dodatkowe
koszty przewidziane w OWU. Jeżeli
umowa obejmuje także ubezpieczenie
od finansowych skutków przestoju
instalacji – koszt niesprzedanej energii
w okresie przestoju po zniszczeniu lub
uszkodzeniu instalacji.
Umowy grupowe, z dystrybutorami
instalacji zawierane są na rok,
jednak ochrona dla każdego klienta –
nabywcy instalacji trwa rok, trzy lub
pięć lat i może być przedłużona indywidualnie poprzez kontakt z jednostką
terenową Wiener.
EA: Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń dla
PV w firmie na naszej stronie
fachowiec.ihz.pl w artykule Instalacja fotowoltaiczna w firmie – jak ją ubezpieczyć?
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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Ulga termomodernizacyjna
i dotacje PCP
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Ulga termomodernizacyjna, chociaż nijak niezwiązana z koronawirusem, to spore
wsparcie dla budownictwa. Dzięki niej wielu inwestorów chętniej realizuje modernizację
domu, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wyposażenia w instalacje.
Wsparcie dla jakiejś branży od roku
kojarzy nam się przede wszystkim
z pandemią SARS-CoV-2. A to zwolnienie
z ZUS, a to dofinansowanie z PFR albo
chociaż mikropożyczka. Tymczasem rozwój branży budowlanej otrzymał spory
impuls rozwojowy już w roku 2018, kiedy
to rozpoczęła się realizacja Programu
priorytetowego Czyste Powietrze (PCP).
Program ten z sukcesem od dwóch lat
wspiera proces termomodernizacji
budynków jednorodzinnych, które uchodzą za jedno z najważniejszych źródeł
emisji pyłów i CO₂.
W roku 2019 budowlanka skorzystała
z kolejnego impulsu protermomodernizacyjnego. Ustawodawca wprowadził
wówczas ulgi podatkowe dla właścicieli
modernizujących termicznie swoje
budynki. Dzięki niej firmy z branży
mogą liczyć na kolejne zlecenia.

W dodatku z ulgi tej skorzystać mogą
także niektórzy przedsiębiorcy.
Niestety nie wszystkie firmy
w równy sposób na tym wsparciu
korzystają. Przepisy dotyczące ulgi
termomodernizacyjnej i dofinansowania z Programu Czyste Powietrze
jasno określają, co można odliczyć od
dochodu i co wchodzi w zakres tzw.
kosztów kwalifikowanych.
Zakres wsparcia
termomodernizacyjnego
Celem realizacji PCP i wprowadzenia
ulgi termomodernizacyjnej jest:
Poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń
powietrza, pochodzących z nowo

budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Cel ten ma być osiągnięty
dzięki modernizacji termicznej przegród zewnętrznych (ściany, okna, drzwi,
dach) oraz wymianie kotłów niskiej
klasy energetycznej (zwłaszcza tzw.
kopciuchów) na urządzenia spełniające
wymagania Ekoprojektu*.
Ubiegając się o dotację z Programu
Czyste Powietrze, a także chcąc
skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej,
w wykazie kosztów inwestor może
uwzględnić wyłącznie:
 materiały budowlane poprawiające
izolacyjność cieplną przegród
zewnętrznych oraz płyt balkonowych
i fundamentów;
 urządzenia zmniejszające poziom
zużycia energii nieodnawialnej (nowoczesne kotły grzewcze, pompy ciepła,
solary, instalacje fotowoltaiczne);
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 materiały i osprzęt niezbędne
do wykonania instalacji dla tych
urządzeń;
 usługi wykonawcze związane z realizowaną termomodernizacją;
 niezbędne badania, analizy, ekspertyzy i audyty wykonane na etapie
przygotowawczym;
 przygotowanie projektu, jeżeli jest
niezbędny.
Dla kogo ulga i dotacja?
Zarówno ulga podatkowa, jak i dofinansowanie z PCP przysługują właścicielom i współwłaścicielom termomodernizującym budynki jednorodzinne.
W przypadku ulgi podatkowej właścicielem bądź współwłaścicielem
może być zarówno osoba fizyczna,
jak i przedsiębiorca. Beneficjentami
Programu Czyste Powietrze są zaś
wyłącznie osoby fizyczne.
O dofinansowanie z PCP mogą ubiegać
się właściciele budynków już istniejących (wystarczy, że będą oddane do
użytkowania) oraz wydzielonych w nich
lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną
księgą wieczystą. Jeżeli inwestor jest
ich współwłaścicielem, o wsparcie z PCP
może starać się tylko wtedy, gdy zgodzą
się na to pozostałe osoby mające swoje
udziały w danym budynku bądź lokalu
mieszkalnym.
Ulga podatkowa natomiast przysługuje
wyłącznie właścicielom i współwłaścicielom budynków już istniejących (użytkowanych i oddanych do użytkowania).
Budynek jednorodzinny ustawodawca
zdefiniował natomiast jako budynek
wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej bądź grupowej, który służy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
i stanowi konstrukcyjną całość. Dopuszcza się w nim wydzielenie dwóch lokali
mieszkalnych albo lokalu mieszkalnego
i użytkowego o powierzchni nie większej
niż 30% powierzchni budynku.
Dotacje z PCP
W ramach Programu Czyste Powietrze
od stycznia 2021 roku właściciel domu
jednorodzinnego bądź lokalu mieszkaniowego (inwestor) może ubiegać się
wyłącznie o dotację na:
 wydatki na zakup materiałów i usług
związanych z realizacją termomodernizacji budynku;
 częściową spłatę kredytu zaciągniętego na realizację termomodernizacji.
Minimalna kwota dotacji, o jaką może
wnioskować inwestor, to 3 tys. zł. Wyjątek stanowi jedynie wymiana urządzenia grzewczego. Ze względu na wysokość
uzyskiwanych dochodów inwestorów
podzielono na dwie grupy:

 Wsparcie dla budownictwa
 pierwszą (zamożniejszą), uprawnioną
do dotacji podstawowej – gdy inwestor
osiąga dochody w wysokości nie
wyższej niż 100 tys. zł;
 drugą (mniej zamożną), uprawnioną
do dotacji podwyższonej – gdy dochód
na każdą osobę pozostającą z inwes
torem, w gospodarstwie domowym
nie przekracza 1.400 zł albo 1.960 zł,
gdy gospodarstwo domowe jest
jednoosobowe.

 faktycznie poniósł inwestor, ewentualnie współmałżonek, który jest
współwłaścicielem modernizowanego
budynku (jeżeli faktura jest wystawiona na osobę trzecią, nie można
w odliczeniu jej uwzględnić);
 dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie
zrealizowane w ciągu 3 lat, licząc od
końca roku podatkowego, w którym
inwestor poniósł pierwszy wydatek.

Inwestorzy z pierwszej grupy mogą
otrzymać dotację maksymalnie w wysokości 30 tys. zł. Inwestorzy z grupy drugiej zaś – 37 tys. zł. Uzyskanie takiego
wsparcia jest jednak możliwe tylko
wtedy, gdy termomodernizacja obejmuje
wymianę nieefektywnego kotła c.o. na
paliwa stałe na:
 pompę ciepła (powietrzną lub
gruntową) do zasilania instalacji c.o.
lub c.w.u. oraz montaż instalacji PV –
w grupie pierwszej;
 inne (nowoczesne) urządzenie grzewcze albo kotłownię gazową (przyłącze
gazowe+instalacja wewnętrzna+kocioł
gazowy kondensacyjny+dokumentacja
projektowa) oraz montaż instalacji
PV – w grupie drugiej.

Jeżeli inwestor jest przedsiębiorcą
będącym czynnym podatnikiem VAT,
ustalając kwoty odliczenia, uwzględnia
kwoty netto. Pozostali podatnicy –
kwoty brutto.
Maksymalna kwota odliczenia to
53 tys. zł łącznie na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które
realizuje jeden podatnik. Jeżeli zatem
przeprowadza on modernizację na przykład dwóch budynków jednorodzinnych,
to i tak od dochodu może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł. Kwotę odliczenia
można zwiększyć jedynie wtedy, gdy
z ulgi korzystają małżonkowie będący
współwłaścicielami modernizowanego
budynku – 53 tys. zł może odliczyć
każdy z nich.

Urządzenia i materiały
zgodne z wymaganiami PCP
Zasady udzielania dotacji z PCP nie
wskazują wprost, jakie urządzenia
i materiały mają być użyte do termomodernizacji budynku. Określają jedynie
ich rodzaje oraz wymagania techniczne,
które muszą spełniać, aby można było
zaliczyć je do kosztów kwalifikowanych. Wymagania te mają generalnie
charakter ogólny i w większości dotyczą
urządzeń grzewczych. W stosunku do
materiałów dociepleniowych natomiast
Program nie definiuje żadnych wymagań
technicznych. Określa je natomiast
wobec stolarki otworowej, która musi
spełniać wymagania WT21 w zakresie
przenikalności cieplnej.

Ulga termomodernizacyjna
a środki z PCP
Wydatki, które inwestor sfinansował
środkami z dotacji z PCP, nie podlegają
odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W sytuacji gdy wydatki
w roku 2019 inwestor sfinansował
z własnych środków i skorzystał z ulgi
podatkowej z tego tytułu, a w roku 2020
otrzymał dotację PCP, kwotę dotacji
musi doliczyć do dochodu za rok 2020.
Jeżeli dotację otrzymał w roku, w którym poniósł wydatki, nie wykazuje jej
w rozliczeniu.
Odliczyć od dochodu inwestor może
natomiast wydatki sfinansowane
pożyczką, którą z PCP otrzymał.
W takiej jednak części, w jakiej ją
spłacił. Jeżeli część pożyczki mu umorzono, może odliczyć tylko te wydatki,
które sfinansował pożyczką w części
nieumorzonej. Samej pożyczki ani jej
umorzenia w zeznaniu rocznym nie
musi wykazywać.

Powyższy tekst nie stanowi
wykładni prawa.
Pełna treść artykułu na stronie
fachowiec.ihz.pl

Podatkowa ulga
termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna polega na
odliczeniu od dochodów wykazywanych
w PIT 36, PIT 37, PIT-36l lub PIT-28
wydatków poniesionych na modernizację termiczną budynku, które:
 inwestor poniósł na zakup towarów
i usług wymienionych w wykazie
z Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju;
 udokumentowane są fakturami
pochodzącymi od firm będących
czynnym podatnikiem VAT (tzn. naliczają VAT na fakturze i nie są z niego
zwolnione);

* Ekoprojekt to unijna dyrektywa Ecodesign,
która określa, jakie parametry grzewcze i emisyjne
muszą osiągać urządzenia grzewcze danego
rodzaju, aby były dopuszczone do obrotu
na rynku europejskim.
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Kasy fiskalne on-line
w firmach budowlanych
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Kasy fiskalne on-line w niektórych branżach obowiązkowo stosowane są już od początku 2020 roku.
Budowlanka miała rozpocząć ich używanie wraz z początkiem 2021 roku. Ze względu na trwającą
epidemię termin obowiązkowego ich stosowania przez firmy budowlane został przedłużony.
Kasy fiskalne on-line w wielu firmach
budowlanych będą całkowitą nowością.
Do tej pory w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług osobom
fizycznym za pomocą odpowiednich
urządzeń rejestrujących ustawodawca
traktował branżę ulgowo. Budowlańcy
przez lata skrzętnie korzystali z możliwości, jakie stwarzał brak obowiązku
stosowania kas fiskalnych. Trzeba
otwarcie przyznać, że nie wszystkim
uczestnikom rynku się to podobało.
Ustawodawca ostatecznie postanowił
skończyć z pobłażaniem praktykom
rodem z szarej strefy, nakazując ewidencjonowanie sprzedaży towarów i usług
osobom fizycznym za pomocą kas fiskalnych on-line. Pierwotnie branża budowlana miała je stosować od stycznia 2021
roku, ze względu na trwającą pandemię
termin ten został jednak przesunięty.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami obowiązek ten dotyczy

budowlańców od 1 lipca 2021 roku.
Zwolnieni z niego będą nieliczni.
Kasy fiskalne on-line
– co to takiego?
Najprościej rzecz ujmując, kasy fiskalne
on-line to kasy fiskalne ze stałym
dostępem do Internetu. Tak jak dotychczas stosowane urządzenia służą one
do rejestrowania sprzedaży towarów
i usług. W odróżnieniu od nich pełnią
jeszcze jedną funkcję – za pomocą sieci
teleinformatycznej przesyłają dane do
Centralnego Repozytorium Kas (CRK).
Robią to automatycznie i w sposób
ciągły (co 2 godziny), a przesyłane przez
nie dane dotyczą:
1. sprzedaży – co, kiedy i za ile;
2. zdarzeń zapisywanych w pamięci
kasy, które są ważne z punktu widzenia jej funkcjonowania, takich jak:
 fiskalizacja kasy,
 zmiany podatku,

 data przeglądu technicznego,
 zmiana adresu punktu sprzedaży.
Od momentu rozpoczęcia prac nad
nowelizacją ustawy o VAT i Prawo
o miarach, które wprowadziły obowiązek stosowania kas on-line, resort
nie ukrywał, że ich zadaniem ma być
przede wszystkim usprawnienie kontroli
skarbowej. Dlatego też za dane zgromadzone w CRK odpowiada szef Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS). On też
może udostępnić je:
 Ministrowi Finansów,
 dyrektorom izb administracji
skarbowej,
 naczelnikom powiatowych urzędów
skarbowych oraz celno-skarbowych.
Szef KAS zarządza nie tylko danymi,
które zgromadzono w CRK, ale też
i samym Repozytorium. Z tego tytułu
ma prawo do formułowania pytań do
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kas rejestrujących i przesyłania poleceń
dotyczących ich pracy.
Kto kasy on-line
stosować nie musi?
Wprowadzając obowiązek stosowania
kas fiskalnych on-line, ustawodawca
przewidział również pewne zwolnienia
przedmiotowe i podmiotowe w jego
zakresie.
Zwolnienia przedmiotowe dotyczą
rodzaju sprzedawanych towarów i usług.
Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia
2018 roku są to między innymi niektóre
usługi związane z gospodarką odpadami, edukacyjne, transportowe.
Zwolnienia podmiotowe określają,
które podmioty gospodarcze nie muszą
stosować kas on-line (§ 3 ust 1 pkt 1). Ze
zwolnienia tego korzystają:
1. podatnicy, u których kwota
sprzedaży na rzecz osób fizycznych
w poprzednim roku podatkowym nie
przekroczyła 20.000 zł. W przypadku
rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku – gdy wartość
obrotu nie przekroczyła części tej
kwoty odpowiadającej okresom
wykonywania tych czynności;

 Kasy fiskalne on-line
2. podatnicy, których obrót z dostaw
towarów lub świadczenia usług na
rzecz osób fizycznych nie przekroczył
20.000 zł w trakcie roku lub w proporcji do czasookresu prowadzenia
tej działalności (rozpoczęcie działalności od początku lub w trakcie roku
podatkowego).

Uwaga!
Rozporządzenie określa termin,
po upłynięciu którego w danej
branży należy stosować kasy
fiskalne on-line. Oznacza to,
że firmy rejestrujące sprzedaż
za pomocą kas z papierowym
bądź elektronicznym zapisem
kopii muszą je bezwzględnie
przed tym terminem wymienić.
Firmy, które do tej pory w ogóle
kas nie stosowały, muszą
wprowadzić je do użytku.
Ulga na zakup kasy on-line
wynosi maksymalnie
700 zł netto.
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Wymienione zwolnienia obowiązywać
będą do 31 grudnia 2021 roku. Po tym
terminie podmioty, które z nich korzystały, muszą rozpocząć rejestrację za
pomocą kasy fiskalnej on-line.
Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania
Minister Finansów określił w § 4 omawianego rozporządzenia. Zamieszczono
w nim katalog towarów i usług, które ze
zwolnień nie korzystają. Oznacza to, że
nawet jednorazowa ich sprzedaż na rzecz
osoby prywatnej musi zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy.
Obowiązkowe oświadczenie
Zatrudniając nowego pracownika, który
ma prowadzić ewidencję za pomocą
kasy fiskalnej on-line, pracodawca musi
zapoznać go z jej zasadami i skutkami
ich nieprzestrzegania. Obowiązek
ten nakłada na niego rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia
2019 roku w sprawie kas rejestrujących.
Przed przystąpieniem do ewidencjonowania sprzedaży pracownik musi
złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i konsekwencjami ich
nieprzestrzegania. Jego wzór określony
został w tymże rozporządzeniu.

Rysujemy, grafikujemy Info Studio s.c.

isar.pl
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Jaką kasę wybrać?
Elzbieta Amborska, ela@ihz.pl

Kasa on-line dla budowlanki powinna być przede wszystkim mobilna, poręczna,
odporna na wstrząsy i elastyczna w komunikacji z internetem. Cena też ma znaczenie,
ale nie warto się na niej skupiać. Kasa będzie przecież pracować w różnych warunkach,
a o jej upadek czy uderzenie w warunkach budowy wcale nietrudno.
Zgodnie z ustawą o VAT od 1 lipca
2021 roku budowlanka traci prawo do
zwolnienia z obowiązku stosowania
kasy fiskalnej. Wyjątek stanowią
tylko te firmy, które zdecydują się
wszystkie płatności od klientów
przyjmować w formie bezgotówkowej.
Ale i one „życie bez kasy fiskalnej”
mogą przedłużyć jedynie do końca tego
roku. Tak bowiem stanowią przepisy
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
zwolnień z obowiązku ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących. Już
teraz zatem albo najdalej za kilka
miesięcy wiele firm budowlanych po
raz pierwszy w swojej historii zacznie
rejestrację sprzedaży swoich towarów
i usług za pomocą tego urządzenia. I to
od razu w formie on-line.
Ponieważ kasy fiskalne on-line nie są
tanie, przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze byłoby rozpoznać nie tylko
możliwości finansowe, ale i potrzeby
swojej firmy. Warto również wiedzieć,
jakie kasy fiskalne on-line firmom
budowlanym oferuje rynek.

Uwaga!
Dotrzymanie terminu
jest bardzo ważne – od
spełnienia tego warunku
zależy bowiem m.in. prawo
do skorzystania z ulgi do
700 zł na zakup kasy online.

Kasa on-line dla budowlanki
– na co zwrócić uwagę?
Firma budowlana to firma usługowa,
która swoje usługi świadczy w miejscu
wskazanym przez klienta. Tak jak
osoby pracujące w tej firmie, kasa
fiskalna on-line powinna być mobilna.
Musi też zapewniać dobre połączenie
z internetem niezależnie od tego,
gdzie aktualnie firma świadczy swoje
usługi. Jest to warunek niezbędny,
aby uważać kasę za przydatną w firmie
budowlanej. Zgodnie z przepisami, to
właściciel musi zapewnić komunikację
kasy z Centralnym Repozytorium Kas
(CRK).
Mobilność i dobra komunikacja z siecią internetową to najważniejsze, ale
nie jedyne cechy kasy fiskalnej on-line,
która sprawdzi się w budowlance. Ze
względu na charakter pracy i warunki,
w jakich ona się odbywa, wybierając
kasę, właściciel firmy budowlanej powinien uwzględnić także:
 odporność kasy na wstrząsy, pyły,
warunki pogodowe itp.;
 pojemność bazy towarowej – ilość
pozycji towarów i usług, które może
wprowadzić do pamięci kasy i czytelność ich opisu (liczba znaków do
wykorzystania);
 rozmiary i ciężar urządzenia – kasa
nie powinna sprawiać trudności
w transportowaniu, a więc dać się
schować do teczki, plecaka albo
schowka w samochodzie;
 czytelność wyświetlacza i wydruku
– nazwy produktów i cena powinny

być dobrze widoczne zarówno dla
użytkownika kasy, jak i klietna;
 wytrzymałość akumulatora
i możliwość jego ładowania np.
w samochodzie;
 możliwość rozbudowy/rozszerzenia
funkcjonalności kasy;
 zasady przesyłu danych – okres
przesyłu objęty kosztem zakupu urządzenia, okres w jakim będzie można
korzystać z łącza po upływie tego
terminu, warunki korzystania z sieci
GSM innych operatorów, gdy sieć,
która realizuje przesył nie ma zasięgu
w danym miejscu;
 cena – droższa kasa będzie bardziej
odporna na uszkodzenia, prostsza
w obsłudze (np. szybka wymiana
papieru), jej oprogramowanie będzie
szybciej reagować na polecenia użytkownika, wyświetlacz i wydruk będą
bardziej czytelne itp.
Co oferuje rynek?
Choć warunki pracy urządzeń w branży
budowlanej są specyficzne, kasy on-line
oferowane jej przez producentów to
modele, z których korzystają też firmy
z innych branż. Mają więc one właściwości i funkcjonalności niekoniecznie
w budowlance przydatne. Na co zatem
zwrócić szczególną uwagę? Naszym zdaniem do najważniejszych cech należą:
 rozmiary urządzenia i moc baterii;
 odporność na uszkodzenia,
 czytelność wydruku i wyświetlacza,
 baza towarowa,
 warunki przesyłu danych.
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Rozmiary i moc baterii. Kasy
fiskalne on-line oferowane budowlance to przede wszystkim urządzenia
mobilne. Mają niewielkie rozmiary
i ciężar – najlżejsza waży niecałe pół
kilograma. Łatwo dają się spakować
do teczki bądź plecaka, a nawet do
kieszeni. Co ważne, mają wytrzymałe
baterie – niektóre kasy bez ładowania wydrukują nawet 8 000 tys.
paragonów. Są też takie, które można
naładować za pomocą łącza USB oraz
takie, którym wystarczy ładowarka
samochodowa.
Odporność na uszkodzenia.
Niestety, choć większość kas mobilnych odporna jest na wstrząsy, tylko
nieliczne zniosą działanie różnego
rodzaju pyłów i zachlapań, a o te
przecież na budowach nietrudno.
Zazwyczaj łatwo wymienia się w nich
papier – wystarczy wrzucić go do
kasetki. Jeżeli to dla nas ważne, na
rynku dostępne są modele umożliwiające obsługę w rękawiczkach.
Trzeba jednak dopytać, czy na pewno
są to rękawiczki, jakich używają
budowlańcy.
Czytelny wydruk i wyświetlacz.
Najnowocześniejsze kasy mobilne

 KASA DLA BUDOWLANKI
uwzględniają także potrzeby klientów.
Mają dwa wyświetlacze: na panelu
głównym i „główce”. Dzięki temu
pozycje wprowadzane na paragon widzi
zarówno użytkownik kasy, jak i klient.
Z myślą o jednych i drugich opracowano
urządzenia z możliwością rozszerzonego
opisu produktu bądź usługi, bo do
dyspozycji mamy aż 40 znaków.
Baza towarowa. Dla firm, które
budują domy od A do Z i same kupują
niezbędne materiały, ważna może
okazać się możliwość wprowadzenia
do bazy towarowej szerokiego asortymentu produktów i różnego rodzaju
usług. Oferta standardowa obejmuje
najniższą z możliwych pojemność
bazy, a za rozszerzenie o kolejne
tysiące trzeba dodatkowo zapłacić.
Aktualnie rynek oferuje mobilne kasy
on-line z bazą towarową od 1 do kilku
tysięcy pozycji i możliwością wydrukowania ich na jednym paragonie aż 100.
Warunki przesyłu danych do
CRK. Z CRK kasy mobilne łączą się
zwykle na więcej niż jeden sposób.
W pakiecie zawsze jest możliwość
przesyłu danych za pośrednictwem
sieci GSM i Wi-Fi. Niektóre urządzenia
korzystają także z łącza Bluetooth
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albo USB (USB tylko wtedy, gdy kasa
pracuje stacjonarnie).
W wersji standardowej w kosztach
zakupu kasy sprzedawcy oferują niestety przesył danych za pośrednictwem
sieci konkretnego operatora. Gdy
będziemy poza jej zasięgiem, za korzystanie z sieci innych telefonii komórkowych będziemy musieli zapłacić. Jeżeli
często pracujemy w miejscach, gdzie
sygnał sieci realizującej przesył danych
jest słaby, dobrze jest zakupić urządzenie z anteną zewnętrzną. Wzmocnimy
w ten sposób odbiór sygnału i ograniczymy wysokość opłat na rzecz innych
operatorów.
Gdybyśmy z CRK chcieli łączyć się,
korzystając z sieci operatora, którego
sami wybierzemy, w przypadku
określonych modeli kas mobilnych jest
to możliwe. Wystarczy, że sprzedawca
wyposaży go w odpowiedni modem
i kartę SIM. Będziemy jednak musieli
za taką operację zapłacić. Na własny
koszt będziemy musieli też zapewnić
sobie łącze z CRK po upływie okresu,
na który opiewa umowa zakupu urządzenia. A ten może być bardzo różny:
od 3 do ponad 7 lat.

REKLAMA
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Mocowanie w ścianach ceramicznych
Rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa
mgr inż. Marcin Jaczewski, materiały udostępnione przez firmę Klimas Wkręt-met

Pustaki ceramiczne stały się popularnym materiałem budowlanym, na którym opierają się
systemy budowy ciepłych i nowoczesnych domów. Główną zaletą ceramicznych rozwiązań jest ich
komplementarność oraz modułowość. Z takich pustaków można wybudować każdy rodzaj ściany. Idea
ceramicznej architektury promowana jest na całym świecie i przyciąga coraz większą liczbę zwolenników.
Struktura pustaków z ceramiki poryzowanej zapewnia bardzo dobre parametry
fizyczne, jak chociażby doskonałą
wytrzymałość czy izolacyjność termiczną i akustyczną. Często jednak
można spotkać się z opinią, jakoby
mocowanie w pustakach ceramicznych
było trudne i nieprzynoszące oczekiwanych rezultatów. Za sprawą pustych
przestrzeni wydaje się, że montaż nie
będzie skutkował trwałym połączeniem. Z pomocą przychodzą wtedy
specjaliści od ceramiki budowlanej oraz
od technik zamocowań budowlanych,
którzy bez problemu znajdują właściwe
rozwiązania.
Łączniki rozporowe
Gdy mamy do czynienia z małymi
lub średnimi obciążeniami (maks. do
50 kg) najwygodniejsze i najskuteczniejsze do stosowania w pustakach
ceramicznych pozostają łączniki
rozporowe, potocznie zwane kołkami

rozporowymi, zapewniające możliwość
natychmiastowego obciążenia. Łącznik
tego typu składa się z tulei (popularnie
nazywanej koszulką) oraz wkręta.
Tuleja tworzywowa ma kształt
walca o średnicy od 5 do 16 mm.
Znajdujące się na jej powierzchni
nacięcia zaprojektowane są tak,
aby podczas wkręcania doszło do
maksymalnego docisku koszulki do
ścian otworu. W przypadku łączników
do montażu w podłożu z pustkami
mamy do czynienia z zamocowaniem
kształtowym. Oznacza to, że koszulka
skonstruowana jest w sposób umożliwiający zmianę jej kształtu podczas
montażu i dostosowanie się do pustych
przestrzeni.

Do produkcji części tworzywowej łącznika najczęściej stosuje się polipropylen-PP, polietylen-PE lub poliamid-PA (czyli
nylon). Niewątpliwie najtrwalszym
materiałem pozostaje poliamid, który ze
względu na swoje właściwości fizyczne,
m.in. elastyczność, dużą odporność
termiczną oraz wytrzymałość na
promieniowanie UV, jest idealnym rozwiązaniem dla producentów systemów
zamocowań.
Drugim elementem budowy łącznika
rozporowego jest wkręt wyprodukowany ze stali węglowej lub hartowanej.
W procesie produkcji pokrywa się
go warstwą ocynku metodą elektrochemiczną, aby wyrób był odporny
na zmienne warunki środowiska
zewnętrznego. Gdy łącznik będzie
używany w wyjątkowo niesprzyjających warunkach warto wybrać ten
z wkrętem ze stali nierdzewnej A2 lub
kwasoodpornej A4. Łby wkrętów mogą
mieć różne zakończenia: krzyżowe, tx,
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klucz – w zależności od typu i rozmiaru
łącznika.
Dzięki produktom takim jak łączniki
rozporowe możliwe jest mocowanie
m.in. anten, rolet i markiz, bram
garażowych, okien i drzwi, szafek
i półek, elementów ogrodzeń czy opraw
oświetleniowych.
5 kroków do prawidłowego
doboru łącznika ramowego
Aby w prawidłowy sposób dobrać
łącznik rozporowy, należy wziąć pod
uwagę kilka istotnych aspektów. Dzięki
odpowiedzi na konkretne pytania
będzie możliwe zastosowanie łącznika,
który idealnie sprawdzi się podczas
zaplanowanego montażu.
Po pierwsze: określić rodzaj mocowanego elementu!
Przede wszystkim trzeba wiedzieć,
co jest montowane. Roleta, brama garażowa, a może półka na książki? Będzie
to warunkować rodzaj wybranego
łącznika i sposób montażu (przelotowy
czy wstępny). Istotną informacją jest
też charakter zamocowania; wyróżnić
można tu dwa rodzaje zamocowań:
 zamocowania konstrukcyjne – odpowiedzialne za większe obciążenia:
konstrukcje fasad wentylowanych,
konstrukcje pod suchą zabudowę,
montaż okien, drzwi, ciężkich elementów wyposażenia, łączenie elementów
konstrukcji (belki, słupy, murłaty).
 zamocowania niekonstrukcyjne
– związane z lekkimi elementami
wykończenia i wyposażenia wnętrz:
listwy, obrazki, ramki, itp.
Dla zamocowań konstrukcyjnych należy
wybierać łączniki większych średnic:
10 mm, 12 mm i większe; dla zamocowań lekkich – niekonstrukcyjnych
– można stosować łączniki o średnicy od
5 do 8 mm.
Po drugie: określić rodzaj i wartość obciążenia łącznika!
Podczas pracy na łącznik będą działać
różne obciążenia. Pod uwagę należy
wziąć chociażby wagę: od tego, czy
mocowany element jest ciężki czy nie,
będzie zależeć, jaki produkt zapewni
bezpieczeństwo mocowania. Obciążenie
może być rozciągające – skierowane
zgodnie z osią łącznika, wyrywające
łącznik z podłoża; ścinające – skierowane prostopadle do osi łącznika; zginające – wynik działania siły ścinającej
na pewnym ramieniu, np. w przypadku
montażu grubszych elementów.
Podczas szacowania obciążenia
łącznika należy uwzględnić ciężar
samej konstrukcji oraz obciążenie,
które na tej konstrukcji może wystąpić
podczas eksploatacji (np. siła ssąca
wiatru). I tak np. dobierając łącznik
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Tab. 1. Kategorie korozyjne

Przykłady miejsc zastosowania

Rodzaj
powłoki

na zewnątrz

wewnątrz

C1

—

Pomieszczenia ogrzewane z czystą
atmosferą (biura, sklepy, mieszkania, szkoły)

C2

Tereny wiejskie

Budynki nieogrzewane, gdzie może
mieć miejsce kondensacja (hale
sportowe, magazyny)

C3

Tereny miejskie i przemysłowe,
średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki, małe zasolenie

Pomieszczenia o dużej wilgotności
(zakłady spożywcze, pralnie)

C4

Obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu

Zakłady chemiczne, pływalnie,
stocznie, lakiernie

Obszary przemysłowe o dużej
wilgotności i agresywnej atmosferze o dużym zasoleniu

Pomieszczenia z ciągłą kondensacją
pary o dużym zanieczyszczeniu

C5–I,
C5–M

na cele gospodarcze (montaż szafek,
półek czy karniszy), oprócz ciężaru
samego elementu powinniśmy zwrócić
uwagę na obciążenie dodatkowe, takie
jak wyposażenie szafek, ciężar książek
na półkach, ciężar zasłon, obciążenie
wiatrem dla anten satelitarnych itp.
Dla obciążeń tylko rozciągających
można wybierać, w zależności od
obciążenia, łączniki o średnicach 8,
10, 12 mm; dla obciążeń mieszanych
(rozciąganie, ścinanie, zginanie) należy
wybierać łączniki z grubszym przekrojem poprzecznym wkręta – średnice
łączników od 10 mm wzwyż. Katalogi
i karty techniczne najczęściej podają
nośność łączników w kiloniutonach
[kN]. Możemy je w uproszczony sposób
przeliczyć na kilogram obciążenia,
pamiętając, że jeden kN to siła, z jaką
ziemia przyciąga ciało o masie 100 kg,
tj. 1 kN = 100 kg masy.
Po trzecie: określić rodzaj
podłoża!
Wytyczne ETAG 020 określają różne
rodzaje podłoża, z którymi możemy
zetknąć się podczas montażu. Poszczególne podłoża są przyporządkowane
określonym kategoriom (A, B, C, D).
Gdy mamy do czynienia z ceramiką
poryzowaną, podłoże oznaczone jest
symbolem C.

A

B

C

D

Po czwarte: określić miejsce
zamocowania!
Montaż odbędzie się wewnątrz domu
czy w ogrodzie? Będziemy mocować
półkę na książki w salonie czy antenę
na zewnętrznej elewacji budynku
narażonej na zmienne warunki atmosferyczne: słońce, deszcz, śnieg? To,

gdzie odbędzie się montaż, warunkuje
dobór łącznika z odpowiednią powłoką
antykorozyjną.
Po piąte: określić sposób montażu
łączników!
Do wyboru mamy:
 montaż wstępny
 montaż przelotowy
 wiercenie z udarem (obrotowo‑udarowe)
 wiercenie bez udaru (obrotowe)
I tu również wybór jest oczywisty:
w przypadku montażu w ceramice jedynym słusznym sposobem montażu jest
wiercenie bezudarowe.
Technika montażu
w ceramice
Najważniejszym elementem montażu
w ceramice poryzowanej jest właściwy
sposób wiercenia otworów. W tym celu
używa się wiertarek przewodowych
lub akumulatorowych z wyłączonym
udarem. Element ten jest niezwykle
istotny właśnie ze względu na wewnętrzną strukturę pustaka. W wyniku
bezudarowego wiercenia (wiercenie
obrotowe) otrzymujemy precyzyjnie
wykonany otwór o średnicy wiertła.
Włączenie udaru mogłoby stać się
przyczyną rozbicia ścianek wewnętrznych pustaka, co skutkowałoby
zmniejszeniem lub nawet całkowitą
utratą nośności połączenia.
W przypadku łączników rozporowych
montaż przebiega standardowo. Należy:
1. wykonać w podłożu otwór o określonej średnicy bez użycia udaru;
2. oczyścić otwór – w przypadku
ceramiki nie jest to jednak konieczne,
oczyszczenie otworu ma szczególne
znaczenie w przypadku podłoży
pełnych;
3. umieścić w otworze plastikową
koszulkę;

>
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4. wkręcić odpowiedni wkręt w zamontowaną koszulkę wkrętarką z nastawnym momentem obrotowym.
Produkty rekomendowane
do kołkowania w ceramice:
KPS-FAST / KPR-FAST
Montaż przelotowy
Grupa kołków KPS-FAST oraz KPR-FAST
to produkty doskonale sprawdzające się
w pustych przestrzeniach. Są to łączniki
do zamocowań konstrukcyjnych. Dzięki
redukcji gwintu możliwe jest precyzyjne
wprowadzenie wkręta w koszulkę.
Łącznik KPR-FAST posiada wkręt z łbem
podkładowym dającym możliwość mocowania elementów metalowych, natomiast
łącznik KPS-FAST posiada wkręt z łbem
stożkowym, który zapewnia poprawny
montaż elementów drewnianych.
Gniazdo TX gwarantuje optymalne
przeniesienie momentu obrotowego.
Produkty dają także możliwość montażu
w strefie zarysowanej betonu.
SFX
Montaż wstępny
Kolejnym produktem idealnie sprawdzającym się w przypadku montażu
w ceramice są koszulki uniwersalne
SFX. Koszulka wykonana z najwyższej
jakości nylonu została skonstruowana
tak, aby dopasowywać się do podłoża:
tuleja gwarantuje zawiązanie supła
w przypadku pustych przestrzeni, a co
za tym idzie – zwiększenie powierzchni
docisku. Średnica początkowa koszulki
została pomniejszona w stosunku do
średnicy końcowej, co zdecydowanie
ułatwi umieszczenie jej w otworze. Na
koszulce znajdują się specjalne wypusty
stabilizujące kołek w otworze oraz
płetwy zapobiegające obrotowi koszulki
w podłożu podczas montażu. Łącznik
można stosować do wszystkich podłoży. W zależności od tego, co i gdzie
jest mocowane, do wyboru pozostają
kombinacje koszulki SFX z różnymi
wkrętami: SFXP (łeb stożkowy), SFXK
(łeb sześciokątny) oraz z różnego typu
hakami, tj. SFXL – hak prosty, SFXC –
hak półpełny oraz SFXO – hak pełny.
RU
Montaż wstępny
Ten uniwersalny łącznik rozporowy
posiada koszulkę charakteryzującą się
płetwami przytrzymującymi – stanowią
one wypustki blokujące łącznik w fazie
wkręcania wkręta. Wkręt z łbem
stożkowym gwarantuje pewny docisk
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mocowanego elementu. Dostępne są
również wersje łącznika z hakami:
prostym (RUL), półpełnym (RUC) i pełnym (RUO).
KW
Montaż wstępny
Uniwersalny łącznik rozporowy KW
posiada wkręt z łbem stożkowym. Na
koszulce łącznika znajdują się płetwy
przytrzymujące; tak, jak w przypadku
łącznika RU, płetwy te blokują łącznik
w fazie wkręcania wkręta. Podczas
montażu łącznika w materiałach
z pustkami koszulka zwija się w tzw.
supeł, co zwiększa powierzchnię docisku
i gwarantuje pewny montaż.
GKW
Montaż wstępny
W przypadku podłoży z pustkami
idealnie sprawdza się wkręt GKW, który
stworzony jest do zamocowań w lekkich
podłożach: w pustakach ceramicznych
oraz płytach G-K. Łącznik posiada
wkręt z łbem stożkowym, co stanowi
gwarancję pewnego docisku mocowanego elementu.
Wszystkie zamocowania posiadają
koszulki wykonane z nylonu. Oznacza
to, że charakteryzują się dużą elastycznością, a co za tym idzie – ułatwiają
prawidłowe i stabilne rozparcie
w pustakach poryzowanych.
Przedstawione łączniki idealnie
sprawdzają się podczas montażu
w ceramice. Ich specjalne, unikalne
konstrukcje uwzględniają parametry
podłoża.
Najczęstsze błędy podczas
montażu łączników
rozporowych w ceramice
 użycie niewłaściwego łącznika do
podłoża, do którego nie został on
przeznaczony;
 użycie udaru podczas wiercenia
w pustakach ceramicznych, który
niszczy ścianki i nie daje pewności
poprawnego montażu łącznika. To
samo dotyczy wiercenia w cegłach
dziurawkach czy gazobetonie;
 za duży moment obrotowy podczas
wkręcania. Powoduje to urywanie się
wkrętów.
Odpowiednie dopasowanie łącznika
do podłoża oraz rodzaju mocowania,
a także postępowanie według zasad
prawidłowego montażu dają pewność, że
połączenie będzie trwałe i bezpieczne.

Wywierć otwór.
Wydmuchaj pył i zwierciny.

Osadź kotwę.

Wkręć wkręt w tuleję kotwy.

Warto w tym miejscu dodać, że
wszystkie łączniki rozporowe o średnicy
nominalnej koszulki równej lub większej
8 mm powinny posiadać aprobatę techniczną. Jest to związane z przepisami
dotyczącymi wyrobów budowlanych,
które mają wpływ na spełnienie
wymagań podstawowych stawianym
obiektom budowlanym w zakresie
nośności i stateczności tych obiektów,
jak również dotyczącym ich części oraz
wyposażenia. Podczas zakupów należy
kontrolować więc, czy wyroby posiadają
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Tylko takie łączniki
zapewnią prawidłowe mocowanie oraz
– co najważniejsze – bezpieczeństwo.

Sławomir Zawadzki, doradca techniczno-handlowy
tel. kom. 604 465 926, e-mail: slawomir.zawadzki@wienerberger.com
www.wienerberger.pl
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 SAMOCHÓD W FIRMIE

Przegląd samochodu po nowemu
Redakcja

Przegląd samochodu od 1 stycznia 2021 roku trzeba sfotografować. A to tylko jedno
z nowych wymagań w zakresie diagnostyki pojazdu. Ich celem jest zaostrzenie
selekcji samochodów dopuszczanych do ruchu na naszych drogach.
Przegląd samochodu z założenia służy
ocenie jego stanu technicznego, która
jest podstawą dopuszczenia go do ruchu.
Ale jak ocenić stan pojazdu zdalnie
i zaocznie? Tego technicznie zrobić się
nie da. Można za to wypełnić stosowną
dokumentację i przybić w odpowiednim
miejscu pieczątkę.
Takie praktyki to nie rzadkość. Wiele
samochodów jeżdżących po polskich
drogach porusza się po nich dzięki tak
właśnie przeprowadzonym przeglądom.
Na szczęście zły stan techniczny pojazdu
to jedna z rzadszych przyczyn wypadków drogowych (0,3% w 2019 roku).
Rząd nie tyle zatem postanowił ukrócić
ten proceder, co dostosować polskie
przepisy do dyrektyw unijnych.
W warsztacie jak u fotografa
Zgodnie z nowymi przepisami podczas
przeglądu samochodu diagnosta musi
pojazd sfotografować. Auto musi w tym
czasie stać na ścieżce diagnostycznej.
Obowiązkowe fotografowanie obejmuje zdjęcia:
 bryły samochodu z przodu, z tyłu,
z boku i po dwóch przekątnych (diagnosta musi przy tym zrobić je tak, aby
widoczny był cały pojazd);
 zegarów w kabinie, tak aby widoczny
był drogomierz.
Fotografie z przeglądu przechowywane
będą w stacji kontroli pojazdów przez
pięć lat. Po co? Ma to ułatwić kierowcom
dowodzenie swojej niewinności…

Nowe przepisy nakładają na
diagnostów obowiązek sprawdzania
pojazdu zgodnie z „przyjętym zakresem
czynności i przy pomocy wymaganego
wyposażenia technicznego”. W praktyce
oznacza to, że przegląd samochodu ma
być zrobiony rzetelnie, a nie pobieżnie,
jak często do tej pory bywało. Zmiany
mają wyeliminować praktyki polegające
na pomijaniu bądź niedokładnym badaniu m.in. świateł i czystości spalin.
Zrobisz wcześniej,
nic nie tracisz
Do tej pory kierowcy na obowiązkowy
przegląd samochodu zgłaszali się praktycznie w ostatniej chwili. W efekcie
stan techniczny pojazdu oceniany był
dość często pobieżnie albo nie udawało
się go zrobić na czas. Winą za ten stan
rzeczy obarczane były obowiązujące
do końca 2020 roku przepisy. Były
one bowiem tak skonstruowane, że
ten, kto na przegląd zgłosił się przed
upływem terminu ważności badania
samochodu, w pewnym sensie na
tym tracił. O terminie następnego
przeglądu decydowała bowiem data
właśnie przeprowadzanej kontroli
stanu technicznego. A to oznacza, że
taki kierowca sam sobie skrócił termin
ważności badania.
Teraz to się zmienia. Zgodnie
z nowymi przepisami na obowiązkowy
przegląd samochodu kierowca może
zgłosić się do 30 dni wcześniej i nic na
tym nie straci. Data kolejnego prze-

glądu nie zależy bowiem od aktualnie
dokonywanego badania, ale od daty
badania poprzedniego.
Spóźnisz się, zapłacisz
Do tej pory opieszałym kierowcom,
którzy na przegląd samochodu zgłaszali się po terminie, nic nie groziło.
Spóźnialscy nie ponosili żadnych
kosztów finansowych ani prawnych.
No chyba, że natknęli się na kontrolę
drogową...
Od 1 stycznia 2021 roku tacy
kierowcy mają 30 dni od daty upływu
ważności przeglądu na przeprowadzenie obowiązkowej kontroli stanu
samochodu. Jeżeli i w tym terminie
nie zdążą, będą płacić. Przegląd
wykonany ponad 30 dni po terminie
zgodnie z nowymi przepisami kosztuje
dwa razy tyle. Te dodatkowe 100% to
zwykła kara.
Opłatę karną od spóźnialskich
pobiera diagnosta, do którego zgłosili
się na przegląd. Pieniądze te trafiają na
konto Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Gdy zgromadzona
suma osiągnie wyznaczony przepisami
limit, reszta wpływów z opłat karnych
zasili budżet państwa.
Generalnie rola TDT wzrośnie.
Instytucja ta od nowego roku przejęła
od starostów obowiązek nadzoru
nad poprawnością pracy diagnostów.
Obecnie to TDT wydaje, cofa i odbiera
im uprawnienia do wykonywania okresowych przeglądów technicznych.
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Mały ZUS plus
– zgłoszenia, warunki i skutki
Małgorzata Korba, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Mały ZUS plus to jedna z trzech ulg, z których przedsiębiorcy mogą korzystać, żeby obniżyć
comiesięczne składki na ubezpieczenia. Co do zasady firmy mogą zgłosić się do ulgi na
początku roku kalendarzowego, ale są też sytuacje, gdy mogą to zrobić w innym terminie.
Ulgi w opłacaniu składek dla przedsiębiorców obejmują trzy pozycje:
 Ulgę na start, która pozwala nie
opłacać składek na ubezpieczenia
społeczne przez pierwsze 6 miesięcy
kalendarzowych działalności;
 preferencyjne składki, które
umożliwiają opłacanie składek na
ubezpieczenia społeczne obliczanych
od 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego przez 24 miesiące
kalendarzowe;
 Mały ZUS plus, który pozwala
opłacać składki na ubezpieczenia
w wysokości uzależnionej od dochodu
przedsiębiorcy.
Kto może korzystać
z Małego ZUS plus?
Z tej ulgi może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z działalności
gospodarczej w poprzednim roku

kalendarzowym nie przekroczył
120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż przez
cały rok, to limit przychodu wylicza
się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy w danym roku. Z ulgi
skorzysta tylko osoba, która prowadziła
działalność gospodarczą w poprzednim
roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że Mały ZUS plus nie przysługuje
osobom dopiero rozpoczynającym
biznes. Jeśli przedsiębiorca rozliczał się
w formie karty podatkowej i rozliczał
podatek VAT od sprzedaży, to jego
przychodem z działalności gospodarczej
jest wartość sprzedaży, o której mowa
w ustawie o podatku od towarów i usług,
która podlega opodatkowaniu VAT, bez
kwoty tego podatku.
Z Małego ZUS plus wykluczone
są firmy, które rozliczają się na
karcie podatkowej z jednoczesnym

zwolnieniem sprzedaży od podatku
VAT. Kolejne kryterium wykluczające
przedsiębiorcę z ulgi to podleganie
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu
innej pozarolniczej działalności (np.
jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi
nie skorzysta również osoba, która
wykonuje dla byłego lub obecnego
pracodawcy to, co robiła dla niego jako
pracownik w bieżącym lub poprzednim
roku kalendarzowym.
Mały ZUS plus nie przysługuje przedsiębiorcy, który spełnia jeszcze warunki
do opłacania preferencyjnych składek,
czyli składek od kwoty co najmniej
30% minimalnego wynagrodzenia.
Musi więc zostać zachowana kolejność
korzystania z ulg w opłacaniu składek.
Nowy przedsiębiorca najpierw ma prawo
do wykorzystania Ulgi na start. Z tej ulgi
może zrezygnować i od razu przejść do
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korzystania z preferencyjnych składek
(przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe). Dopiero gdy przedsiębiorca nie
ma uprawnień do preferencyjnych składek, może pomyśleć o Małym ZUS plus.
Na Małym ZUS plus można być
maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu
ostatnich 60 miesięcy prowadzenia
firmy. Ulga dotyczy tylko składek na
ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej
wysokości.
Jakie składki na
Małym ZUS plus?
Kwota składek na Małym ZUS plus
zależy od dochodu przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego
miesięcznego dochodu uzyskanego
z działalności w poprzednim roku. Przy
czym tak wyliczona podstawa wymiaru
składek musi mieścić się pomiędzy 30%
minimalnego wynagrodzenia krajowego
a 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia. W 2021 roku składki
na Małym ZUS plus oblicza się więc od
kwoty minimum 840 zł i maksimum –
3155,40 zł.
Nowej podstawy wymiaru składek nie
trzeba wyliczać samodzielnie. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych udostępnia
w tym celu internetowy kalkulator na
stronie eSkladka.pl. W kalkulatorze
należy wpisać liczbę dni prowadzenia
działalności gospodarczej w poprzednim
roku kalendarzowym i wybrać z listy
formy opodatkowania, z jakich przedsiębiorca wtedy korzystał. Następnie
przedsiębiorca wskazuje swój ubiegłoroczny przychód i dochód z działalności.
W przypadku korzystania z karty
podatkowej i ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych kalkulator sam
podpowiada wysokość dochodu.
Wysokość kwoty, od której opłaca się
składki, ma wpływ na wysokość przysługujących przedsiębiorcy świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, w tym na
zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy
macierzyński oraz przyszłą emeryturę.
Dlatego to zawsze do przedsiębiorcy
uprawnionego do Małego ZUS plus
należy decyzja, czy chce on skorzystać
z ulgi. Jeśli z niej skorzysta, decyduje
się jednocześnie na niższe świadczenia
w przypadku choroby, macierzyństwa,
dłuższej niezdolności do pracy itd.
Jak zgłosić się do
Małego ZUS plus?
Podstawę wymiaru składek ustala się
raz w roku kalendarzowym – na jego
początku. Dlatego przedsiębiorca, który
chce zacząć korzystać z „małego ZUS
plus” od stycznia 2022 roku, powinien
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zgłosić się do ulgi do końca stycznia
2022 roku.
Są też wyjątkowe sytuacje, gdy
do Małego ZUS plus można zgłosić
się w trakcie roku kalendarzowego.
Dotyczy to osób, które w trakcie roku:
 rozpoczynają działalność gospodarczą
(a nie mają prawa do preferencyjnych
składek);
 wznawiają zawieszoną wcześniej
działalność gospodarczą;
 kończy się okres korzystania z preferencyjnych składek.
W ich przypadku termin na zgłoszenie
to 7 dni liczonych od rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej/jej wznowienia/po zakończeniu
preferencyjnych składek. Przykład:
Pani Agata ma zawieszoną działalność
gospodarczą od listopada 2020 do
30 czerwca 2021 roku. Spełnia warunki
do skorzystania z Małego ZUS plus
i chce się do niego zgłosić. Musi to zrobić
najpóźniej 8 lipca 2021 roku (wtedy
zgodnie z KPA mija 7 dni).
Jak wygląda samo zgłoszenie? Należy
złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty:
ZUS ZWUA (czyli wyrejestrowanie
z dotychczasowym kodem ubezpieczenia)
oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do
ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem właściwym
dla Małego ZUS: 0590 albo 0592. Kod
0592 jest przeznaczony dla przedsiębiorcy,
który jednocześnie pobiera rentę z tytułu
niezdolności do pracy).
Dodatkowo po pierwszym miesiącu
z Małym ZUS plus trzeba złożyć
dokumenty rozliczeniowe z informacją
o rocznym przychodzie, rocznym
dochodzie oraz formach opodatkowania
z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Można zrezygnować
W każdym czasie przedsiębiorca może
zrezygnować z korzystania z Małego ZUS
plus. Rezygnacja obowiązuje od miesiąca,
w którym przedsiębiorca przekaże do ZUS
odpowiednie wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Chodzi o złożenie dokumentów
wyrejestrowujących (ZWUA) z kodem
0590 (lub 0592 dla rencisty) i zgłoszenie
do ubezpieczeń od tej samej daty z kodem
0510 (lub 0512 dla rencisty).
Rezygnacja jest nieodwołalna.
Oznacza to, że za miesiąc, w którym
przedsiębiorca zrezygnuje i za pozostałe
miesiące do końca danego roku, będzie
opłacał składki na ubezpieczenia
społeczne od kwoty minimum 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Niezgłoszenie się
do ulgi w ustawowym terminie też jest
uznawane za rezygnację.

Polska Izba Inżynierów
Budownictwa
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa.
Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu"
to ogólnopolska akcja Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, która została zaplanowana na
25 września 2021 roku. W tym dniu w całym
kraju inżynierowie budownictwa będą bezpłatnie udzielać porad inwestorom, właścicielom
i użytkownikom obiektów budowlanych.
Głównym celem akcji „Dzień Otwarty
Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu" jest pomoc
indywidualnym inwestorom: właścicielom
domów jednorodzinnych i mieszkań. Na
spotkania mogą również przyjść właściciele
lub zarządcy nieruchomości, które wymagają
modernizacji, przebudowy lub generalnego
remontu. W ramach akcji PIIB każdy będzie
mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy. W godzinach
od 10−15 będą tam pracować wielobranżowe
zespoły udzielające bezpłatnie konsultacji
w sprawach związanych m.in. z zakupem
działki, procedurami związanymi z budową
domu, wyborem kierownika budowy, doborem
materiałów i technologii, jakie będą stosowane
podczas budowy domu.
– Przygotowaliśmy to wydarzenie z troski
o inwestorów, zwłaszcza tych indywidualnych.
Kiedy mówi się nieustannie o ułatwieniach
proceduralnych i próbuje zastępować rzetelną
dokumentację projektową marketingową wizualizacją obiektu, tym ważniejsza jest troska o bezpieczeństwo i koszty eksploatacji budynków. Wiele
tzw. ułatwień to tylko przyzwolenie na odroczoną
płatność. Życie budynku zaczyna się od pomysłu
na niego, ale kończy po dziesiątkach lat. Dlatego,
aby usatysfakcjonować pokolenia, o techniczne
szczegóły należy zadbać już teraz – podkreśla
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Oprac. Redakcja
Adresy punktów konsultacyjnych znajdują się
na stronie: www.piib.org.pl/dzieninzyniera
Patronat honorowy nad akcją objęło
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
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Lojalny klient, czyli jak
budowlanka utrwala relacje
Lojalny klient to najlepszy klient. Aby chciał trwale z nami współpracować, musimy
mieć dla niego odpowiednią ofertę i zbudować z nim satysfakcjonującą go relację. Tym
razem sprawdzamy, jak lojalnych klientów pozyskują lubelskie firmy budowlane.
Lojalny klient w branży budowlanej to
zjawisko raczej rzadkie. Zarówno gdy
weźmie się pod uwagę klientów indywidualnych, jak i firmy. Nie inaczej jest też
w relacjach między wykonawcami a hurtowniami i dystrybutorami materiałów.
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego,
że branża budowlana dość późno
zaczęła stosować narzędzia marketingowe, które sprzyjałyby przywiązaniu

klientów do wybranej firmy. Od kilku lat
stosują je producenci materiałów i duże
sieci handlowe, ale patrząc z perspektywy skali rynku budowlanego, ciągle
jest ich niewiele.
Generalnie taki stan rzeczy może
dziwić, bo lojalny klient to ktoś, kto
zapewnia firmie stałe obroty i buduje jej
przewagę nad konkurencją. W czasach
tak niepewnych jak pandemia może oka-

zać się, że to dzięki lojalności klientów
niektóre firmy nie tylko przetrwają, ale
nawet się rozwiną. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie narzędzia i metody
budowania trwałych relacji z klientami
stosują hurtownie i dystrybutorzy materiałów budowlanych w naszym regionie.
W tym celu przejrzeliśmy informacje,
które publikują na swoich stronach
internetowych.
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Z informacji, jakie firmy budowlane
z naszego regionu udostępniają
w Internecie, wynika, że chcąc pozyskać
lojalnych klientów, najczęściej stosują:
 programy lojalnościowe,
 systemy rabatowe,
 system poleceń,
 wysoki poziom obsługi klienta.
Lojalność dobrze
zaprogramowana
Specjaliści od marketingu uważają, że
każda firma może pokusić się o program
lojalnościowy. Ważne, aby był na miarę
jej możliwości. Duże firmy, które
obsługują wielu klientów, tworzą rozbudowane programy wymagające zaawansowanych narzędzi obsługi. Małe mogą
wytypować niewielką grupę odbiorców
swoich materiałów i usług, którym będą
oferowały określone nagrody i bonusy.
Wśród lubelskich firm najwyraźniej
pokutuje jednak przekonanie, że
program lojalnościowy to narzędzie
przypisane do dużych firm. W naszym
regionie takim narzędziem marketingowym posługują się bowiem dwie grupy
firm budowlanych:
 sieci zrzeszające hurtownie w branży
(PSB – Buduj z PSB, SBS – INTEGRIS);
 duże firmy dystrybutorskie, które
mają oddziały w całym regionie (Unimax – Klub Instalatora, SIG – SIGup).
W przypadku sieci zrzeszającej
hurtownie z branży promowane są
produkty, które kupowane są dla całej
grupy. O tym, co będzie przedmiotem
promocji, jaką formę będzie miał program lojalnościowy i jakie będą nagrody
i dodatkowe atrakcje, decyduje zarząd
grupy. Hurtownia, która do niej należy,
nie ma więc możliwości podłączenia do
akcji pozycji spoza wyznaczonego wolumenu produktów ani indywidualnego
nagradzania swoich klientów. Wszyscy
wykonawcy w całym kraju traktowani
są tak samo. To spory minus takich
programów.
Żeby nie uzależniać się zbytnio
od działań grupy, hurtownia musi
więc albo samodzielnie organizować
oddzielne akcje promocyjne, albo zorganizować własny program lojalnościowy.
Tę drugą opcję wybrała na przykład
HAP Armatura. Firma ma kilka oddziałów w regionie i jednocześnie należy
do grupy SBS. Wykonawcy, którzy się
w niej zaopatrują, mogą wziąć udział
w programie:
 INTEGRIS, organizowanym przez
SBS;
 HapPro, organizowanym przez HAP
Armaturę.
Ponieważ HAP zastrzega, że klient może
uczestniczyć tylko w jednym programie

 BUDUJEMY RELACJE
Rekomendacje ciągle niedoceniane
Niewielkie zainteresowanie hurtowni i dystrybutorów włączeniem systemu
poleceń do umacniania relacji z wykonawcami do pewnego stopnia wyjaśnić
można dużym popytem na usługi budowlane i niedostatkiem fachowców
z branży na rynku. Zapotrzebowanie na wykonawców było do tej pory tak
duże, że klienci już kilka miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji rezerwowali
sobie u nich terminy i ustawiali się w kolejkę. Jeżeli marketing poleceń działał,
to przede wszystkim między inwestorami. Teraz to się zmienia. Pandemia
spowolniła nieco rynek usług budowlanych. W rezultacie część firm nadal ma
dużo zleceń, ale coraz częściej zdarzają się takie, które muszą ich aktywnie
poszukiwać.

lojalnościowym, wykonawca musi wybrać,
który z nich bardziej mu odpowiada.
Lojalność nagradzana
rabatami
Stały, lojalny klient musi być za swą
wierność firmie nagradzany. Przede
wszystkim dlatego, żeby nie stał się
łatwym kąskiem dla konkurencji.
W czasach, gdy wszyscy dookoła
premiują trwałość relacji, brak takiej
nagrody może stałych klientów do
firmy po prostu zniechęcić. Swego
czasu przekonały się o tym niektóre
firmy telefonii komórkowej, które
oferowały super promocje tylko dla
nowych klientów, zapominając o stałych abonentach. W tym samym czasie
inni operatorzy o takich klientów
dbali nie mniej niż o nowych. Niedoceniani przez swoją sieć komórkową
abonenci zaczęli rezygnować z jej usług
i przenosić się do bardziej troskliwych
operatorów. A działo się to jeszcze
w czasach, gdy przeniesienie numeru
nie było tak łatwe, jak dziś i wraz ze
zmianą operatora trzeba było zmienić
też numer telefonu.
Potrzebę nagradzania stałych klientów specjalną ceną rozumieją i doceniają
także lubelskie hurtownie budowlane.
Część z nich stosuje rabaty dostosowane
indywidualnie do klienta, w innych
lojalny klient może liczyć na:
 niższe ceny określonych przez hurtownię produktów;
 akcje promocyjne skierowane tylko do
lojalnych klientów.
W jeszcze innych stały klient otrzymuje
stały rabat na wszystkie produkty kupowane w hurtowni (np. w Hamerbud).
Lojalny klient z poleceniem
Marketing poleceń to jedno z najbardziej skutecznych i najtańszych
narzędzi zdobywania nowych klientów.
Niestety niewielu dystrybutorów i hurtowni budowlanych je stosuje. A te,
które się na to decydują, najczęściej
ograniczają się do zamieszczenia na
swojej stronie internetowej lub profilu

na FB listy polecanych wykonawców.
Z reguły liście takiej nie towarzyszy
żaden opis tego, na jakich zasadach
wykonawcy mogą się na niej znaleźć
i jak często lista jest aktualizowana.
Takie braki niestety negatywnie
wpływają na decyzje osób poszukujących wykonawcy, bo obniżają ich
wiarygodność.
Zdarza się jednak, że hurtownie
budowlane stosują świadomie
marketing poleceń jako element
wzmacniający trwałość relacji z wykonawcami. Co więcej, bywa to prawdziwy
marketing szeptany, skuteczniejszy niż
jego „elektroniczny kuzyn”. W takich
firmach sprzedawcy osobiście polecają
osobom i firmom, które kupują u nich
materiały budowlane, wykonawców
stale współpracujących z hurtownią.
Lojalny klient dzięki
sprawnej obsłudze
Poziom obsługi klienta to narzędzie
stare prawie jak świat. Chwalą się
nim praktycznie wszystkie hurtownie
budowlane w regionie, bo w swojej
wizytówce na stronie nie wypada
napisać nic innego. W rzeczywistości
różnie z tą obsługą bywa. Tak wynika
z rozmów, które przeprowadziliśmy
i z opinii, jakie na temat firm budowlanych z Lubelszczyzny można znaleźć
w internecie.
Obsługa klienta tymczasem, to
bardzo ważne narzędzie budowania
trwałych relacji z klientem. Niektórym może wydawać się narzędziem
oklepanym i zgranym. Nic bardziej
mylnego i pod żadnym pozorem nie
wolno go bagatelizować. Zdarza się, że
to właśnie obsługa klienta przeważa
szalę na korzyść jednej albo drugiej
hurtowni. Rzecz jasna nie ta, która
polega na uśmiechaniu się i poklepywaniu po ramieniu. Także i w materii
obsługi klienci wymagają profesjonalizmu. A ten przejawiać powinien się
m.in. w szybkim załatwianiu spraw,
rzetelnym doradztwie, uczciwej
komunikacji.
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Farba na mikropęknięcia zapobiegająca
powstawaniu pleśni i grzybów
Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej, na bazie elastycznych kopolimerów akrylowych, formuła
z włóknami polietylenowymi, bez zmiękczaczy, który tworzy odpowiednie podłoże odporne na
mikropęknięcia. Nieprzemakalna, przepuszczająca powietrze, łatwy do aplikacji, idealna do celów
profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych
rodzajach podłoża. Wysoka jakość preparatu, dający również doskonałe wykończenie, zapewnia
maksymalną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Proszek kwarcowy oraz
włókna sprawiają, iż preparat pozwala na uzyskanie zwartego i jednorodnego wykończenia, matowy
i maskujący niedoskonałości tynku. Preparat, w barwach z refleksem światła na poziomie LRV >25,
jest również odpowiedni do systemów izolacji jako zabezpieczenie przed pęknięciami.
ODPORNOŚC NA MIKROPĘKNIĘCIA
NIEPRZEMAKALNOŚĆ | ŁATWA APLIKACJA
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA DZIĘKI
WŁÓKNOM ROZPROSZONYM

18 h

6–7 m2/l

+5°C +30°C

5–10%

5–10%

0–10%

+5°C +30°C

Elasto Guaina
Elastyczny preparat izolujący
Preparat syntetyczny w dyspersji wodnej, który tworzy trwałą, gumową i zwartą powłokę
nieprzepuszczającą wody. Preparat ciekły do rozprowadzenia na podłożu, który pozwala na
uzyskanie powłoki nieprzemakalnej bez problemów z łączeniami używając prefabrykowanej foli.
ODPORNOŚĆ NA ALKALIA | NIEPRZEMAKALNA
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
72 h

1,5–2 m2/kg

+5°C +30°C

+5°C +30°C

Elasto Stucco
Stiuk elastyczny zbrojony włóknem
Stiuk przeznaczony do wypełnień pęknięć i dziur w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.
To pasta składająca się z elastycznych kopolimerów akrylowych i włókien syntetycznych, które
tworzą powłokę odporną na mikropęknięcia. Wysycha szybko i równomiernie, nie wymaga
wcześniejszych procedur. Utrzymuje przez długi czas wysoką elastyczność nawet przy temperaturach poniżej 0°C.

ODPORNOŚĆ NA ALKALIA | ELASTYCZNOŚĆ
72 h

+5°C +30°C

+5°C +30°C
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Jak radzić sobie ze stresem?
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Pytanie o to, jak radzić sobie ze stresem, to w zasadzie pytanie o to, jak poradzić sobie z zadaniem.
Dlaczego? Bo stres to nasza fizjologiczno-psychologiczna odpowiedź na wyzwania, które
stawia nam otoczenie. W metodach radzenia sobie ze stresem nie o to jednak chodzi.
W różnych poradnikach i podręcznikach psychologii stres definiowany
jest na dwa odmienne sposoby. Część
z nich określa go jako fizjologiczną
reakcję organizmu na działające na nas
czynniki środowiskowe. Inne ujmują
go natomiast jako fizjo-psychologiczną
odpowiedź organizmu na pojawienie się
w otoczeniu czynników, które są dla nas
wyzwaniem.
Stres pojawia się zatem zawsze
w relacji do otoczenia, fizycznego bądź
społecznego. A dokładnie wtedy, gdy
wydarzy się w nim coś, co zaburza
równowagę naszego funkcjonowania
w świecie. Specjaliści ten stan równowagi określają mianem homeostazy,
ma więc ona charakter dynamiczny.
Homeostaza bowiem to utrzymywanie względnie stałych parametrów

funkcjonowania pomiędzy dwoma
zmiennymi ośrodkami. W przypadku
stresu jednym z tych ośrodków jest
nasze funkcjonowanie na poziomie
fizjo-psychologicznym, drugim – to, co
się dzieje wokół nas.
Nie każde wydarzenie w otoczeniu
jest dla nas źródłem stresu. Aby
tak się stało, musi ono w znaczący
sposób naruszać naszą równowagę
z otoczeniem. Takie wydarzenia określa
się mianem stresorów i dzieli na trzy
grupy:
 blokady – przeszkody, które uniemożliwiają kontynuację naszego
działania;
 konflikty – zderzenia z działaniami
innych osób, które (na różnych
płaszczyznach) dążą w innych niż my
kierunkach;

 przymusy – naciski, które otoczenie
wywiera na nas, zmuszając do
działania w określony sposób albo
w określonym kierunku.
Reakcja czy odpowiedź?
Między „reakcją”, a „odpowiedzią”, na
którą powołują się definicje stresu, jest
kolosalna różnica. Reakcja to coś, na co
z reguły nie mamy wpływu. Odpowiedź
zaś zawsze zależy od nas. Może nie
zawsze jest przemyślana i w pełni świadoma, generalnie jednak to nasze dzieło
i możemy je odpowiednio kształtować.
Z drugiej strony, gdy pojawi się
stresor, nasz organizm nie czeka, aż
udzielimy odpowiedzi. Od razu reaguje
i zaczyna produkować kortyzol oraz
adrenalinę. To hormony, które ułatwiają
orientację i działanie w sytuacji zagro-
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żenia. Pobudzają one między innymi
układ krążenia krwi i układ oddechowy.
Lepiej dotlenione są zatem zarówno
mięśnie, jak i mózg. Dzięki temu rośnie
nasza wydolność fizyczna i umysłowa,
a także wyostrza percepcja. Ograniczone zostają przy tym energochłonne
procesy fizjologiczne, które w sytuacji
zagrożenia mają drugorzędne znaczenie.
Zatrzymuję się między innymi procesy
trawienne i obniża aktywność układu
odpornościowego.
W efekcie takiej mobilizacji organizmu i koncentracji aktywności wokół
stresora łatwiej określić nam rodzaj
zagrożenia i znaleźć wyjście ze stresującej sytuacji, czyli udzielić odpowiedzi na
wymagania otoczenia.
W praktyce wyjście z sytuacji stresującej oznacza:
 wyeliminowanie stresora z otoczenia
i przywrócenie homeostazy na
dotychczasowym poziomie;
 ustalenie równowagi na nowym
poziomie, dostosowanym do aktualnych wymagań otoczenia;
 zmianę otoczenia na takie, w którym
stresor nie występuje.
Style radzenia sobie
ze stresem
Styl radzenia sobie ze stresem to sposób,
w jaki podchodzimy do pojawienia się
stresora. W literaturze fachowej wymienia się trzy jego rodzaje, w zależności
od tego, na czym koncentrują się nasze
działania. Może on być zorientowany na
zadanie, emocje bądź unikanie.
Osoby zorientowane na zadanie,
doświadczając stresu, najpierw koncentrują się na zidentyfikowaniu problemu,
a następnie przystępują do jego
rozwiązania. Jeżeli nie ma rozwiązania,
które przywróciłoby równowagę na
dotychczasowym poziomie, ustalają ją
na nowym poziomie. Należą one zatem
do osób, które aktywnie zabierają się za
eliminowanie stresora albo znalezienie
skutecznego sposobu działania w nowej
sytuacji. Zwykle to one najszybciej uczą
się, jak radzić sobie ze stresem. Najgorsze dla nich są sytuacje, w których
nie mają wpływu na rozwój wydarzeń
i których rozstrzygnięcie nastąpi
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Do
takich należy na przykład oczekiwanie
na diagnozę poważnych schorzeń czy
wyrok w przeciągającym się postępowaniu sądowym.
Radzenie sobie ze stresem
w stylu zorientowanym na emocje
preferują osoby skoncentrowane na
sobie. Zamiast rozwiązywać problem,
wolą zajmować się swoimi odczuciami.
Gdy pojawi się stresor, najważniejsza
jest dla nich równowaga wewnętrzna.

 Psychologia w pracy
Czy wiesz, że...
Krótkotrwały stres ma charakter
adaptacyjny i mobilizuje nas do
działania. Długotrwałe wydzielanie
kortyzolu i adrenaliny, osłabiając
nasze zdolności immunologiczne,
może zakłócić funkcjonowanie
naszego organizmu i doprowadzić
do jego wyczerpania.
Celem ich działań w sytuacji stresowej
jest więc rozładowanie napięcia emocjonalnego. Uzyskują je dzięki zamartwianiu się, „wyżalaniu” się do innych czy
myśleniu życzeniowemu. Stosowanie
takich metod nie jest tak bez reszty
pozbawione sensu. Styl zorientowany
na emocje bardzo dobrze sprawdza
się bowiem w sytuacjach, w których
rozwiązanie nie zależy od danej osoby
albo jest mocno oddalone w czasie.
Styl zorientowany na unikanie,
który polega na unikaniu myślenia
o pojawiającym się problemie, stosują
zwykle osoby o zaniżonym poczuciu
wartości siebie, przekonane, że nie
są w stanie sprostać wymaganiom
otoczenia. Niska ocena samego siebie
jest jednak poważnym zagrożeniem dla
równowagi psychicznej, dlatego bagatelizują stresor bądź też koncentrują się na
zadaniach, które nie są z nim związane.
Zamiast rozwiązywać problem, mogą
czytać książki, sprzątać, grać albo
objadać się, upijać, odurzać narkotykami
bądź też pracą (pracoholizm).

Uwaga!
Znając swój styl radzenia
sobie ze stresem, łatwiej
ocenić konsekwencje swoich
działań i zmienić je na bardziej
konstruktywne. Styl ten nie
determinuje bowiem tego, jak
odpowiemy na pojawiające
się wyzwania, a określa
jedynie nasze preferencje.
W końcu przecież nawet
fani trampek i bojówek
zakładają garnitur i lakierki,
gdy wymaga tego sytuacja.
Metody odstresowania
organizmu
Pytanie o to, jak radzić sobie ze stresem,
pada zazwyczaj wtedy, gdy stres jest albo
bardzo intensywny albo długotrwały.
Nasz organizm jest wówczas w stanie
silnej bądź nieustannej mobilizacji. Dla

naszego układu oddechowego, krążenia,
mięśniowego i immunologicznego oraz
psychiki to duże obciążenie, które może
doprowadzić do poważnych zaburzeń
ich funkcjonowania. To, jak szybko
zaburzenia te zaczniemy odczuwać,
zależy od naszej odporności na stres
i stylu radzenia sobie ze stresem.
Najlepiej nie czekać, aż się pojawią,
tylko zacząć im zapobiegać od razu, gdy
pojawi się stresor.
Najpopularniejsze metody przeciwdziałania skutkom stresu to: ćwiczenia
rozciągające i oddechowe, trening
Jacobsona oraz autogenny, a także
wizualizacja i tzw. mindfulness.
Ćwiczenia rozciągające mają na celu
rozluźnienie mięśni (przede wszystkim
karku i szyi) i ułatwienie oddychania.
Ćwiczenia oddechowe, czyli tzw.
regulacja oddechu, służą dotlenieniu
organizmu, ale nie tylko. Skupiając się
na oddechu, odwracamy nasze myśli od
stresora i zagrożenia, którego jest źródłem. Dzięki temu nabieramy dystansu
do sytuacji stresowej i łatwiej nam
zachować spokój.
Trening Jacobsona (tzw. progresywna relaksacja mięśni) łączy niejako
dwie wcześniejsze metody. Rozluźniamy
po kolei wszystkie mięśnie, dostosowując do ćwiczeń akcję oddechową.
Trening autogenny Schultza składa
się sześciu faz (elementów), które osiąga
się dzięki specjalnym komunikatom
sugestywnym. Fazy te to uczucie
ciężaru, ciepła, regulacja pracy serca,
regulacja swobodnego oddychania, uczucie ciepła w splocie słonecznym, uczucie
chłodu na czole. Trening wykonuje się
w czterech pozycjach wyjściowych:
leżenie tyłem; leżenie przodem; siad na
krześle z oparciem; półleżenie w fotelu.
Jak widać to metoda dość złożona,
dlatego jej stosowanie powinno się
rozpoczynać pod okiem specjalisty.
Osoby z pewnym doświadczeniem mogą
wspomagać się nagraniem z komunikatami sugestii.
Wizualizacja polega na wyobrażaniu
sobie (wizualizacji) miejsca, w których
chcielibyśmy się znaleźć w danym
momencie, aby poczuć się komfortowo.
Ćwiczenie można połączyć ze słuchaniem ulubionej i relaksującej muzyki.
Mindfulness, w Polsce znana także
jako uważność, czyli trening szczególnego
rodzaju uwagi. Jej wyjątkowość polega na
tym, że skierowana jest ona na bieżącą
chwilę. Ćwiczenie jej polega na świadomej,
ale nieosądzającej koncentracji na tym,
co dzieje się tu i teraz. W metodzie tej
wykorzystuje się elementy pochodzące
z buddyzmu i jogi.
Pełna wersja tekstu na fachowiec.ihz.pl
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Praca zdalna: zasady
organizacji i obowiązki stron
Elżbieta Amborska, ela@ihz.pl

Praca zdalna zostanie z nami najwyraźniej na stałe. Tarcza Antykryzysowa usankcjonowała
przede wszystkim konieczność jej stosowania i określiła podstawowe warunki jej świadczenia.
Teraz trwają prace nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów kodeksowych.
Praca zdalna to najbezpieczniejszy
system wykonywania obowiązków
zawodowych w czasie pandemii
COVID-19. Zapewnia niezbędny dystans
społeczny, którego nie da się zagwarantować tak w wielkich biurowcach, jak
i niewielkich pomieszczeniach małych
firm. Zanim usankcjonowała ją Tarcza
Antykryzysowa 1.0, wielu pracowników
swoje obowiązki zawodowe już wykonywało w domu.
Zapisy Tarczy 1.0 dotyczące pracy
zdalnej były jednak tak lakoniczne, że
wymagały doprecyzowania. Problem ten
miała rozwiązać Tarcza 4.0, ale zrobiła
to tylko częściowo. Tymczasem okazało
się, że praca zdalna ma tyle zalet, że
najwyraźniej pozostanie z nami na stałe.

Praca zdalna, czyli jaka?
Przepisy antycovidowe pracę zdalną
definiują jako wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem
jej stałego wykonywania. Gdzie
dokładnie, tego nie określa ani Tarcza
1.0, ani 4.0. Pracownik może zatem
swoje zadania zawodowe wykonywać
równie dobrze w domu, jak i wynajętym
do tego celu biurze. Może też pracować,
siedząc w kawiarni i popijając kawę.
Żadna z Tarcz nie określa też, jak
długo pracownik może pracować zdalnie. Pracodawca musi jednak oznaczyć
jakoś czas, w którym system ten będzie
obowiązywał. Może go zdefiniować
jednoznacznie, ale może też uzależnić
go od czynników od siebie niezależnych.

W pierwszym przypadku mogą to być na
przykład 3 miesiące, w drugim – okres
trwania zagrożenia epidemicznego.
Przepisy tarczowe nie precyzują też,
na czym dokładnie praca zdalna polega.
To znaczy nie określają, w jaki sposób
pracownik ma ją wykonywać. Preferowana jest praca wykonywana za pomocą
urządzeń elektronicznych. Równie
dobrze jednak pracownik zdalnie może
prowadzić dokumentację papierową
dostarczaną mu na przykład przez
kuriera. Przepisy tego nie wykluczają.
A zgodnie z Tarczą 4.0 praca zdalna
to także wytwarzanie i świadczenie
usług materialnych (tj. oddziałujących
na dobra materialne, takie jak remont,
budowa czy naprawa telewizora).
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Praca zdalna na wniosek
czy na polecenie?
Przede wszystkim wtedy, gdy pracownik ma odpowiednie umiejętności,
możliwości lokalowe i techniczne do
świadczenia pracy w ten sposób. Musi
to być też taki rodzaj pracy, którą
w ogóle zdalnie może wykonywać (nie
może to więc być obsługa kasy fiskalnej,
montaż przy taśmie produkcyjnej itp.).
A może to robić zarówno na polecenie
pracodawcy, jak i sam wnioskować
o pracę zdalną. Zawsze jednak są to
zdarzenia o charakterze indywidualnym. Pracodawca musi polecenie pracy
zdalnej wydać oddzielnie każdemu
pracownikowi – nawet jeżeli jej zasady
ustalił w regulaminie pracy. Pracownicy
także muszą wnioskować o pracę zdalną
każdy osobno.
Ze względu na okoliczności wprowadzenia możliwości pracy zdalnej i celu,
jakiemu ma ona służyć (przeciwdziałanie pandemii) polecenie, które jej
dotyczy, pracodawca może wydawać:
 z dnia na dzień (ale może też uprzedzić pracownika wcześniej o przejściu
na zdalny system pracy);
 wielokrotnie (okresy pracy zdalnej
mogą, jednak nie muszą być przery-
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Największe wyzwania w nowelizacji Kodeksu pracy
Chociaż wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej do Kodeksu pracy wydaje się nieuniknione, nie jest to zadanie łatwe. Ustawodawca musi rozwiązać kilka bardzo
istotnych problemów, które dotyczą:
 ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych i poufnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik korzysta z własnego sprzętu np. do komunikacji zdalnej;
 ryzyka nadregulacji pracy zdalnej – nadmierne obwarowania możliwości
świadczenia pracy zdalnie mogą zniwelować korzyści, jakie ten tryb ze sobą
niesie;
 sprecyzowania pojęć nierozerwalnie związanych z pracą zdalną, takich jak
„warunki lokalowe”, „warunki techniczne” czy „postać elektroniczna”;
 katalogu czynności, których zdalnie nie będzie można wykonywać;
 systemu kontroli pracy zdalnej wykonywanej poza domem pracownika (może
to być wynajęte biuro, ale może to też być i kawiarnia).
wane okresami pracy stacjonarnej, ale
zawsze trwać przez oznaczony czas).
Przepisy nie wymagają, aby polecenie czy
wniosek miały formę pisemną. Dla własnego bezpieczeństwa tak pracodawca, jak
i pracownik powinni ją jednak stosować.
Pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnie. Odmowa ta jest
zasadna tylko wtedy, gdy:
 jest to praca tego rodzaju, że zdalnie
wykonywać się jej nie da;

 pracownik nie ma odpowiednich
możliwości lokalowych i sprzętowych
do wykonywania czynności zawodowych poza stałym miejscem pracy.
W pierwszym przypadku pracodawca
w ogóle nie powinien wydawać polecania
pracy zdalnej. W drugim, jeżeli chce,
aby taki pracownik przeszedł na tryb
zdalny, powinien „zorganizować”
mu odpowiedni lokal (np. wynająć
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pomieszczenie na biuro) i dostarczyć
niezbędne narzędzia.
Odpowiedzi odmownej może udzielić
także pracodawca, gdy pracownik złożył
wniosek o pracę zdalną. Pracownik nie
może ani żądać, ani wymuszać na pracodawcy pracy w systemie zdalnym. Jest
to bowiem system, z którego pracodawca
może, ale nie musi skorzystać.
Praca zdalna a obowiązki
pracodawcy
Część obowiązków pracodawcy w zakresie organizacji pracy zdalnej określają
już przepisy Tarczy 1.0. Zgodnie z nimi
to pracodawca odpowiada za:
 ustalenie zasad organizacji pracy
zdalnej;
 zapewnienie pracownikowi jej wykonywania zgodnie z zasadami bhp;
 zagwarantowanie bezpieczeństwa
danych niezbędnych do jej wykonywania, w tym danych osobowych.
Tarcza 4.0 zobowiązała natomiast pracodawcę do zapewnienia pracownikowi
materiałów, narzędzi i sprzętu, które są
niezbędne do wykonywania danej pracy
zdalnie. Wlicza się w to na przykład
nie tylko udostępnienie komputera czy
laptopa, ale też drukarki i papieru, jeżeli
są potrzebne pracownikowi do pracy.
Obowiązkiem pracodawcy jest także
obsługa logistyczna pracy zdalnej. Jeżeli
zatem pracownik musi na przykład
otrzymywać dokumenty bądź materiały
za pośrednictwem kuriera i odsyłać je
w ten sam sposób, za organizację przesyłek odpowiada pracodawca.
Organizując pracę zdalną, pracodawca
powinien pamiętać także i o ewentualnym zwrocie kosztów, jakie ponosi
w związku z nią pracownik. Dotyczy to
zwłaszcza pracowników pracujących we
własnym domu i na własnym sprzęcie.
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Uwaga!
Pracując zdalnie, pracownik
może korzystać ze swojego
sprzętu, o ile obie strony
(pracownik i pracodawca)
wyrażą na to zgodę.
Ustawodawca dopuszcza
takie rozwiązanie pod
warunkiem, że nie narusza
ono ochrony informacji
poufnych oraz prawnie
chronionych. Pracodawca
musi zatem zadabać o to,
żeby wykorzystanie narzędzi
prywatnych w pracy
zdalnej nie stanowiło
zagrożenia m.in. dla: danych
osobowych, tajemnic firmy
oraz informacji, których
ujawnienie mogłoby
działać na szkodę firmy.
Ponoszą w związku z tym zwiększone
opłaty na media, a ich sprzęt ulega
zużyciu itp. Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych na wykonywanie
czynności służbowych nakłada na
pracodawcę art. 77 Kodeksu pracy.
Praca zdalna – obowiązki
pracownika
Zasadniczo obwiązki pracownika pracującego zdalnie pozostają takie same
jak dotychczas. Wykonuje on zatem
zadania objęte zawartą z nim umową
o pracę. Dla pracodawcy oznacza to,
że nie może on polecić pracownikowi
wykonywania innych obowiązków niż
te, na które się z nim umówił, gdy go
zatrudniał. Gdyby chciał to zrobić, musi

Praca zdalna na kwarantannie?
Do tej pory zagadnienie to budziło wiele kontrowersji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Zdaniem ZUS objęcie kwarantanną nie oznacza niezdolności do pracy, a jedynie narażenie na zakażenie. Osoby przebywające na
kwarantannie mogą pracować, ale zdalnie, o ile taki tryb pracy uzgodnią z pracodawcą. W takiej sytuacji przysługuje im normalne wynagrodzenie za pracę.
Jeżeli nie mogą zdalnie wykonywać swoich obowiązków, powinny wystąpić do
ZUS o zasiłek chorobowy. Zakład udziela go na takich samym zasadach, jak
zwykły zasiłek chorobowy. Jedyną różnicą jest to, że pracownik nie potrzebuje
prawa do niego dokumentować zwolnieniem lekarskim.
3 listopada 2020 roku Prezydent podpisał tzw. Tarczę Antykryzysową 5.0,
która ostatecznie reguluje możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym podczas kwarantanny. Zawarte w niej rozstrzygnięcia są zgodne ze stanowiskiem
ZUS. Pracować zdalnie na kwarantannie mogą zarówno pracownicy, jak i osoby
zatrudnione na innych podstawach niż umowa o pracę.
Osoby, które zakończyły okres izolacji, będą mogły nadal pracować zdalnie,
o ile zgodzi się na to pracodawca.

najpierw wypowiedzieć pracownikowi
dotychczase warunki pracy.
Dodatkowym obowiązkiem, który na
pracownika nakłada Tarcza 4.0, jest ewidencjonowanie czynności wykonowanych zdalnie. Obowiązek ten nie pojawia
się jednak automatycznie. Pracownik
prowadzi ewidencję czynności tylko
wtedy, gdy takie polecenie wyda mu
pracodawca. Formę i częstotliwość takiej
ewidencji określa również pracodawca.
Praca zdalna do Kodeksu?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Prace
nad uregulowaniem systemu pracy zdalnej
w Kodeksie pracy już trwają. Niespodziewany test, jaki ten system przeszedł
z konieczności, wielu pracodawcom
w krótkim czasie uświadomił i udowodnił
zalety pracy zdalnej. Potwierdzają to
badania przeprowadzone dla Rzetelnej
Firmy i Krajowego Rejestru Długów. Jako
najważniejsze korzyści płynące z pracy
zdalnej badani wskazywali: lepszą organizację pracy, większą jej efektywność i elastyczność oraz oszczędności finansowe.
W nowelizowanym Kodeksie pracy
praca zdalna ma zastąpić telepracę.
Ministerstwo Pracy proponuje, aby jej
zasady były uzagadniane przez pracodawcę i reprezentację pracowników.
Genralnie mogłaby być ona wykonywana zarówno incydentalnie, jak i stale,
w zależności od potrzeb stron.
Tak jak teraz, pracodawca będzie
mógł wydać polecenie pracy zdalnej,
a pracownik ubiegać się o zdalny tryb
pracy. Uprzywilejowni w tym zakresie
będą rodzice dzieci poniżej 3 roku życia.
Na ich wnioski pracodawca nie mógłby
odpowiedzieć odmownie. Jedynym
wyjątkiem byłaby sytuacja, w której
wykonywanie danej pracy zdalnie jest
niemożliwe ze względów organizacyjnych bądź ze względu na rodzaj pracy.
W odróżnieniu od dotychczasowych
przepisów nowelizacja zakłada, że
pracownik pracujący zdalnie będzie
współodpowiedzialny w zakresie bhp.
W projekcie znalazł się bowiem przepis,
zgodnie z którym to on będzie odpowiadał za organizację swojego stanowiska
pracy. Przechodząc na pracę zdalną,
będzie musiał też podpisać dwa oświadczenia, w których potwierdzi, że:
 dysponuje odpowiednimi warunkami
lokalowymi i technicznymi do wykonywania pracy zdalnej;
 zapoznał się z przygotowaną przez
pracodawcę oceną ryzyka zawodowego
oraz informacją zawierającą zasady
bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.
Pełna treść artykułu na stronie
fachowiec.ihz.pl
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