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Rynek  
budowlany

Co nowego przyniesie branży budowlanej rok 2016? Mamy nadzieję, że 
większa liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji przełoży się 
na ruch w handlu i wykonawstwie budowlanym. Tego życzę wszystkim 
producentom, sprzedawcom i wykonawcom. O ocenie sytuacji w branży 
budowlanej w roku 2015 i  prognozach na rok 2016 przeczytają Państwo 
w artykule dyrektora Mirosława Lubarskiego „Dokąd zmierza rynek” na 
str. 21–23. Natomiast o nadziejach i  obawach w budownictwie miesz-
kaniowym w sezonie 2016 można poczytać na str. 24–26, a o imporcie 
wyrobów dla budownictwa na str. 27.

Przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów, w których zostaną przed-
stawione najważniejsze środki ochrony indywidualnej – BHP. W tym 
wydaniu, w dziale „Pracuj bezpiecznie”, piszemy o ochronie głowy  
(str. 18–19). W kolejnych omówimy m.in. ochronę ciała, rąk i nóg. Warto 
zadbać o własne i innych bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy.

Z roku na rok obserwujemy lepszą sytuację w segmencie związanym 
z  remontami, klienci co raz bardziej dbają o wygląd swoich domów, 
mieszkań. Tym klientom specjaliści z firm: Śnieżka, PPG, Kaem i Polami 
doradzają w „Temacie numeru” jak efektownie pomalować i wykończyć 
wnętrze stosując odpowiednie farby, impregnaty, tapety oraz właściwe 
narzędzia (str. 4–15). A wykonawcy budowlani z Bolszewa, klienci firmy 
Bat z Sierakowic, opowiadają w fotoreportażu (na str. 16–17) jak radzą 
sobie na rynku w zakresie m.in. malowania, wykańczania wnętrz.

W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr. Dariusz Klarecki  
pisze o schorzeniach ortopedyczno-urazowych, na które pracownicy  
fizyczni branży budowlanej są najbardziej narażeni oraz o rodzajach za-
biegów stosowanych w  urazach kręgosłupa i stawów (str. 28).

Na ostatnich stronach zwracam uwagę na najważniejsze wydarzenia 
w  sieci PSB oraz zapraszam do rozwiązania „Krzyżówki budowlanej” 
i  do poczytania „Polskiej satyry budowlanej” – str. 29–32.
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DARIUSZ WRÓBEL – specjalista ds. szkoleń, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Zasady i sposoby 
malowania wewnętrznego

Malowanie to najprostszy sposób na szybką zmianę wyglądu pomieszczeń. Dostępność  
narzędzi, materiałów malarskich i inspiracji aranżacyjnych sprawia, że możemy zrobić  
to sami bez pomocy zawodowego malarza. Jak zatem przygotować się do pracy, a potem 
przeprowadzić malowanie tak, abyśmy mieli satysfakcję? 

Poznajmy podstawowe zasady, które 
sprawią, że malowanie stanie się czyn-
nością przyjemną, a  efekt działań nas 
ucieszy.

 
Czym i jak malować
Przed przystąpieniem do pracy nale-
ży wybrać metodę malowania. Chodzi 
przede wszystkim o  dobór właściwego 

sposobu aplikacji farby i dostosowanych 
do tego narzędzi. 
Malujemy manualnie (z użyciem wałka, 
mini wałka i pędzla) oraz mechanicznie 

SPOSOBY mALOWANIA, 
ImPReGNACJI  
I TAPeTOWANIA  
PRZY UŻYCIU  
FACHOWYCH NARZęDZI
Duży wybór farb, tapet, impregnatów oraz specjalistycznych narzędzi pozwalają 
sprawnie i efektownie pomalować lub wykończyć wnętrze, a także zadbać  
o drewniane elementy małej architektury. Jak to zrobić fachowo radzą  
specjaliści z firm: Śnieżka, PPG, Kaem i Polami.
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– z zastosowaniem agregatu malarskiego. 
Decyzja zależy od wielkości pomiesz-
czeń, dostępności powierzchni i  przede 
wszystkim od ilości czasu oraz umiejęt-
ności wykonawcy.

Dobór oDpowieDniej farby
Farbę najlepiej dopasować do rodzaju 
pomieszczenia. W sypialni można wyko-
rzystać produkty o matowym wykończe-
niu powłoki. Dzięki temu zapobiegniemy 
tworzeniu się świetlnych refleksów oraz 
skutecznie zamaskujemy wszelkie nie-
równości znajdujące się na powierzchni 
ściany. Tego typu farba bardzo dobrze 
sprawdzi się również na suficie. W przy-
padku pokoi dziennych oraz przedpoko-
ju trzeba pamiętać, że te części domu są 
szczególnie narażone na różnego rodzaju 
zabrudzenia. Warto zatem wybrać farbę 
o satynowym wykończeniu, która posia-
da podwyższoną odporność na szoro-
wanie. Dobrym rozwiązaniem jest farba 
z  dodatkiem Teflon® surface protektor. 
Z pomalowanych nią powierzchni łatwo 
usuwa się plamy i zabrudzenia. Podczas 
malowania łazienek i  kuchni najlepiej 
sięgnąć  po produkty specjalnie do tego 
przeznaczone. Można skorzystać z farby 
typu kuchnia-łazienka, która dzięki do-
datkowi srebra, chroni powłokę przed 
rozwojem bakterii.
Ponadprzeciętne parametry odporności 
na szorowanie i  wielokrotne zmywanie 
posiadają farby ceramiczne. Sprawdzają 
się np. w pokojach dziecięcych, a dzięki 
temu, że nie absorbują tzw. „trudnych” 
plam (m.in. z ketchupu, oleju słoneczni-
kowego czy musztardy), także w  kuch-
niach.

przyDatne wskazówki 
Przed rozpoczęciem pracy bardzo waż-
ne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości farby, aby nie zabrakło jej podczas 
aplikacji. Należy więc ocenić chłonność 
podłoża, uwzględniając przy tym dekla-
rowaną przez producenta wydajność, 
ilość warstw jaka będzie nakładana, 
sposób malowania oraz kolorystykę. 
Zazwyczaj producenci farb podają wy-
dajność swoich produktów posługując 
się wyrażeniem „wydajność do ... m2/l”. 
Ze względu na różnice, jakie mogą wy-
stępować w chłonności danego podłoża 
najlepiej odliczyć od podanej na opa-
kowaniu wartości 2 m2. Najlepiej kupić 
właściwy produkt, z  niewielkim zapa-
sem, co pozwoli uniknąć przestojów 

w  malowaniu, gdy okaże się, że nagle 
farby zabraknie.
Po wyborze koloru, istotne jest spraw-
dzenie partii produkcyjnych. Aby unik-
nąć wszelkich różnic w  kolorystyce, 
najlepiej wymieszać produkt w  jednym 
opakowaniu zbiorczym. Jest to ważne dla 
uzyskania właściwego efektu wymalowa-
nia. Można również skorzystać z  innej 
metody – po opróżnieniu połowy opa-
kowania, którym zaczęliśmy malowanie, 
dolewamy i mieszamy w nim farbę z in-
nej partii produkcyjnej, konsekwentnie 
powtarzając ten zabieg. Kluczowe jest 
też przygotowanie samej farby – należy 
ją zamieszać i w razie potrzeby „przece-
dzić” korzystając z  plastikowego sitka. 
Zanim trafi ona do klienta, napotyka 
w  trakcie transportu na szereg zmian 
pogodowych, co może prowadzić do 
powstawania zanieczyszczeń. Przelanie 
wyrobu przez sitko pozwoli na pozbycie 
się tych wad. Przy ewentualnym rozcień-
czaniu farb emulsyjnych należy stosować 
się do zaleceń producenta. Nadmierna 
ilość wody zwiększy objętość wyrobu, 
lecz osłabi jego właściwości i krycie.

RęCznie, pędzlem lub wałkiem
Narzędzia malarskie wybieramy w zależ-
ności od rodzaju farby, charakteru pod-
łoża oraz wielkości powierzchni. Zasa-
dy ogólne są dość proste, ale dobrze jest 
sprawdzić na farbie, jaki rodzaj pędzla 
lub wałka zalecany jest przez producenta. 
Długość włosa dopasowujemy do tego, jak 
bardzo porowata lub strukturalna jest po-
wierzchnia. Do gładkich ścian wybieramy 

narzędzia z  krótkim włosiem. Im bogat-
sza struktura, tym dłuższy włos, by farba 
dotarła do porów i zagłębień oraz należy-
cie  pokryła całą powierzchnię.
Pędzle sprawdzają się we wszystkich 
miejscach trudnodostępnych, zakamar-
kach (przydatny tu będzie zwłaszcza pę-
dzel skośny) oraz przy malowaniu skom-
plikowanych brył i kształtów. 
Można nimi malować także proste i pła-
skie powierzchnie, jednak do tej czyn-
ności znacznie bardziej przydatny jest 
wałek. W  zależności od rodzaju włosia 
wyróżniamy: pędzle syntetyczne (ny-
lonowo-poliestrowe) do farb wodnych, 
pędzle naturalne (z  naturalnego włosia) 
do farb i  lakierów na bazie rozpuszczal-
ników, pędzle mieszanie (z włosia wyko-
nanego zarówno z  naturalnej szczeciny 
jak i  włókien przemysłowych) przezna-
czone zarówno do malowania lakierami, 
bejcami, impregnatami, lakierobejcami, 
jak i farbami wodnymi oraz olejnymi.
Wałki, podobnie jak pędzle, mogą być 
produkowane z  materiałów naturalnych 
oraz sztucznych. I tak: wałki z mikrofibry 

Narzędzia malarskie
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stosujemy do malowania farbami wodo-
rozcieńczalnymi, a  welurowe, akrylowe 
i  wełniane do produktów rozpuszczal-
nikowych. Farby olejne najwygodniej 
aplikować wałkiem z  gąbki, natomiast 
lateksowe i  dyspersyjne wałkami sznur-
kowymi. Warto dodać, że gładkość po-
wierzchni nie zawsze idzie w parze z  jej 
równością, dlatego dobrym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z  wałka o  wyż-
szym włosiu tak, aby nanieść farbę nawet 
w tzw. „dolinkach”. Unikniemy wówczas 
smug będących efektem nierówności 
podłoża i załamania światła.
Nowy wałek malarski trzeba dobrze 
przygotować. Zaleca się jego dokład-
ne oklejenie po obwodzie z  wykorzy-
staniem taśmy malarskiej, a  następnie 
zerwanie taśmy – tym sposobem sku-
tecznie pozbędziemy się luźnych części 
włosia. Następnie wałek zwilżamy wodą, 
wyczesujemy dłonią i  odwirowujemy 
poprzez jego energiczne pokręcanie. 
Przy tej czynności sprawdzi się specjalny 
adapter do czyszczenia pędzli i wałków. 
Do wałka dobrze jest również dokupić 
kij teleskopowy. Z jego pomocą wygod-
nie pomalujemy sufit oraz górne części 
ścian.

zaczynamy malowanie
Podstawową zasadą jest kolejność malo-
wania. Najpierw trudno dostępne miej-
sca, potem sufity i na koniec ściany. Trze-
ba pamiętać, że przy malowaniu emulsją 
(a  taką właśnie farbę stosuje się zwykle 
do malowania pomieszczeń) uzyskamy 
właściwy efekt, gdy zadbamy o staranne 
i równomierne nakładanie farby. 
Przy malowaniu naroży i trudno dostęp-
nych miejsc (kąty, okolice kaloryferów 
i rur c.o., itp.) wykonujemy pędzlem tzw. 
„odcięcia”. Do tego celu używamy pędz-
la skośnego lub cienkiego małego wałka 
o podobnej strukturze jak wałek, którym 
będziemy pokrywać pozostałe, większe 
powierzchnie. Można tu skorzystać rów-
nież z tzw. mini wałka. 
Sufit malujemy zawsze od strony okna 
w  kierunku pokoju, zgodnie z  biegiem 
padania światła, oddalając się od jego 
źródła. Wówczas nie będzie widać smug. 
Nakładamy farbę taką samą techniką, jak 
w przypadku malowania ścian. To zasada 
podstawowa, lecz czasem (w  zależności 
od układu pokoju) można ją modyfiko-
wać – przede wszystkim chodzi o  rów-
nomierne łączenie kolejno malowanych 
powierzchni.

na półsuchej powłoce. Trzeba też uni-
kać przeprowadzania prac malarskich 
w  przeciągach powietrznych, które po-
wodują zbyt szybkie podsychanie farby, 
co w  praktyce oznacza powstanie wi-
docznych wad, różnic struktur czy smug 
w miejscach kolejno malowanych frag-
mentów podłoża. Malowanie zaleca się 
wykonywać w  temperaturze od +10°C 
do +30°C.

łąCzenie koloRów
Przy tworzeniu połączeń kolorystycz-
nych, np. ściana-sufit lub ściana-ściana 
najlepiej jest użyć samoprzylepnej taśmy 
malarskiej. Najpierw należy pomalować 
jeden z  kolorów zachodząc na drugą 
powierzchnię, a  potem, po jego całko-
witym wyschnięciu, nakleić taśmę, która 
wyznaczy miejsce łączenia się kolorów. 
Ważne jest, aby taśmę usunąć parę minut 
po zakończeniu nanoszenia farby lub po 
całkowitym jej wyschnięciu.
Ta zależność związana jest również z ro-
dzajem użytej farby – tzn. farby bardziej 
elastyczne, np. satynowe mogą zostać 
uszkodzone przy nieprawidłowym odry-

technika to poDstawa
Farbę nakładamy na wałek obficie i rów-
nomiernie – ważne jest, aby nie malować 
„suchym wałkiem”. Przy pierwszym na-
moczeniu, zaleca się solidnie zanurzyć 
wałek w  farbie, a  następnie mocno od-
cisnąć w kuwecie. Ten zabieg umożliwia 
dokładne namoczenie włosia wałka, co 
pozwala na równomierną aplikację farby.
Duże powierzchnie najlepiej malować 
wałkiem większym, o szerokości 25 cm, 
rozprowadzając równomiernie farbę 
w  kierunku góra-dół, następnie prawo-
-lewo. Należy pamiętać, aby ostatnie po-
ciągnięcia były wykonywane w  jednym 
kierunku (góra-dół), w  celu uzyskania 
jednolitej struktury. To ważna zasada, 
ponieważ szczególnie w  przypadku na-
kładania emulsji o połysku wyższym niż 
mat, można uzyskać niejednorodną ja-
kość powierzchni, widoczną zwłaszcza 
pod ostrym kątem (efekt smużenia).
Wałek powinno się prowadzić lek-
ko, bez dociskania go do podłoża. Nie 
pracujemy więc „siłowo” i nie wyciska-
my farby z  wałka. Przy malowaniu nie 
należy wykonywać przerw i  poprawek 

Przygotowanie wałka malarskiego Zwilżenie i odwirowanie wałka

Malowanie trudno dostępnych miejsc „Odcinanie” za pomocą pędzla

Malowanie większych powierzchni wałkiem Pociągnięcia wałkiem wykonywane w jednym 
kierunku
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waniu taśmy. Na rynku dostępna jest sze-
roka gama taśm, dlatego należy zwracać 
uwagę czy są to taśmy maskujące (kolor 
żółty) czy też malarskie (głównie kolor 
niebieski). Może mieć to znaczenie dla 
końcowego efektu wymalowania, gdy za-
leży nam na ładnej, ostrej krawędzi od-
cięć kolorów.

mechanicznie, agregatem  
malarskim
W tym sposobie malowania wykorzystu-
je się agregat malarski, który zapewnia 
aplikację farby szybko i  równomiernie 
oraz pozwala na uzyskanie powierzchni 
bez widocznych faktur. 
Do nakładania farb emulsyjnych sto-
sowany jest głównie natrysk hydrody-
namiczny, w  którym, za pomocą wyso-
kiego ciśnienia, emulsja nanoszona jest 
na powierzchnię o  oryginalnej lepkości 
– nie jest więc konieczne jej rozcieńcza-
nie. Cały proces musi być poprzedzony 

bardzo dokładnym zabezpieczeniem po-
mieszczenia przed tzw. pyleniem. 
Malowanie mechaniczne (natryskowe) 
jest szybkim sposobem prac malarskich, 
wymaga jednak dużego doświadcze-
nia. Dotyczy ono nie tylko właściwego 
ustawienia parametrów urządzenia, 
lecz także płynnego i  konsekwentnego 
nanoszenia farby na kolejne fragmenty 
malowanego podłoża. Malowanie na-
tryskowe, w porównaniu z ręcznym, jest 
droższe.
Dobrze pomalowane, odnowione ściany 
nadadzą pomieszczeniu nowego cha-
rakteru i  napełnią je kolorową świeżoś-
cią. Po zakończeniu pracy warto zadbać 
o wyczyszczenie narzędzi. W przypadku 
użycia farb emulsyjnych wystarczy do-
kładne umycie pędzli i wałków w ciepłej 
wodzie. Przydatne jest tu zastosowanie 
wspomnianego adaptera. Czyste akce-
soria będzie można wykorzystać w przy-
szłości do kolejnego malowania. 

Nowe drewno przeznaczone do wyko-
nania większych konstrukcji, takich jak 
domki ogrodowe czy altany musi być 
zabezpieczone w ten sam sposób, co su-
rowiec wykorzystywany do budowy pło-
tów, pergoli, mebli bądź nawet trzonków 
narzędzi. Pierwszą i bardzo ważną czyn-
nością jest prawidłowa aplikacja impre-
gnatu, którą poprzedza nałożenie środka 
powierzchniowego tworzącego wytrzy-
małą powłokę ochronną. 

� nieodpowiedni dobór narzędzi malar-
skich, 

� brak przygotowania wyrobu przed ma-
lowaniem (zamieszanie, przecedzenie),

� nie oszacowanie wystarczającej ilości 
farby,

� nieodpowiednie przygotowanie po-
wierzchni pod malowanie,

� nie zachowanie kolejności malowania, 
� malowanie wałkiem zbyt „siłowo”,
� nanoszenie farby nierównomiernie i nie- 

dokładnie, 
� malowanie źle przygotowanym wałkiem 

malarskim, 
� nanoszenie niewielkiej ilości farby,
� wykonywanie poprawek na podeschnię-

tej powłoce farby,
� nieodpowiednie odrywanie taśmy ma-

larskiej.

NajcZęŚciEj POPEłNiaNE  
BłęDy MaLarSKiE

AGATA LEPKOWSKA – menadżer marki Drewnochron, PPG Deco Polska sp. z o.o.

jak zabezpieczyć  
surowe drewno? 
Prawidłowa impregnacja

Systemowe rozwiązania w postaci impregnacji oraz zastoso-
wania preparatu nawierzchniowego gwarantują kompletną 
ochronę drewna przed największymi zagrożeniami, jakimi 
są opady atmosferyczne, promienie UV, zmiany temperatur 
oraz wszelkiego rodzaju insekty i mikroorganizmy. 

konieczna impregnacja
Drewno po obróbce mechanicznej tra-
ci swoje naturalne składniki ochronne 
i musi zostać zaimpregnowane. Ponadto 
użyte do budowy, aranżacji czy zdobie-
nia niszczeje pod wpływem powietrza 
i  wilgoci pochodzącej z  opadów atmo-
sferycznych. Dodatkowe zagrożenia to 
promieniowanie słoneczne i  zmiany 
temperatury. Brak zabezpieczenia po-
woduje powstawanie zawilgoceń będą- impregnat wnika głęboko w strukturę materiału
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cych ogniskiem grzybów i  pleśni, które 
osłabiają strukturę drewna i  obniżają 
parametry jego wytrzymałości. Według 
badań drewno o  wilgotności powy-
żej 30% ma wytrzymałość na zginanie 
o 60–75% mniejszą niż to o wilgotności 
poniżej 18%. Co więcej, infekcje w ma-
teriale stwarzają sprzyjające warunki 
dla owadów – technicznych szkodni-
ków drewna. W  efekcie zaatakowane 
elementy z  naturalnego materiału stają 
się z  czasem mało estetyczne i  bezuży-
teczne. Ryzyko osłabienia powierzchni, 
a w konsekwencji i elementów z drewna, 
zwiększają promienie UV, które przy-
czyniają się do degradacji struktury 
surowca. Aby konstrukcje oraz elemen-
ty z  drewna służyły przez lata, należy 

zwiększyć naturalną wytrzymałość ma-
teriału dzięki technicznym środkom – 
specjalistycznym impregnatom.

Czynniki niszCząCe dRewno
Drewno narażone jest na oddziaływanie 
szeregu niszczących czynników, które 
wpływają na jego właściwości estetycz-
ne i mechaniczne. Najczęściej występują 
jednocześnie, trudno więc stwierdzić, 
w  jakim stopniu wpływ na drewno ma 
poszczególny czynnik.

� Czynniki fizyczne i chemiczne 
(abiotyczne)
Najbardziej destrukcyjnie działają na 
drewno woda, temperatura i  promie-
niowanie UV. Drewno eksploatowane 

w  zmiennych warunkach atmosferycz-
nych, podlega procesom pęcznienia przy 
wyższej wilgotności i  skurczowi, kiedy 
jest sucho. Tego typu zmiany powodują 
odkształcanie się drewna, a nawet pęka-
nie wzdłuż włókien. Promieniowanie UV 
w dłuższym okresie czasu wpływa głów-
nie na destrukcję powierzchni drewna, 
nie obniżając jego wytrzymałości.

� Czynniki biologiczne (biotyczne)
Do czynników biologicznych niszczą-
cych drewno zalicza się głównie grzyby, 
owady i  glony. Grzyby właściwe (do-
mowe) i owady są drugim największym 
zagrożeniem dla drewna, zaraz po og-
niu. Powodują głęboki rozkład drewna 
i w bardzo krótkim czasie mogą dopro-
wadzić do całkowitego zniszczenia jego 
elementów. Drewno zainfekowane przez 
owady oraz grzyby domowe praktycznie 
należy usunąć i zastąpić nowym. 
Grzyby. Mogą rozwijać się tylko w  od-
powiednim środowisku i  korzystnych 
warunkach. Grzyby nie lubią niskich 
(<5  st.C) oraz zbyt wysokich (>35 st.C) 
temperatur i przewiewnych obszarów. 
Grzyby nie rozwijają się w  drewnie su-
chym, dobrze wysezonowanym oraz zbyt 
mokrym, gdy wilgotność jest wyższa niż 
80%. 
Glony. Rozwijają się na drewnie mocno 
zawilgoconym. Najczęściej porażone glo-
nami są elementy eksploatowane w miej-
scach ocienionych. Bardzo często rozwi-
jają się na elementach pomalowanych, na 
powierzchni powłok ochronnych.
Owady. Zaraz po grzybach domo-
wych, są najgroźniejszym czynnikiem 
niszczącym drewno. Drewno porażo-
ne przez owady z  biegiem czasu traci 
swe właściwości wytrzymałościowe, 
a jedynym rozwiązaniem jest wymiana 
uszkodzonych elementów na nowe.

TRudnośCi w zabezpieCzaniu 
Drewna
W  związku z  tym, że drewno nie jest 
materiałem jednorodnym i  jego budowa 
morfologiczna jest bardzo zróżnicowana, 
należy poznać czynniki, które mogą wpły-
wać na jakość i trwałość powłoki zabez-
pieczającej. Jak już wcześniej wspomnia-
no, należy dobrać odpowiedni gatunek 
pod kątem zastosowania lub intensyw-
ności eksploatowania. Oto najważniejsze 
czynniki, które mogą utrudnić aplikację 
wyrobów lakierowych i wpłynąć na este-
tykę i trwałość wymalowań.

Konstrukcję z drewna warto zabezpieczyć impregnatem

impregnacja drewnianych desek
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Wilgotność drewna. Drewno konstruk-
cyjne powinno mieć wilgotność max. 
19%. Przy wilgotności 15% przyjmuje 
się, że drewno osiąga maksymalną wy-
trzymałość i  jego wymiary nie ulegają 
zmianie. Drewno eksploatowane na ze-
wnątrz w okresach, kiedy jest bardzo wil-
gotno, może zwiększać swoją wilgotność 
do 25%. Jest to wilgotność powierzch-
niowa, która powinna ustąpić w  ciągu 
kilku dni przy suchej, wietrznej aurze. 
Jeżeli drewno nie ma bezpośredniego 
kontaktu z gruntem i nie jest narażone na 
ciągłe zawilgocenie, wahania wilgotności 
nie mają wpływu na jakość konstrukcji 
drewnianej i  pokrywających ją powłok 
lakierowych.
Zawartość żywic. Drewno powinno być 
odżywiczone. Wyroby lakierowe wycią-
gają żywicę z drewna. Powoduje to brak 
przyczepności do podłoża (w przypadku 
wyrobów wodnych), wydłużenie schnię-
cia wyrobów oraz rozmiękczenie po-
włok. Znaczne zażywiczenie występuje 
w pobliżu sęków. Jeżeli drewno malowa-
ne jest wyrobami wodnymi, w miejscach 
sęków obserwuje się brunatne przebar-
wienia.
Zawartość garbników i  tanin. Nie-
które gatunki drewna np. dąb, a głów-
nie drewno egzotyczne zawierają duże 
ilości garbników i tanin. Są to związki 
rozpuszczalne w  wodzie, dlatego przy 
zastosowaniu emalii wodnych obser-
wuje się przebarwienia powłok.

wybóR śRodka
Obecnie na rynku można znaleźć wie-
le środków do ochrony drewna. Czę-
sto pełnią one różne funkcje. W  za-
leżności od gatunku i  przeznaczenia 
drewna, a  także od tego, czy znajduje 
się we wnętrzu czy na zewnątrz, dobie-
ramy odpowiedni preparat. Na rynku 
dostępne są impregnaty bezbarwne 
i kolorowe. Jeśli ochrona drewna nara-
żonego na warunki atmosferyczne ma 
być skuteczna, najlepiej, jako pierwszą 
warstwę użyć impregnatu bezbarwne-
go. Zwyczajowo nazywany impregna-
tem gruntującym lub konstrukcyjnym. 
Takie impregnaty głęboko wnikają 
w strukturę drewna i chronią je przed 
sinizną, owadami i  grzybami. Dodat-
kowo, impregnaty zawierające żywice 
wyrównują i  zmniejszają chłonność 
drewna, co pozwala np. na równomierne 
pokrycie elementów środkiem finalnym. 
Dzięki temu osiągnięty efekt dekoracyj-

ny będzie jeszcze lepszy, a zużycie wyro-
bów nawierzchniowych mniejsze. 
Warto zapamiętać, że stosuje się je tyl-
ko na surowe drewno. Jest to związane 
z tym, że impregnaty głównie chronią 
drewno w  głębi, nie tworząc na jego 
powierzchni wyraźnej powłoki. 
Impregnaty kolorowe to produkty 
ochronno-dekoracyjne, które zabezpie-
czają tylko powierzchnię drewna przed 
szkodnikami biologicznymi oraz deko-
rują drewno. Nadają piękny kolor drew-
nu, podkreślają jego rysunek, zapewniają 
ochronę przed wilgocią i  promieniami 
UV. Należy jednak pamiętać, że nie wni-
kają w głąb drewna tak, jak impregnaty 
bezbarwne.
Impregnaty możemy podzielić także ze 
względu na bazę.
� Wodorozcieńczalne – tworzone na 
bazie wody, dzięki czemu produkty takie 
szybko wysychają, łatwo się nakładają 
i są tanie. Jednak ich trwałość jest słabsza 
od tradycyjnych impregnatów ftalowych. 
Są to produkty bezwonne. Te impregnaty 
lepiej sprawdzają się na wilgotnym drew-
nie.
� Rozpuszczalnikowe – tworzone na 
bazie benzyny lakowej, która wzmacnia 
działanie preparatu i  ułatwia jego głęb-
sze wnikanie w  strukturę drewna. Mają 
bardzo ostry zapach. Produkty te lepiej 
sprawdzą się też w  impregnacji drewna 
starego, mocno wysuszonego, które czę-
sto puchnie i pęka po nałożeniu prepara-
tów wodorozcieńczalnych.
� Solne – są to roztwory soli organicz-
nych, które łatwo wnikają w  drewno. 
Stosowanie preparatów solnych powo-

duje, że na powierzchni drewna poja-
wiają się kryształki soli, która blokuje 
ogień.

kompleksowa ochrona i leczenie
W celu skutecznej i długotrwałej ochrony 
drewna przed szkodnikami i biologiczną 
korozją, najlepiej zastosować rozwiąza-
nie systemowe: impregnacja i preparat 
nawierzchniowy. Wszystkie informacje 
o  skuteczności ochrony, funkcjach im-
pregnatu oraz o  długości gwarantowa-
nej ochrony i  recepturze znajdziemy na 
opakowaniach i w kartach technicznych 
produktów.

pRawidłowa impRegnaCja
Odpowiednia aplikacja bezbarwne-
go impregnatu gwarantuje skuteczną 
i  długotrwałą ochronę. Wymieszany 

Okiennice należy zaimpregnować

Skuteczne zabezpieczenie mebli ogrodowych
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środek nanosi się pędzlem lub tampo-
nem prosto z puszki na czystą i suchą 
powierzchnię. Środek należy starannie 
wcierać w  materiał, rozprowadzając 
go wzdłuż słojów drewna. Zaleca się 
naniesienie 2 warstw. Ponadto im-
pregnat w  wersji bezbarwnej jest bar-
dzo dobrym podkładem pod środki 
o  właściwościach dekoracyjnych. Za-
impregnowane drewno należy pokryć 
powierzchniową warstwą ochronną 
w  postaci impregnatu kolorowego, 
lakierobejcy, lazury, emalii lub farby 
przed wystawieniem go na działanie 
warunków atmosferycznych. Koniecz-
nie, finalną warstwę należy wymalować 
elastycznym środkiem z pigmentem.
Prace powinny być przeprowadzane 
podczas bezdeszczowej pogody, gdy 
temperatura powietrza wynosi od 
+10°C do +25°C, a wilgotność powie-
trza jest nie większa niż 80%.
Impregnację należy powtarzać co kilka 
lat. Dobrze zaimpregnowane środkami 
chemicznymi drewno jest nie tylko od-
porniejsze na szkodniki, ale posiada niż-
sze własności higroskopijne. 

konseRwaCja i pielęgnaCja
Jak dotąd, nie wymyślono powłok nie-
zniszczalnych, o  wiecznej trwałości, 
szczególnie na tak podatnym na zmienne 
warunki materiale, jak drewno. Należy 
jednak przestrzegać zasady: im wcześniej 

naprawi się zauważone uszkodzenia po-
włoki, tym mniejsze będą nakłady pra-
cy i  materiałów, a  ponadto zapobiegnie 
się większym uszkodzeniom struktury 
drewna. Dlatego zaleca się dokonywanie 
okresowych przeglądów stanu powłoki, 
minimum raz w  roku przed sezonem 
jesienno-zimowym. Należy sprawdzić, 
czy w  drewnie nie powstały pęknięcia, 
które spowodowały rozerwanie powłoki, 
czy powłoka się nie odspaja i  nie łusz-
czy. Każda nieciągłość powłoki ochron-

nej i  każde pęknięcie to otwarta droga 
dla wody i  mikroorganizmów w  głąb 
drewna. Zauważone pęknięcia należy 
najpierw starannie zaimpregnować bez-
barwnym preparatem, zwracając uwagę, 
aby wprowadzić go jak najgłębiej. Można 
do tego celu użyć strzykawki. Następnie 
małe pęknięcia, do 1–2 mm szerokości 
można zaszpachlować elastyczną, np. 
akrylową szpachlą w kolorze zbliżonym 
do koloru powłoki nawierzchniowej. Na-
stępnie powierzchnie należy odtłuścić, 
oczyścić, wysuszyć, a  zabrudzone prze-
szlifować i  odpylić. Po szlifowaniu, jeśli 
odsłonięte jest surowe drewno, pierwszą 
warstwę zawsze powinien stanowić głę-
boko penetrujący impregnat bezbarwny. 
Następnie nakłada się impregnat kolo-
rowy. Jeśli stara powłoka nie pęka i  nie 
łuszczy się, a  jedynie wyblakła, wyma-
gane jest jedynie dokładne oczyszczenie 
jej przed malowaniem. Można to zrobić 
przez umycie wodą z rozcieńczonym roz-
tworem detergentu za pomocą szorstkiej 
szczotki. W ten sposób usunięte zostaną 
z powierzchni ewentualne naloty glonów 
i mchów. Jeśli jest to powłoka lazury, la-
kierobejcy lub lakieru, przed nałożeniem 
kolejnej warstwy należy ją zmatowić 
drobną siatką lub papierem o granulacji 
180–220 w celu poprawy przyczepności. 
Cyklicznie, prawidłowo konserwowane 
i  pielęgnowane drewno będzie cieszyć 
nasze oko przez wiele lat. 

� wybieranie nieodpowiedniego gatunku 
drewna do miejsca jego wykorzystania,

� malowanie wyłącznie impregnatami 
bezbarwnymi,

� brak impregnatu bezbarwnego, jako 
pierwszej warstwy,

� malowanie wilgotnego drewna,
� malowanie powierzchni poziomych nie-

odpowiednimi wyrobami,
� zbyt cienka warstwa powłoki ochronnej,
� nie wymieszanie produktu w opakowa-

niu,
� brak kontroli stanu drewnianych ele-

mentów,
� niestosowanie się do instrukcji na opa-

kowaniach.

NajcZęSTSZE BłęDy 
aPLiKacji wyrOBów  

DO OchrONy DrEwNa

Prace malarskie wydają się być dość 
proste, ale bez odpowiednich narzędzi 
mogą nie dać zamierzonego efektu i stać 
się praco- oraz czasochłonne. Zdarza 

się, że po zakupie drogich farb szukamy 
oszczędności na akcesoriach potrzeb-
nych do prac malarskich. To błędne 
podejście – tylko praca narzędziami wy-

Jakimi kryteriami należy się kierować wybierając narzędzia 
do prac malarskich? Jakie mogą być skutki prowadzenia 
prac źle dobranymi narzędziami? 

ROBER KUDLASZyK – kierownik sprzedaży firmy Kaem

Fachowe narzędzia 
malarskie

sokiej jakości daje gwarancję uzyskania 
pożądanych efektów.
Podczas wyboru narzędzi malarskich 
należy kierować się m.in. ich przeznacze-
niem. I tak, nie każdy walec malarski na-
daje się do nakładania gęstej farby latek-
sowej, a nieodpowiedni jego dobór może 
dać efekt odwrotny do zamierzonego. 
Dany walec powinien zostać dopasowa-
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na końcu rozwarstwia się na dwie lub 
trzy cieńsze końcówki. Powoduje to, że 
farba zatrzymuje się na włosiu i  można 
ją łatwo rozprowadzić na malowanej po-
wierzchni. 
Specjalne narzędzia ułatwiają prace wy-
kończeniowe oraz malowanie w  miej-
scach łączenia ścian. Produkty takie, 
jak walec do malowania narożników lub 
zestaw do malowania krawędzi, pozwolą 
zaoszczędzić sporo czasu oraz uzyskać 
najlepszy efekt. 

malowanie farbami olejnymi
Farby olejne, alkidowe, emalie na ba-
zie rozpuszczalników żywicznych oraz 
lakiery charakteryzują się wysoką lep-
kością. Dlatego walce przeznaczone 
do malowania tym typem farb po-
siadają bardzo krótkie runo. Ułatwia 
to naniesienie cienkiej warstwy farby 
na malowaną powierzchnię oraz uzy-
skanie gładkiego i  jednolitego koloru. 
Podczas malowania farbami olejnymi 

ny również do rodzaju powierzchni jaką 
chcemy pomalować. Zasada jest prosta 
– im gładsza powierzchnia, tym krótsze 
runo walca do malowania. Rączka walca 
powinna umożliwiać zamocowanie kija 
teleskopowego, dzięki któremu z łatwoś-
cią można dotrzeć do wyżej położonych 
powierzchni.
Na rynku dostępne są produkty w po-
dziale kolorystycznym opartym na prze-
znaczeniu walców i pędzli:
� Kolor żółty – malowanie farbami 

emulsyjnymi.
� Kolor czerwony – malowanie farbami 

olejnymi.
� Kolor niebieski – malowanie farbami 

akrylowymi.
� Kolor brązowy – malowanie środkami 

do ochrony drewna.

malowanie faRbami emulsyjnymi
Ściany wewnątrz budynku są najczęściej 
gładkie lub lekko chropowate. Malu-
jąc farbą emulsyjną należy nakładać ją  
walcami o  krótkim lub średnim runie. 
Daje to gwarancję dokładnego rozprowa-
dzenia farby na malowanej powierzch-
ni bez pozostawienia żadnej struktury 
czy wzoru. Zupełnie inne powierzchnie 
występują na zewnątrz budynku. Cha-
rakteryzują się one chropowatą i bardzo 
nierówną strukturą. W takim przypadku 
najlepszy efekt otrzymamy malując wal-
cami o  dłuższym, bardziej sprężystym 
poszyciu, które dociera w każdą szczeli-
nę, równomiernie rozprowadzając farbę.  
W przypadku pędzli, podczas malowania 
farbami emulsyjnymi, najlepiej sprawdzą 
się te z  naturalnego włosia. Każdy włos 

najlepiej sprawdzą się pędzle z  natural-
nego włosia. Rozpuszczalnikowa baza 
farby nie wpływa na jego strukturę, dzię-
ki czemu pędzel nie traci swoich właści-
wości. 

malowanie farbami akrylowymi
Szybkoschnące farby akrylowe są od-
porne na warunki atmosferyczne, dzięki 
czemu ich kolory są wyjątkowo trwa-
łe. Są to produkty stosunkowo rzadkie  
w swej konsystencji i pozostawiają cien-
ką powłokę, dlatego zdarza się, że ko-
nieczne jest nałożenie kilku warstw farby.  
Wybierając walec odpowiedni do ma-
lowania farbami akrylowymi należy 
pamiętać, aby miał on krótkie runo, 
które pozwoli na gładkie pomalowanie 
powierzchni bez pozostawiania struktu-
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Wiele elementów drewnianych posia-
da frezy lub inne ozdobne żłobienia, co 
utrudnia równomierne i dokładne poło-
żenie lakierobejcy. Dlatego najczęściej, 
podczas prac konserwujących drewno, 
stosuje się wąskie pędzle. Najlepszy pę-
dzel do malowania drewna składa się 
z  mieszanki włosia naturalnego oraz 
sztucznego. Zawarte w  mieszance wło-
sie naturalne sprawia, że farba dobrze 
trzyma się pędzla. Włosie zapewnia zaś 
odpowiedni kształt i sprężystość podczas 
nakładania kolejnych warstw danego 
preparatu. W  niektórych przypadkach, 
podczas malowania środkami ochrony 
drewna warto zastosować wąskie walce 
malarskie o  specjalistycznym poszyciu. 
Runo wykonane jest z  bardzo chłonne-
go materiału, który powoli przenosi la-
kier na malowaną powierzchnię. Krótkie 
runo zapobiega powstawaniu struktury 
i umożliwia uzyskanie pożądanej jedno-
litej powłoki.

malowanie Drewna
Zanim pomalujemy drewno, należy 
ocenić stan i  jakość jego powierzchni. 
Jeśli powłoka jest spękana, zarysowana, 
zniszczona musimy pamiętać, że pracę 
rozpoczynamy od przeszlifowania gru-
boziarnistym papierem ściernym, lub 
kostką ścierną. Wszystkie ubytki szpach-
lujemy drobnoziarnistą masą szpachlo-

ry. Naturalne włosie stosowane w pędz-
lach dobrze przenosi płynne farby. Może 
ono, pod wpływem dużej ilości zawartej 
w  nich wody, nabierać objętości psując 
tym samym efekt malowania. Dlatego 
niezbędne jest zastosowanie domieszki 
włosia sztucznego, które jest mniej hi-
groskopijne. Pomaga ono utrzymać od-
powiedni kształt i strukturę pędzla oraz, 
dzięki swoim sprężystym właściwoś-
ciom, amortyzuje zbyt duży nacisk. 

ochrona Drewna
Szczególnym rodzajem prac malar-
skich jest konserwacja drewna. Ten ro-
dzaj materiału wymaga systematycznej 
ochrony, której celem jest zapewnienie 
trwałości oraz atrakcyjnego wyglądu. 

� brak zabezpieczenia pomieszczenia 
przed malowaniem. Niezabezpieczenie 
pomieszczenia przed malowaniem naraża 
podłogi, okna, drzwi, meble na zabrudze-
nie farbą, co znacznie wydłuża czas sprzą-
tania po pracy. Powierzchnie i przedmio-
ty należy wcześniej zabezpieczyć foliami 
i okleić taśmami malarskimi,

� brak sprawdzenia podłoża przed ma-
lowaniem. Świeże tynki powinny być 
zagruntowane. Brak tej czynności może 
skutkować wykwitami lub przebarwienia-
mi na finalnej warstwie farby. Na starych 
nawierzchniach (ściany) należy przepro-
wadzić test:

	 – przyczepności podłoża. Przyklejamy 
1 m taśmy malarskiej na ścianę i  szybko 
odrywamy. Jeżeli pozostaną na taśmie 
fragmenty starej farby powierzchnię na-
leży odpowiednio przygotować (oczyścić, 
zeszlifować, uzupełnić ubytki i  zagrunto-
wać),

NajcZęSTSZE BłęDy POPEłNiaNE PrZy MaLOwaNiu

	 – chłonności podłoża. W tym celu należy 
zwilżyć fragment ściany wodą. Bardzo szyb-
kie wchłonięcie oznacza, że ścianę należy 
zagruntować. Nie wykonanie tej czynności 
zwiększa koszty remontu, ponieważ koniecz-
ne będzie naniesienie wielu warstw farby,

� gruntowanie podłoża. W  tym celu uży-
wamy środków gruntujących zgodnie z za-
leceniami producentów. Środki gruntujące 
wnikają w  powierzchnię i  przygotowują ją 
do nanoszenia farby. Stosowanie rozcień-
czonej farby nie da tak skutecznego efektu,

� nanoszenie farby na zbyt wilgotną po-
wierzchnię. Nałożona na powierzchnię 
farba to dyspersja wody, żywicy i  barwni-
ka. Podczas optymalnych warunków (od-
powiednia chłonność podłoża i  wilgotność 
otoczenia) woda odparowuje. Zachwianie 
tego procesu może powodować powstawa-
nie pęcherzy z powietrzem w strukturze po-
włoki farby,

� kolejność malowania. Malowanie za-
czynamy od sufitów, następnie ściany od 
okien w  kierunku drzwi. Przy takiej ko-
lejności widać jak świeża farba pokrywa 
poprzednią powierzchnię i unikamy w ten 
sposób niedomalowania,

� nakładanie zbyt grubej powłoki farby. 
Intuicyjnie nakładamy grubą warstwę far-
by stosując zasadę: raz a dobrze. Niestety, 
położenie zbyt grubej warstwy może po-
wodować pęknięcia nałożonej warstwy. 
Przy farbach „matowych” widoczne będą 
nakładania jednej warstwy na drugą, dla-
tego zaleca się wymalowanie danej ściany 
od początku do końca,

� zbyt mocne rozcieńczanie farby wodą. 
Obowiązkowo należy stosować się do zale-
ceń producenta. Przy zbyt dużym rozcień-
czeniu farby siła krycia jest niewystarcza-
jąca, nie wspominając już o nadmiernym 
kapaniu farby z użytego narzędzia.

wą. Kolejny etap polega na szlifowaniu 
drobnym papierem ściernym i  przemy-
ciu powierzchni wilgotną szmatką. Na 
tak przygotowane podłoże nakładamy 
pierwszą warstwę, najlepiej pędzlem, 
wcierając produkt w  powierzchnię. Po 
upływie odpowiedniego czasu, zgodnie 
z  zaleceniami producenta, nakładamy 
kolejną. Produkt nakładajmy jak naj-
cieńszymi warstwami. Zbyt gruba war-
stwa będzie długo schnąć, a potem może 
się łuszczyć i  pękać. Koniecznie też, co 
jakiś czas mieszajmy produkt, ponieważ 
pigmenty lubią się oddzielać i osadzać na 
dnie. Jeśli chcemy sprawdzić, czy kolor 
jest zgodny z  naszymi oczekiwaniami, 
zróbmy najpierw próbę w mniej widocz-
nym miejscu. 
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roDzaje tapet 
Większość tapet zbudowana jest z dwóch 
złączonych ze sobą warstw: spodniej 
i  wierzchniej. Występują także, chociaż 
rzadko, tapety składające się tylko z jed-
nej warstwy. Rodzaj materiału użytego 
do produkcji pozwala na ich zróżnico-
wanie. 

Tapety papierowe – jedno lub dwuwar-
stwowe, gdzie obie warstwy wykonane są 
z papieru. 
Warstwa wierzchnia zazwyczaj deko-
rowana jest kolorami, nadrukami, tło-
czeniami lub w inny sposób. Tapety bez 

STANISŁAW WALAS – wspólnik zarządzający,  Polami Walas i Walas sp.j. 
LESZEK ŁAZARCZyK – kierownik ds. sprzedaży w regionach, Polami Walas i Walas sp.j.    

Tapetowanie, to jest to!

Jednym ze sposobów odna-
wiania oraz dekoracji po-
mieszczeń jest tapetowanie. 
Wzór tapety,  jej kolorystyka 
powinny być zgodne z na-
szym gustem i tworzyć spój-
ną całość z wyposażeniem 
wnętrza. Tapeta bowiem, 
jak mało który produkt, 
ściśle wiąże się z architektu-
rą, trendami wzorniczymi, 
sztuką, a także stylem życia. 

1. Tapeta odporna 
na ścieranie na 
mokro w czasie 
przyklejania

2. Tapeta odporna 
na zmywanie

3. Tapeta wysoko 
odporna na 
zmywanie

4. Tapeta odporna 
na szorowanie

5. Dobra odpor-
ność barwy na 
działanie  światła

6. Dowolne paso-
wanie wzoru

7. Proste pasowa-
nie wzoru

8. Przesunięte 
pasowanie wzoru

9. Odwrócone 
pasowanie wzoru

10. Nanoszenie 
kleju na podłoże 
budowlane

13. Tapeta 
ulegająca rozwar-
stwieniu w trakcie 
zdzierania

11. Nanoszenie 
kleju na warstwę 
tapety

12. Tapeta całko-
wicie usuwalna  
w trakcie 
zdzierania

Narzędzia używane w trakcie tapetowania
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dekoracji warstwy wierzchniej, przezna-
czone są do malowania po położeniu na 
ścianie. Specjalnym rodzajem tapety pa-
pierowej do malowania jest tapeta wyko-
nana z papieru z wmieszanymi wiórkami 
drewnianymi, nadającymi powierzchni 
strukturę, nazwana przez jej producen-
ta „rauhfaser”, a  u  nas potocznie zwana 
„raufazą”.

Tapety winylowe – dwuwarstwowe, 
składające się ze spodniej warstwy wy-
konanej z papieru lub flizeliny (papiero-
-włókniny) oraz dekoracyjnej warstwy 
wierzchniej wykonanej z  barwionego 
i  spienionego lub przetłoczonego dla 
uzyskania różnorodnej, dekoracyjnej 
struktury powierzchni PCV. 

Tapety tekstylne – wierzchnia, dekora-
cyjna warstwa, wykonana jest z  tkanin 
szlachetnych, np. jedwabiu lub wiskozy, 
nici, floków czy różnego rodzaju plecio-
nek naklejonych na podłoże.

Tapety z włókna szklanego – jednokolo-
rowe, przeznaczone do malowania.

Inne tapety – gdzie wierzchnia warstwa 
wykonana jest z  różnych niestandardo-
wych materiałów, jak włókna naturalne, 
skóra, włosie lub sierść, fragmenty drew-
niane czy metalowe albo kamienie pół-

szlachetne. Trwają prace nad tapetami 
świecącymi z  wtopioną instalacją elek-
tryczną i diodami.
Spośród wymienionych rodzajów, na 
szczególną uwagę zasługują tapety z war-
stwą spodnią wykonaną z papiero-włók-
niny, zwanej potocznie flizeliną. Jest to 
masa papierowa z  wmieszanymi włók-
nami poliestrowymi. Dodatek włókien 
syntetycznych sprawia, że tapety z takim 
podkładem są bardziej wytrzymałe, od-
porne na rozerwanie i nie zmieniają wy-
miarów po kontakcie z mokrym klejem. 
Można je zatem przyklejać bezpośrednio 
na posmarowaną klejem ścianę bez ko-
nieczności wcześniejszego naniesienia 
kleju na tapetę i  odczekania, aż tapeta 
namoknie. To bardzo ułatwia tapetowa-
nie. Również usuwanie tapet jest bardzo 
łatwe, bo dzięki dużej wytrzymałości 
zrywa się starą tapetę ze ściany w całości. 
Od niedawna dostępne są również tapety 
typu „rauhfazer” na flizelinie.
Oprócz tapet ogólnego zastosowania 
wyróżniamy grupę tzw. tapet obiekto-
wych przeznaczonych do wykorzystania 
w  biurach, urzędach, hotelach, kinach, 
itp. Tapety z  tej grupy charakteryzują 
się podwyższonymi właściwościami me-
chanicznymi takimi, jak odporność na 
zadrapanie, rozerwanie lub uszkodzenie 
wskutek uderzeń, a także posiadają więk-
szą odporność ogniową. 

Ze względu na wzornictwo tapety mogą 
być nowoczesne, klasyczne, stylizowane, 
etniczne z  regionalnymi motywami lu-
dowymi, a  także naturalistyczne imitu-
jące kamienie, drewno, motywy roślinne 
i zwierzęce.
Wszystkie rodzaje tapet mają szerokie 
spektrum zastosowania we wnętrzach 
lokali mieszkalnych w  budownictwie 
jedno- i  wielorodzinnym oraz w  obiek-
tach użytkowych. Mogą być klejone na 
ścianach, sufitach i osobnych elementach 
architektonicznych, jako całe połacie lub 
pojedyncze, częściowe pokrycie po-
wierzchni. Mogą być malowane różnymi 
rodzajami farb. 

zalety tapet
Główną zaletą tapet jest połączenie funk-
cji dekoracyjnych i użytkowych. Bardzo 
duży wybór tapet z  oferty podstawowej 
oraz możliwość zamówienia wzorów 
o zróżnicowanej kolorystyce ze stale uak-
tualnianych ofert katalogowych, daje nie-
mal nieograniczone możliwości kształ-
towania charakteru wnętrza, zgodnie ze 
zmieniającą się modą. Wykorzystanie 
różnorodności wzornictwa tj. wzorów 
dużych, drobnych lub ciągłych, umoż-
liwia ujednolicenie lub kontrastowanie 
poszczególnych płaszczyzn. Rozwinięta 
struktura powierzchni nadaje wnętrzu 
inny, atrakcyjny plastycznie klimat. 
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I jeszcze jedna zaleta. Tapeta to produkt 
gotowy do przyklejenia zaraz po rozpa-
kowaniu. 

wybieRamy TapeTę
Wyboru tapet należy dokonać kierując 
się kilkoma względami:
Względy estetyczne. Przy wyborze wzo-
rów i kolorów tapety decydują nasze in-
dywidualne upodobania oraz potrzeba   
dostosowania tapet do mebli, zasłon, dy-
wanów i innych elementów wyposażenia 
pomieszczenia.
Rodzaj pomieszczenia. Pomieszczenia 
suche, takie jak pokoje dzienne, sypialnie 
czy pokoje dziecięce można tapetować 
wszystkimi rodzajami tapet, a  pomiesz-
czenia wilgotne, jak łazienki, kuchnie czy 
WC zaleca się tapetować zmywalnymi 
tapetami winylowymi.
Na ściany gładkie można nakładać 
wszystkie rodzaje tapet, a jeśli jest prob-
lem z  dokładnym wyrównaniem po-
wierzchni zaleca się stosować tapety 
wzorzyste o głębokim tłoczeniu.
efekty optyczne. Należy wziąć pod uwa-
gę, że wzory i kolory na tapecie wywołują 
następujące efekty optyczne:
� Wzory pionowe na ścianach – po-
mieszczenie wydaje się wyższe, a  przy 
wzorach poziomych niższe,
� Drobne wzory i  jasne kolory na ścia-
nach – pomieszczenie wydaje się więk-
sze, a  przy dużych wzorach i  mocnych 
kolorach oraz ukośnie biegnących wzo-
rach mniejsze.
Po dokładnym zmierzeniu powierzchni 
ścian lub sufitu (nie należy odliczać po-
wierzchni drzwi i okien) i obliczeniu ilo-
ści potrzebnych pasów tapety udajemy 
się na zakupy z  przemyślaną koncepcją 
kolorystyczną i pomysłem lub próbkami 
innych materiałów, które są lub będą za-
stosowane w pomieszczeniu. Wybierając 
produkt należy koniecznie zwrócić uwa-
gę, aby wszystkie rolki danej tapety miały 

taki sam numer serii produkcyjnej. Tape-
ty z  różnych serii produkcyjnych mogą 
się nieznacznie różnić odcieniem. 

jak pRzykleić TapeTę
W  standardzie produkt nazywany „ta-
petą ścienną” pakowany jest w  formie 
zwiniętej rolki o szerokości 53 cm i dłu-
gości 10 m.b. Wszystkie parametry i in-
formacje wraz z  instrukcją są zawarte 
na etykiecie tapety w  formie opisu oraz 
w  postaci piktogramów. Tapety ogól-
nego przeznaczenia, zwłaszcza na pod-
kładzie flizelinowym są, przy zachowa-
niu podstawowych zasad tapetowania 
i staranności, bardzo proste w montażu. 
Prace rozpoczynamy od przygotowania 
podłoża. Występujące na powierzchni 
nierówności i  ubytki należy wyrównać 
przy pomocy masy szpachlowej, a  na-
stępnie  całą powierzchnię wygładzić. 
Następny etap to zagruntowanie ścian 
i  przygotowanie kleju. Bardzo istotną 
sprawą jest użycie właściwego kleju, od-
powiedniego do konkretnego rodzaju ta-

� zakup tapet z  różnych serii produkcyj-
nych,

� nie uwzględnienie pasowania wzoru 
przy wyliczaniu potrzebnej ilości ro-
lek – przy przesunięciu wzoru bryty są 
dłuższe niż wysokość pomieszczenia,

� odjęcie powierzchni drzwi i okien – nie 
należy tego robić, bo odcięte kawałki ta-
pet prawie zawsze są odpadem,

� nie wyznaczenie przed rozpoczęciem 
tapetowania pionowej linii na ścianie, 
wzdłuż której przykleimy pierwszy 
bryt. Jeśli tego nie zrobimy, to może się 
zdarzyć, że wzór tapety będzie nieprzy-
jemnie „uciekał” w górę lub dół.

NajcZęŚciEj POPEłNiaNE 
BłęDy PrZy ZaKuPiE 

i TaPETOwaNiu

Dostawcy Grupy PSB S.A. z branży farb, impregnatów, tapet i narzędzi

pety. Przed pocięciem tapety na potrzeb-
ne odcinki – tzw. bryty, należy sprawdzić 
zgodność wzoru i  serii produkcyjnej 
oraz upewnić się, że nie ma widocznych 
wad produkcyjnych. Metki z rozpakowa-
nych rolek należy zachować. Zwracamy 
uwagę na oznaczenia pasowania wzoru 
i  uwzględniamy to przy cięciu brytów 
odpowiedniej długości. W trakcie kleje-
nia należy szczególną uwagę zwrócić na 
staranność w dopasowaniu wzorów.
Wszystkie czynności w  trakcie układa-
nia i  przyklejania wykonujemy, o  ile to 
możliwe, przy oświetleniu dziennym 
unikając zbytniego przewietrzania po-
mieszczeń oraz skrajnych temperatur 
i wilgotności otoczenia.  
Wzory które należy pasować krawędzia-
mi względem siebie łączymy na styk. 
Nasączona klejem tapeta, przed jej wy-
schnięciem, daje możliwość korygowa-
nia i poprawienia ułożenia. 
Fachowo i estetycznie przyklejona tape-
ta przez kolejne lata będzie doskonałym 
wykończeniem wnętrza.
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PSB ma klientów w całej Pol-
sce. Najczęściej na tak zwanej 
prowincji, w miejscowościach 
małych i średniej wielkości, 
ale także w dużych miastach. 
Tym razem spotkałem się 
z wykonawcami budowlanymi 
z Bolszewa w powiecie wejhe-
rowskim, klientami firmy BAT 
z Sierakowic. Nie będę opo-
wiadał ze szczegółami historii 
prowadzonych przez nich firm. 
Oceny moich rozmówców, ludzi 
branży, dołączam po prostu do 
innych ocen wyzwań, przed któ-
rymi stoi dziś wielu uczestników 
rynku budowlanego.
Jak przekonać coraz bardziej 
wymagającego inwestora, żeby 
skorzystał z oferty właśnie mojej 
firmy? Czy wykonawca powi-
nien grać solo, czy w drużynie? 
Średnia wieku budowlańców 
pnie się w górę, młodzi nie 
garną się do zawodu – co w tej 
sytuacji mogą zrobić właściciele 
firm wykonawczych?

jak gRać – solo, Czy w dRużynie?
Do zawodu wprowadzał ich Bogdan 
Derkowski, ojciec Daniela i  Dawida, 
teść Dariusza Palacha. W  1989 r. Bog-
dan Derkowski podjął jednoosobowo 
działalność w  zakresie budowlanki. 
Dziś Dawid prowadzi firmę D&D Der-
kowscy z  Bolszewa, Daniel ma 2 firmy: 
Usługi Remontowo-Budowlane Daniel 
Derkowski w Bolszewie oraz Daniel Bau 
GmbH w Berlinie, a Dariusz Palach firmę 
Bilders w Bolszewie. Bogdan Derkowski 
nadal doradza każdemu w budowlanym 
biznesie.
Znajomi żartują, że tworzą nieformalną 
korporację. Trzej panowie D. Dawid – 
magister inżynier konstrukcji budowla-
nych po Politechnice Koszalińskiej. Da-

wyKONawcy BuDOwLaNi 
z BOLSZEwa

niel i  Dariusz – mistrzowie budowlani. 
Każdy w  swojej firmie zatrudnia stale 
około 20 pracowników w  4 brygadach 
plus daje pracę również najczęściej 20 
budowlańcom na placach budowy, które 
prowadzi. Firmy są oczywiście w  pełni 
samodzielne, ale gdy trzeba, albo pojawia 
się okazja, wspierają się kadrą i  sprzę-
tem. Znają wzajemnie możliwości swoje 
i swoich podwykonawców, z niektórymi 
współpracują od kilkunastu lat. Na trud-
nym rynku budowlanym ciężko grać 
w  pojedynkę. Kiedy jeden ma mniej 
zleceń, drugi może mieć akurat więcej 
i  ten kto ma wolne moce przerobowe 
kieruje swoich pracowników na plac 
budowy brata lub szwagra. Innym ra-
zem może być odwrotnie.

dlaCzego nie wolno bRać każdej 
RoboTy?
Zasady są chyba takie same w całym kra-
ju. Rzetelne traktowanie klienta i dbałość 
o zysk. Firma nierentowna musi upaść, 
to grozi nieszczęściem właścicielowi 
i  jego rodzinie, ale też pracownikom 
firmy i  rodzinom tych pracowników. 
Prawdy są tak oczywiste, że rodzi się py-
tanie – dlaczego tak dużo firm wykonaw-
czych musi zwijać interes? 
Bracia Derkowscy i  Dariusz Palach sta-
wiają sprawę jasno. Nie wolno brać każ-
dej roboty. Nawet w  sytuacjach, kiedy 
popyt na usługi budowlane jest niewy-
starczający, a  konkurencja ostra. Rynek 
niekiedy szaleje. Zdarzają się klienci, 
którzy chcieliby mieć Lexusa płacąc cenę 
Fiata. Wykonawca musi tak prowadzić 
firmę, żeby nie przyjmować takich zleceń 
od klientów, a mimo to zapewnić swoim 
brygadom stałą pracę. 

Czego inwesToRzy dowiadują się  
z inTeRneTu?
Dawid Derkowski podkreśla znaczenie 
odpowiednio szerokiej oferty – firma wy-
konawcza powinna być przygotowana na 
realizacje i nowych obiektów i remontów, 
na prace w  mieszkaniówce – domy jed-
norodzinne, ale też duże bloki mieszkalne 
– i  na rzecz biznesu. Zaufanie wymaga-

jącego inwestora jest większe, gdy pozna 
rzeczową, konkretną ofertę, najlepiej 
taką, którą wspierają opinie klientów, 
korzystających wcześniej z  usług wyko-
nawcy. Strona www.derkowscy.pl zawie-
ra rekomendowane przykłady obiektów 
potwierdzające rozległość oferty firmy. 
Setki zdjęć dokumentują jej możliwości 
realizacyjne. Obok domów wolno stoją-
cych – szeregowce. W  stanie surowym 
zamkniętym i  gotowe do zamieszkania. 
Hale pod produkcję i  usługi. Pensjonat 
w Jastarni, restauracja w Sopocie, kościół 
z dzwonnicą (stan surowy) w Otominie, 
biura Kapitanatu Portu w  Gdańsku (re-

Pracownik firmy D&D Derkowscy maluje wałkiem 
korytarz mieszkania w Sopocie.

Ekipa wykończeniowa D&D Derkowscy oraz panie 
architekt izabela witek i Marta Trzcińska w domu 
budowanym dla klienta w Bolszewie. Pierwszy od 
prawej Dawid Derkowski.
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mont). Promień działania firmy sięga 
około 100 km, generalnie województwo 
pomorskie. Dzięki internetowi firma 
ma też klientów z  Katowic, mrągowa, 
Warszawy. 
Bardzo ważna dla wykonawcy budow-
lanego jest współpraca z projektantami. 
Dawid Derkowski od kilku lat poleca 
klientom usługi w zakresie projektowa-
nia wnętrz firmy KIM ARCHITEKCI  
z Gdańska. Jej właścicielki, panie Mar-
ta Trzcińska i Izabela Witek są z firmą  
z Bolszewa w stałym kontakcie.
Na www.derkowski.comweb.pl znaj-
dziemy m.in. 6 przykładowych wycen 
domów jednorodzinnych z  oferty firmy 
Daniela Derkowskiego, za stan suro-
wy zamknięty netto, od 98 tys. zł – dom 
o  powierzchni użytkowej około 74 m2 
do 238 tys. zł – dom o  pow. użytkowej 
ponad 144 m2. Firma przedstawia też 
przykładowy model współpracy z klien-
tem: 1. przygotowanie oferty, 2. podpisa-
nie umowy, 3. przygotowanie realizacji,  
4. pozwolenie na budowę, 5. rozpoczę-
cie realizacji, 6. przekazanie budynku. 
Punkty 1; 3; 5 rozwinięto w  niemal 40 
podpunktach. Kto zamierza skorzystać 
z jej usług wie na co może liczyć.
Od kilku lat Daniel Derkowski obecny 
jest także na budowach w  Niemczech. 
Obecnie na placach budowy w  Berlinie 
i  w  okolicy pracuje 30–40 osób zatrud-
nionych w firmie Daniel Bau oraz w fir-
mie Dariusza Palacha Bilders plus 60–70 
osób w ekipach podwykonawców. W su-
mie około 100 pracowników. Co już zbu-
dowali i co budują? W latach 2014–2016 
w Berlinie 6 domów z 88 mieszkaniami, 
na obrzeżach stolicy Niemiec remont 
i  przebudowa 8 bloków z  260 mieszka-
niami, a  w  samym centrum Berlina re-
mont budynku mieszkalnego z 1936 r.
Bilders Dariusza Palacha to firma  
zarazem budowlana i  deweloperska. Na 
www.bilders.pl odpowiedź na pytanie: 
Co możemy zrobić dla Ciebie? zawiera 
się w 3 punktach: Domy na sprzedaż, 
Budowa domów i Duże inwestycje. 
Podobnie jak na stronach interneto-
wych braci Derkowskich możliwości 
realizacyjne firmy ilustrują zdjęcia, gdy 
mowa o osiedlu deweloperskim w Baninie 
k.  Gdańska – z cenami. Dużym podwyko-
nawcą Bilders jest UR-B Daniel Derkowski.

po Co młodym iść do budowniCTwa?
Kadra zarządzająca oraz brygadziści 
i  robotnicy to mocny atut firm moich 

rozmówców. Ale gdy średnia wieku na 
wielu placach budowy sięga 50 lat – per-
spektywy nie wyglądają dobrze. Mistrz 
budowlany Dariusz Palach w  ostatnich 
latach szkolił zaledwie 4 uczniów. Czte-
rech na liczący 200 tysięcy mieszkańców 
powiat wejherowski... Po co młodym iść 
do budownictwa? Praca ciężka, w innych 
zawodach też można zarobić. Płace w bu-
downictwie będą rosły, bo nie ma chęt-
nych do zawodu. Przez jakiś czas za-
trudniałem brygadę Ukraińców. Dobrze 
pracowali i byli grzeczni, ale mieli swoje 
problemy – z  mieszkaniem, z  wizami. 
Spodziewam się, że robotników z Ukra-
iny będzie w Polsce coraz więcej. Dobre 
wspomnienia po zatrudnieniu Ukraiń-
ców na umowie zlecenia ma również Da-
wid Derkowski. To byli solidni fachowcy 
– ocenia.
Dariusz Palach wolałby mieć w  firmie 
mniej ludzi, ale wszystkich specjalności – 
murarzy, cieśli, dekarzy, zbrojarzy, insta-
latorów, wykończeniowców, w  tym spe-
cjalistów od wykładnia płytek. Pozostali 
mogliby pracować jako podwykonawcy.

kiedy wieszać obRazy i obudowy-
wać śCiany Regałami?
Gdy fotoreportaż sąsiaduje z artykułami 
Tematu numeru nie unikniemy kwestii 
technicznych. Dawid Derkowski przy-
pomina: malowanie zależy od podłoża, 
ściany – jak jest przygotowana. W  bu-
downictwie deweloperskim najczęściej 
mamy podłoże gipsowe, jeżeli nie jest do-
schnięte, farba może odspoić się od ściany, 
grozi to szczególnie przy farbach latekso-
wych. W  domach jednorodzinnych naj-
większe znaczenie ma jakość tynku i sta-
ranność jego położenia oraz wygładzenia 
ścian. Oświetlenie ledowe i boczne pokaże 
wszystkie mankamenty ściany wymalo-
wanej na złym podłożu. Przy tapetowa-
niu tynk musi odpowiednio doschnąć. 
Trzeba sprawdzić wilgotność pomieszcze-
nia i  ściany, na której będzie kładziona 
tapeta. Grozi grzyb, jeśli się tego nie zrobi. 
Nawet najlepsza jakość farby czy tape-
ty nie uchroni przed defektami, których 
źródłem jest wilgotna czy zagrzybiona 
ściana. Częstym błędem inwestora jest 
zagospodarowanie budynku natych-
miast po wybudowaniu. Tymczasem 
budynek musi przeschnąć. Nie można 
go od razu obstawić regałami, wieszać 
obrazów. Pamiętajmy też, że lepiej ścia-
na schnie, gdy na dworze jest sucho. 
Kiedy używamy agregatu, a kiedy wałka 

i pędzla? Tych ostatnich w mieszkaniach, 
bo mało metrów kwadratowych i względ-
nie dużo kolorów. Rozległe powierzchnie, 
korytarze i  klatki schodowe pozwalają 
na stosowanie agregatów malarskich, 
tu wystarczą z  reguły 1–2 kolory. Rynek 
farb jest bardzo bogaty, oferuje coraz lep-
sze wyroby. Dominują farby lateksowe, 
szorowalne i  zmywalne. Podobnie jest 
z  narzędziami malarskimi. Chciałbym 
jednak, żeby producenci wysokiej jakości 
farb rekomendowali do nich określone 
narzędzia. Współpracując od lat z  od-
działami firmy BAT w Gdańsku Kokosz-
ki i  w  Redzie wiem, że gdy jakiejś farby 
czy wałka w danej chwili nie mają, to mi 
szybko sprowadzą i dostarczą na plac bu-
dowy. Kiedy chciałem kupić w BAT jeden 
agregat malarski, drugi szpachlarski, za-
proponowali dwa w jednym – malarsko-
-szpachlarski. Zyskałem na tym. Stała 
współpraca z solidnym kupcem – takim 
jest BAT – ułatwia w razie potrzeby do-
tarcie do producentów materiałów bu-
dowlanych. Gdy na budowie wyniknie 
jakiś problem techniczny dzwonimy do 
kupca, a ten kontaktuje nas bezpośred-
nio z ekspertami producenta. Takie kon-
takty nawiązujemy też podczas szkoleń 
organizowanych przez BAT i przy okazji 
wizyt w fabrykach.

Firma kupiecka BAT z  Sierakowic, w  której 
firmy wykonawcze należące do braci Der-
kowskich oraz Dariusza Palacha kupują 
około 75% wyrobów budowlanych stosowa-
nych na swoich placach budowy w  Polsce 
i w Niemczech, osiągnęła w 2015 r. przycho-
dy ponad 200 mln złotych. BAT zatrudnia 
280 osób w  14 oddziałach, z  których 10 ma 
status Centrów Budownictwa PSB-Profi.

Mirosław Ziach

Pracownicy firmy D&D Derkowscy w budynku 
w rozewiu – natrysk gładzi gipsowej agregatem 
malarsko-szpachlarskim.
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Stosowanie środków ochrony indy-
widualnej nie jest trudne. Założenie 
hełmu, rękawic, okularów, nauszników – 
trwa dokładnie sekundę, włożenie bluzy 
roboczej, spodni czy butów zajmuje nie-
co więcej czasu. Jednak nie jest to chwila 
stracona – dzięki niej lepiej chronimy 
nasze zdrowie i  życie, a  w  przypadku 
nieszczęśliwego wypadku bez obaw 
możemy się ubiegać o odszkodowanie. 
Statystki są bezwzględne. Urazy głowy 
bardzo często kończą się śmiercią. Mogą 
powstać na skutek różnego rodzaju wy-
padków: poślizgnięć, potknięć, uderzeń. 
Trzeba pamiętać, że każdy, czasami po-
zornie najmniejszy uraz głowy może ne-
gatywnie skutkować na przyszłość.

Hełm oCHRonny To podsTawa
Obowiązujące przepisy ściśle regulują 
prace, przy wykonaniu, których bez-
względnie należy zabezpieczyć głowę 
hełmem ochronnym. Są to w pierwszej 
kolejności prace budowlane, zwłaszcza 
na rusztowaniach i  w  ich sąsiedztwie, 
przy wznoszeniu i demontażu szalowa-
nia, przy rozbiórkach obiektów budow-
lanych, ale także roboty: montażowe, 
instalacyjne, ziemne. 
Twarda, termoplastyczna skorupa sta-

nowiąca zewnętrzną część hełmu nadaje 
mu zasadniczy kształt. Jej zadaniem jest 
przejęcie uderzenia, częściowe pochło-
nięcie jego energii oraz przekazanie po-
zostałej części na więźbę. Skorupa nie 
dopuszcza także do kontaktu obiektów 
o ostrych kształtach z głową użytkowni-
ka. 
Więźba stanowi wewnętrzną część heł-
mu, przymocowaną do skorupy i  styka-
jącą się bezpośrednio z głową użytkow-
nika. Jej pas główny obejmuje głowę 
na wysokości czoła i  podstawy czaszki 
i powiązaniu z więźbą umożliwia stabil-
ne osadzenie hełmu na głowie. Dodatko-
wym elementem zabezpieczającym jest 
pasek podbródkowy.
Hełmy wykonane z materiałów termo-
plastycznych mogą być użytkowane 
(w  zależności od producenta) maksy-
malnie 4 lata od daty produkcji. Po 
upływie tego okresu należy je wymie-
nić. Każdy hełm na wewnętrznej stronie 
daszku posiada zakodowaną datę pro-
dukcji. Widzimy trzy tarcze ze strzał-
kami. Ta zawierająca pojedyncze cyfry 
(0-1-2-3) informuje o  roku produkcji, 
a dokładniej o ostatniej cyfrze daty. Jeże-
li grot strzałki znajduje się dokładnie po 
środku między cyframi 1 i 2 oznacza to, 

że hełm został wyprodukowany w  2015 
roku. Rozkodowanie dalszych informacji 
jest prostsze – mamy tarczę z miesiącami 
(od 1 do 12) oraz dniami (od 1 do 30). 
Dla swojego bezpieczeństwa warto co 
pewien czas sprawdzać stan hełmu. 
W tym celu ściskamy skorupę lub sta-
ramy się wygiąć daszek – w produkcie 
sprawnym nie powinniśmy usłyszeć 
żadnych trzasków. 

okulaRy oCHRonne
Paproch w oku to sytuacja nieprzyjemna, 
jednak nie najgroźniejsza. Dużo gorzej 
jest w  chwili kiedy „coś” wpadnie do 
oka z dużą siłą i dojdzie do uszkodze-
nia gałki ocznej. A  o  to nietrudno np. 
podczas kucia metalu, rąbania drewna 
czy też w  czasie szeroko rozumianych 
prac budowlanych. 
Na rynku dostępnych jest wiele modeli 
okularów ochronnych. Wizualnie róż-
nią się one od siebie kolorystyką zasto-
sowanych szkieł – mamy zatem oku-
lary o  szkłach bezbarwnych, szarych 

Specjalnie dla czytelników dwumie-
sięcznika „Głos PSB” firma Profix 
właściciel marki Lahti Pro przygo-
towała cykl artykułów, w których 
zostaną przedstawione najważ-
niejsze, z szerokiej gamy, środki 
ochrony indywidualnej – popular-
nie zwane produktami BhP. w tym 
wydaniu piszemy o ochronie głowy, 
oczu, słuchu i płuc. w kolejnych 
omówimy m.in. ochronę ciała, rąk  
i nóg. Życie i zdrowie mamy jedno  
i warto zrobić wszystko, aby je właś-
ciwie chronić.

część 1

chronimy głowę
hełmy przemysłowe muszą spełniać wymogi 
normy EN 397
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(przeciwsłonecznych) i  żółtych (roz-
jaśniających). Soczewki w  okularach 
ochronnych wykonane są z poliwęglanu 
(skrót: PC, z ang. polycarbonates). Jest to 
tworzywo sztuczne, charakteryzujące się 
niezwykłą odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne. W  przypadku okularów 
ochronnych od grubości poliwęglanu 
zależą właściwości ochronne. Im grubszy 
tym bardziej odporny na uszkodzenia 
mechaniczne – w  soczewki mogą ude-
rzać ciała obce o większej masie i pręd-
kości. Decydując się na zakup konkret-
nego modelu warto zwrócić uwagę na 
klasę odporności mechanicznej ozna-
czaną jako S lub F. W klasie S możemy 
mieć pewność, że gałka oczna zostanie 

Półmaski filtrujące zasłaniają nos 
i  usta. W  podstawowych modelach 
wdychane i  wydychane powietrze prze-
chodzi przez materiał filtrujący, który 
zatrzymuje pyłki. Tego typu rozwiązanie 
sprawdza się w  przypadku masek typu 
FFP1 i  FFP2. Natomiast decydując się 
na większą ochronę i wybierając maskę 
FFP3 warto wybrać model z  dodatko-
wym zaworkiem z  membramą. Wdy-
chając, powietrze przechodzi przez filtr, 
a wydychane jest przez zaworek. Popra-
wia to komfort pracy, gdyż im grubszy 
materiał filtrujący tym więcej energii po-
trzebujemy by nabrać powietrza do płuc. 
Wybierając półmaskę dla siebie warto 
jeszcze zwrócić uwagę na kilka szczegó-
łów, które w  czasie użytkowania mogą 
mieć znaczenie. A  mianowicie sposób 
mocowania taśm nagłowia. W podstawo-
wych modelach taśmy mogą być moco-
wane na stałe. Oznacza to, że w chwilach 
przerwy (np. wyjścia z pomieszczenia za-
pylonego) trzeba będzie 
zdjąć całą maskę. W mo-
delach nieco droższych 
taśma mocowana jest 
w przelotkach z tworzy-
wa sztucznego. Maskę 
można zatem opuścić 
i  pozostawić zaczepioną 
na szyi – wystarczy jedy-
nie zdjąć jedną taśmę. 
Bez względu na typ 
półmaski, który zamie-
rzamy stosować nie-
zwykle istotne, jeśli nie najważniejsze 
dla samego efektu – znaczy skutecznej 
ochrony jest właściwe założenie pół-
maski. Musi ona szczelnie przylegać do 
twarzy, a szczególności nosa. Dlatego też 
półmaski, w  górnej zewnętrznej części 
wyposaża się zacisk nosowy. Pozwala 
on dobrze dopasować maskę do kształ-
tu nosa, a  siła zacisku utrzymuje całość 
w pozycji ochronnej. 

Okulary ochronne muszą spełniać wymogi normy 
EN 166

uchroniona przed uderzeniem stalowej 
kulki o średnicy 22 mm rzucanej z pręd-
kością 5,1 m/s (ok. 18 km/h). W  przy-
padku oznaczenia F, soczewka wytrzyma 
uderzenie kulki o średnicy 6 mm poru-
szającej się z  prędkością 9 razy wyższą 
– 45 m/s (162 km/h). Oprócz grubości 
soczewek ważną ich cechą jest także 
powierzchnia. Im większa tym większy 
obszar zabezpiecza i zapewnia duże pole 
jednolitego widzenia. Poszukując oku-
larów ochronnych warto też wziąć pod 
uwagę to czy chronią przed promienio-
waniem UV. 

oCHRona słuCHu
Przy hałasie powyżej określonego po-
ziomu, przyspiesza bicie serca, ciśnienie 
krwi rośnie. Skutkiem ciągłego hałasu 
może być na stałe podwyższone ciś-
nienie krwi, które wywołuje z  kolei 
dolegliwości sercowe, choroby układu 
oddechowego oraz dolegliwości reu-
matyczne i psychiczne. 
Słuch możemy chronić bardzo niewiel-
kim nakładem środków. Najtańszą me-
todą jest zastosowanie piankowych 
zatyczek ochronnych (stoperów). To 
wydatek kilkudziesięciu groszy. Przed 

umieszczeniem zatyczki w  małżowinie 
należy ją wstępnie uformować. Po za-
łożeniu pianka dopasuje się do kształtu 
i znacznie ograniczy dostęp szkodliwych 
dźwięków. Należy jednak pamiętać, że 
stopery piankowe są produktem jed-
norazowym. Najbardziej popularnym 
ochronnikiem słuchu są nauszniki 
przeciwhałasowe. Najczęściej mają one 
wygląd dużych słuchawek. Występują 
także w postaci dostosowanej do współ-
pracy z  hełmami przemysłowymi. Wy-
bierając model dla siebie warto zwrócić 
uwagę na możliwość regulacji nauszni-
ków i  raczej wybrać ten, w  którym ten 
zakres jest większy. 
Parametrem wspólnym dla wszystkich 
ochronników słuchu jest wartość wy-
głuszania, podawana w  decybelach, 
czyli parametr SNR. Im wartość, więk-
sza, tym zakres tłumienia jest większy.

ochrona Dróg oDDechowych
Długie przebywanie w  środowisku 
zapylonym – związane z  wykonywa-
niem pracy zawodowej może skończyć 
się pylicą płuc. Trzeba także pamiętać 
o tym, że pyły mogą wywoływać nowo-
twory jamy nosowej i  zatok przynoso-
wych, a nawet płuc.
Decydując się na wybór konkretnego 
modelu trzeba wiedzieć, że półmaski 
przeciwpyłowe ze względu na skutecz-
ność filtracji dzieli się na trzy klasy 
FFP1, FFP2, FFP3. Maski typu FFP1 
mają ograniczone zastosowanie, używa 
się ich głównie przy szlifowaniu, cięciu, 
wierceniu w  betonie, kamieniu, a  tak-
że w  przypadku kontaktu z  cząstkami 
rdzy, metali, bądź alergenami, takimi 
jak naskórek zwierzęcy czy pyłki. Zdecy-
dowanie większe spektrum zastosowań 
przypada na maski typu FFP2 i  FFP3. 
Używane są przy spawaniu stali miękkiej, 
nierdzewnej, rozpylaniu pestycydów, 
malowaniu natryskowym, w  styczności 
z  pleśniami, grzybami, bakteriami, pył-
kami ziaren. 

Ochronniki słuchu muszą  
spełniać wymogi normy EN 352

Półmaski 
muszą spełniać 
wymogi normy 
EN 149

Przed rozpoczęciem korzystania 
ze środków ochrony indywidualnej 
należy zapoznać się z  dołączoną do 
nich instrukcją obsługi. Dowiemy 
się z niej m.in. o dacie przydatności 
do użytkowania, poznamy zasady 
konserwacji i przechowywania. To 
ważne, bo chodzi o to, żeby zapewnić 
sobie maksimum bezpieczeństwa.
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jak kszTałTował się popyT
Dystrybucja materiałów budowlanych, jak każda branża, ce-
chuje się swoistą sezonowością. Od lat przebieg rocznych linii 
sprzedaży jest dość podobny – przychody placówek w  mie-
siącach zimowych (styczeń–luty) są 2-2,5-krotnie niższe niż 
w szczycie sezonu (lato i wczesna jesień). Są jednak pewne róż-
nice pomiędzy zachowaniami klientów budujących oraz tych, 
którzy utrzymują swoje posesje. W detalu miesiącem o najwyż-
szej sprzedaży jest lipiec, zawsze też rośnie popyt w  grudniu 
w  stosunku do listopada. Cechą charakterystyczną ostatnich 
sezonów w sprzedaży hurtowej jest wyraźniejszy spadek popytu 
w sierpniu – w roku 2015 był on w dużym stopniu spowodowa-
ny upałami – zbyt wysoka temperatura uniemożliwiała prowa-
dzenie niektórych prac budowlanych. Wykres 1 odzwiercied-
la podobieństwa i  różnice oraz skalę popytu w  obu kanałach 
sprzedaży Grupy PSB w latach 2014–2015.

W ocenie PSB

jaki był rok 2015  
i jaki będzie rok 2016?

W  roku 2015 sprzedaż firmy będącej partnerem Grupy PSB 
wzrosła średnio o  4,6%. Ponieważ większość firm prowadzi 
market Mrówka, a część przekształciła swoje hurtownie w cen-
tra budowlane pod marką Profi, możemy pokazać jak prze-
ciętnie radziły sobie te typy placówek. W składzie Grupy PSB 
roczne przychody spadły średnio o  ponad 1,5%, ale w  PSB-
-Profi wzrosły aż o 11% – to m.in. wynik bardziej sprawnego 
zarządzania i pozycji rynkowej owych placówek. W markecie 
Mrówka dodatnia dynamika sprzedaży była także bardzo wy-
soka – wzrost o 10%. Różnice efektów pomiędzy formami pla-
cówek w skali roku przedstawia wykres 2.

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany 
rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami re-
fleksją nad minionym sezonem i próbą ogólnej 
prognozy tego, co budowlaną społeczność może 
czekać w nadchodzących 12 miesiącach. 
W naszej branży, niemal co roku, pogoda, 
zmiany cen czy ogólne nastroje społeczne mają 
istotny wpływ na jej ostateczną kondycję. Mimo 
tych trudności, po raz kolejny, w oparciu o dane 
makroekonomiczne oraz opinie wielu przedsię-
biorców staramy się nakreślić spodziewany trend 
nadchodzących zmian. 
Zanim sformułujemy prawdopodobny, naszym 
zdaniem, scenariusz sytuacji w sektorze budow-
nictwa mieszkaniowego, spójrzmy bliżej na to, co 
działo się w nim przez ostatnie 12 miesięcy.
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Wykres 1. Przychody sklepów PSB-Mrówka 
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Wykres 2. Dynamiki przychodów w podziale na typy placówek
Grupy PSB w miesiącach 2015/2014  

Składy Mrówka Pro� Cała sieć PSB

Dynamiki przychodów 2015/214:
Mrówki 10%
Składy 1,7%
Pro� 11,2% 

średnia 4,6%}

Ceny – sTabilizaCja w większośCi TowaRów
Zdecydowana większość grup asortymentowych w minionym 
roku nie wykazywała znaczących zmian cen – pomiędzy stycz-
niem a grudniem zarówno wzrosty jak i spadki nie przekracza-
ły 5%, przy czym wzrosty nastąpiły w 6 działach towarowych 
a spadki w 11, w tym w 7 z nich, obniżka nie przekroczyła 1% 
(wykres 3).
Na tym tle wyróżniają się 2 grupy – materiały ścienne (silika-
ty i ceramiczne) oraz izolacje wodochronne. Ceny części ma-
teriałów ściennych zaczęły rosnąć od marca i, począwszy od 
sierpnia, zatrzymały się na wysokości 11–12% w stosunku do 
pułapu styczniowego. Z kolei obserwowany od maja spadek 
cen izolacji to efekt napływu do Polski tanich wyrobów z Ro-
sji – trend ten zatrzymał się w końcówce sezonu na linii 13%.

spRzedaż CenTRali wg gRup pRodukTowyCH – kolejne 
RóżniCe pomiędzy deTalem i HuRTem
Od czasu dynamicznego rozwoju sklepów PSB-Mrówka, 
w rankingu dynamiki sprzedaży Centrali PSB, przoduje asor-
tyment związany z utrzymaniem domu i jego otoczenia (wy-
kres 4). Liderami w minionym roku były: oświetlenie, kostka 
brukowa, wyposażenie kuchni i łazienek oraz ogród – sprzedaż 
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tych materiałów wzrosła o ponad 20%, kolejna trójka (narzę-
dzia, farby, dekoracje) osiągnęła wzrost zaledwie o kilka punk-
tów niższy – 17–20%. Następna grupa towarów o ok. 12–5% 
trendzie wzrostu to: ściany, stolarka, instalacje, ogrodzenia, 
sucha zabudowa i chemia budowlana. Spadek sprzedaży za-
notowaliśmy jedynie w izolacjach wodochronnych (–9%) i ce-
mencie (–12%).

tę 6   mld   zł, ów dodatkowy miliard pochodzi z  tytułu innej 
działalności, jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów 
– sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, pro-
dukcja, transport, hotelarstwo.
Warto zauważyć, że 62% partnerów PSB odnotowało wzro-
sty, zaś w 38% podmiotów nastąpiły spadki przychodów. Jed-
nocześnie należy przypomnieć, że rok wcześniej proporcje te 
wyglądały następująco: 54/46, a jeszcze wcześniej były niemal 
odwrotne 48/52.
Od wielu lat obserwujemy lepszą sytuację w segmencie zwią-
zanym z  remontami oraz utrzymaniem domów. Tak było 
i w 2015  r. – przychody całej sieci detalicznej, w wyniku wzro-
stu popytu oraz uruchomienia nowych placówek, wzrosły aż 
o 22%, osiągając poziom 1,3 mld zł. 
Z kolei, całkowite przychody Centrali – Grupy PSB S.A., osiąg-
nęły poziom niemal 2,2 mld zł i były wyższe o 3% od wyniku 
osiągniętego w 2014 r., przy czym przychody ze sprzedaży ma-
teriałów budowlanych wyniosły 1,9 mld zł, co stanowi analo-
giczny wzrost o 8%.

podsumowanie
W  minionym sezonie, przeciętna firma partnera Grupy PSB 
zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budow-
nictwa o  niemal 5%. Jednak małe firmy w  dalszym ciągu nie 
radziły sobie na rynku, notując kilkuprocentowe spadki przy-
chodów. Ten trend obserwujemy od dłuższego czasu. Znacznie 
lepiej wyglądała sytuacja w placówkach Profi i Mrówkach.
Rok 2015 dla budownictwa indywidualnego nie był zbyt łaska-
wy, wprawdzie w jego końcówce (listopad-grudzień) nadrobio-
no nieco zaległości, które powstały w szczycie sezonu, to jednak 
w dużym stopniu remonty i wykończenia mieszkań (zwłaszcza 
deweloperskich) były znaczącym motorem popytu.
W dalszym ciągu dynamicznie wzrastają wydatki w budżetach 
rodzinnych na cele związane z  utrzymaniem, przynajmniej 
w gospodarstwach domowych małych miast i wsi – stąd dwu-
cyfrowa (10%) dynamika przychodów w Mrówkach. 
Ani niskie oprocentowanie kredytów, ani względnie dobre 
wskaźniki gospodarcze nie zachęciły szerszego grona inwestorów 
do decyzji o budowie domów, być może jednym z czynników de-
motywujących była rozchwiana sytuacja polityczna w kraju. 
Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budowlane 
wobec hurtowni były w dalszym ciągu problemem branży.
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Wykres 3. Trendy zmian cen (I 2015=100)
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Wykres 4. Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. (Centrali)
w grupach asortymentowych 2015/2014  %

Zaznaczyć należy, że opisane trendy dotyczą dynamiki sprze-
daży Centrali PSB do składów i marketów Mrówka, tym sa-
mym tylko pośrednio oddają rzeczywisty popyt na rynku 
wśród klientów ostatecznych. Z pewnością dynamika popytu 
w asortymencie Mrówek nie była tak duża na rynku.

wsTępne wyniki gRupy psb 
Na koniec 2015 r. Grupę PSB tworzyło 350 firm handlowych, 
dysponujących łącznie 419 składami materiałów budowlanych, 
208 sklepami PSB-Mrówka oraz 43 Centrami Budownictwa 
PSB-Profi. W  omawianym okresie sieć detaliczna powiększy-
ła się o 28 marketów, zaś 8 hurtowni zostało przekształconych 
w nowoczesne centra PSB-Profi.
Wstępnie szacowane, skumulowane przychody ze sprzedaży 
materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2015  r. 
pułap 5,2 mld zł i  były nieznacznie wyższe od osiągniętych 
w  roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne 
przychody podmiotów tworzących PSB przekraczają kwo-
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1. łącznie w 2015 r. wydano pozwolenia na budowę niemal 189 
tys. mieszkań (20,5% więcej niż przed rokiem) i  jednocześnie 
rozpoczęto budowę 168,5 tys. mieszkań (wzrost 13,5%). 
2. Statystycznie wzrosła aktywność inwestorów indywidualnych 
aż o 6% (to dużo w stosunku do ostatnich kilku lat) – formalnie 
rozpoczęli oni budowę 78,8 tysiąca domów, jednak w sposób na-
turalny nie przełożyło się to jeszcze na adekwatny wzrost zakupów 
w hurtowniach. cieszy dwucyfrowa (15%) dynamika wzrostu po-
zwoleń – ponad 87 tysięcy domów to dobry prognostyk na nad-
chodzący sezon.
3. Bez porównania lepsza koniunktura wystąpiła w  budow-
nictwie deweloperskim – liczba rozpoczętych budów wzrosła 
o  24%, zaś pozwoleń o  25,5%. O  tym sektorze szerzej piszemy 
w sąsiednim artykule.
4. Najnowsze prognozy koniunktury, formułowane przez firmy 
wykonawcze, są lepsze niż przed rokiem – wiele firm ma już peł-
ny portfel zleceń na rok 2016, ale w dużym stopniu dotyczy to 
remontów i modernizacji. 
5. Prognozy makroekonomiczne dla Polski są w dalszym ciągu 
dość optymistyczne – oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 3%, 
aczkolwiek sytuacja polityczno-społeczna może mieć wyjątkowo 
znaczący wpływ na gospodarkę w tym roku. Dalszy spadek bez-
robocia i wzrost płac realnych to kolejne czynniki mogące sty-
mulować inwestycyjne wydatki konsumentów. 

6. Perspektywa rynku hipotecznego w 2015  r. rysuje się nieźle – 
mimo wprowadzenia obowiązku 15% wkładu własnego, kredyt 
jest wyjątkowo tani i nie powinien tworzyć bariery, jaką stano-
wił w minionych latach. 
7. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są wysoce niezaspokojone 
– 44% populacji mieszka w  przeludnionych mieszkaniach – to 
wprawdzie o  niemal 10% mniej niż 10 lat temu, ale zmiana ta 
w  dużej części wynika z  kryzysu demograficznego i  emigracji 
zarobkowej.
8. Spodziewamy się dalszego wzrostu roli remontów, moder-
nizacji i  wydatków na utrzymanie posesji w  budżetach gospo-
darstw domowych.
9.  ceny zasadniczych materiałów budowlanych są niskie i nie 
ma przesłanek ku dynamicznemu ich wzrostowi.
10.  Na tle powyższych przesłanek można wnioskować, iż popyt 
na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2016 r. będzie 
o  kilka procent wyższy. Dodatkowo rozpoczęcie przedsięwzięć 
finansowanych nową transzą funduszy unijnych powinno po-
prawić nastroje wśród inwestorów.
11. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć han-
dlową – w sezonie 2016 planujemy otwarcie około 40 Mrówek, 
przyjęcie kilkunastu kolejnych hurtowni budowlanych oraz 
przekształcenie co najmniej 10 dotychczasowych składów w no-
woczesne centra budownictwa pod nazwą PSB-Profi. 

Jaki będzie sezon 2016 dla handlu materiałami budowlanymi?

mirosław Lubarski
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najważniejsze fakTy
Według wstępnych danych GUS* w 2015  r. oddano w Polsce 
do użytku ogółem niemal 147,7 tys. mieszkań (wzrost w po-
równaniu z rokiem poprzednim o 4,2 tysiąca), rozpoczęto bu-
dowę 168,4 tys. mieszkań (wzrost o ponad 20 tysięcy) i wyda-
no pozwolenia na budowę niemal 188,8 tys. (wzrost o ok. 31 
tysięcy). Nie wchodząc w gąszcz liczb, pamiętajmy, że w latach 
2009 oraz 2012–2013 oddawano więcej mieszkań. Natomiast 
jeśli chodzi o mieszkania rozpoczęte oraz liczbę mieszkań, na 
budowę których wydano pozwolenia to w ciągu ostatnich 6 lat 
rok 2015 był rekordowy.
Wykres 1 pokazuje, że przyspieszenie nie przebiega jednak w róż-
nych formach budownictwa mieszkaniowego równomiernie.
––––––––––
* Informacje statystyczne, jakimi posługujemy się w niniejszym artyku-
le, zaczerpnęliśmy z ogólnie dostępnych tablic informacyjnych GUS.

Nadzieje i obawy

Budownictwo mieszkaniowe  
w sezonie 2016
Rok 2015 był dla budownictwa mieszkanio-
wego generalnie biorąc rokiem dobrym. Na 
wysokiej fali znalazło się budownictwo na 
sprzedaż lub wynajem, indywidualne też 
wróciło na ścieżkę wzrostu, choć jego per-
spektywy trudno jednoznacznie ocenić jako 
optymistyczne. Odnotowując różne dobre 
informacje, trzeba oczywiście pamiętać, że 
tworzą one wysoką bazę odniesienia dla 
porównań w kolejnym roku – 2016.

TRudne pRognozy dla budowniCTwa  
indywidualnego
W budownictwie indywidualnym prognozy są lepsze niż w la-
tach 2013–2014, ale trzeba wziąć pod uwagę także to, że w la-
tach 2009–2012 liczba mieszkań rozpoczętych i  tych, na któ-
rych budowę wydano pozwolenia była większa. Niekiedy do 
osiąganych wówczas wyników brakuje w 2015 r. nawet kilku-
nastu tysięcy mieszkań w kategorii pozwoleń i ponad 10 tysięcy 
mieszkań rozpoczętych. Budownictwo indywidualne „zjada 
swoisty zapas”, jaki tworzyła do 2011 r. nadwyżka pozwoleń 
na budowę oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto, nad 
mieszkaniami w danym roku oddawanymi. To, że od 2012 r. 
inwestorzy indywidualni więcej mieszkań oddają, niż rozpo-
czynają budować nie napawa optymizmem. Zakłóceniu ulega 
bowiem normalne zjawisko, które trzeba rozpatrywać w  dłu-
gim ciągu czasowym, a polegające na tym, że nie każde pozwo-
lenie jest realizowane i nie każda rozpoczęta budowa kończona. 
Zapas pozwoleń i  mieszkań rozpoczętych kurczy się, zamiast 
się powiększać – tak jak było wcześniej.

Deweloperzy na wysokiej fali
Budownictwo na sprzedaż lub wynajem nie notowało w ostat-
nich latach sezonu równie dobrego jak w 2015 r. Wprawdzie 
w kategorii mieszkań oddanych lepsze wyniki osiągnięto w la-
tach 2009 i  2012, ale liczba rozpoczętych przez deweloperów 
mieszkań oraz mieszkań, na budowę których uzyskali pozwole-
nia była rekordowa. Deweloperzy reagują niezwykle impulsyw-
nie. W 2015 r. uzyskali pozwolenia na budowę o ponad 40 tys. 
więcej mieszkań i rozpoczęli budowę o ponad 35 tys. mieszkań 
więcej niż zaledwie dwa lata wcześniej.
Rok 2015 przyniósł po raz pierwszy przewagę budowni-
ctwu na sprzedaż lub wynajem nad budownictwem indywi-
dualnym w  dwóch zasadniczych dla prognoz kategoriach: 
mieszkań rozpoczętych i  mieszkań, na budowę których 
wydano pozwolenia. Nadal jednak ranga budownictwa in-
dywidualnego na rynku materiałów budowlanych będzie 
szczególna (chodzi o ten segment rynku, na którym aktywni 
są wykonawcy budowlani – klienci kupców tworzących Grupę 
PSB oraz dostawcy tych materiałów). To inwestorzy indywi-
dualni kreują w  decydującej mierze popyt na najważniej-
sze grupy materiałów budowlanych oferowanych w  skła-
dach PSB, Centrach Budownictwa PSB-Profi i  w  sklepach  
PSB-mrówka. W  2015 r. łączna powierzchnia mieszkań od-
danych w tej formie budowania niemal 3-krotnie przekroczy-
ła łączną powierzchnię wszystkich mieszkań deweloperskich 
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Wykres 1. Liczba mieszkań w bud. indywidualnym
i deweloperskim
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(Wykres 2). Budowanie w pozostałych formach (komunalne, 
społeczne czynszowe, zakładowe, spółdzielcze) stanowi od lat 
margines kilku procent.

w oCenie komisji nadzoRu finansowego
Na jakie wsparcie kredytowe mogą liczyć Polacy, którzy chcą 
zainwestować w  mieszkania? Komisja Nadzoru Finansowego 
przedstawiając sytuację banków w okresie I–IX 2015 r. infor-
mowała, że wartość portfela kredytów mieszkaniowych zwięk-
szyła się (po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut) 
o około 8,4  mld zł.
Według danych AMRON-SARFiN, w  okresie I–IX 2015 r. 
banki udzieliły 132,6 tys. kredytów mieszkaniowych, na łącz-
ną kwotę 28,7 mld zł, a  liczba czynnych umów kredytowych 
zwiększyła się o 68,4 tys. do 1 965,1 tys. Oznacza to, że akcja 
kredytowa była nieznacznie wyższa od tej jaką banki wyge-
nerowały w analogicznym okresie 2014  r. (udzieliły wówczas 
131,1  tys. kredytów o wartości 27,7 mld zł). W raporcie oce-
niano, że stabilnemu rozwojowi akcji kredytowej sprzyjają 
rekordowo niskie stopy procentowe, co z  jednej strony prze-
kłada się na silny wzrost zdolności kredytowej, a  z  drugiej 
skłania część gospodarstw domowych do inwestycji na rynku 
nieruchomości, jako alternatywnej formy oszczędzania. Akcji 
kredytowej sprzyjała też względna stabilizacja cen na rynku 
nieruchomości oraz poprawa koniunktury gospodarczej, po-
wodująca uaktywnienie się „odłożonego w czasie” popytu. Do-
datkowo popyt wzmacniał rządowy program „Mieszkanie dla 
Młodych”.
Tyle raporty i bieżące oceny, kto jednak sięgnie „głębiej” do da-
nych z lat wcześniejszych, musi zauważyć, że w analogicznych 
okresach (I–IX) lat 2010–2012 liczba udzielanych kredytów 
i ich wartość była większa.
Małą łyżkę dziegciu w beczce miodu, jakim raczą się dewelo-
perzy można znaleźć w kwartalnych analizach Departamentu 
Stabilności Finansowej NBP za okres I–IX 2015 r. – zwraca się 
w nich uwagę na wzrost zapasu niesprzedanych mieszkań na 6 
największych rynkach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków, 
Poznań, Łódź, Gdańsk).
Raporty KNF, NBP oraz AMRON-SARFiN nie mogły oczywi-
ście uwzględnić zmian, jakie mają miejsce po wyborach par-
lamentarnych z października 2015  r. Program MdM ma obo-
wiązywać według zapowiedzi jedynie do 2018 r., a  na 2016  r. 
starczy najprawdopodobniej środków tylko do połowy roku. 
Aktualnie trwają prace nad „Narodowym Programem Budowy 
Mieszkań”. Sytuacja w zakresie kredytów zmieni się też po do-
datkowym opodatkowaniu banków.

powiaTowy baRomeTR wskazuje na pogodę
W  cieniu powszechnego zainteresowania mediów budowni-
ctwem deweloperskim w  największych aglomeracjach pozo-
staje dominujące na prowincji budownictwo indywidualne. 
Tymczasem w więcej niż w połowie spośród 380 wszystkich 
powiatów w Polsce w okresie I–IX 2015 r. właśnie takie bu-
downictwo było jedyną formą, w  której rozpoczęto budo-
wę mieszkań (wykres 3). Jaki to rynek? – Dokładnie 44,4% 
mieszkań w domach jednorodzinnych powstaje w powiatach,  
gdzie istnieje wyłącznie budownictwo indywidualne. W okresie 
I–IX 2015 r. rozpoczęto w 201 takich powiatach budowę niemal 
28  tys. mieszkań w budownictwie indywidualnym.

Województwo
Liczba W tym najwięcej

Powiatów Mieszkań Powiat Liczba 
mieszkań

Dolnośląskie 12 1174 Trzebnicki 228
Kujawsko-Pomorskie 13 1312 Nakielski 147
Lubelskie 16 1815 Lubartowski 254
Lubuskie 2 123 Krośnieński 81
Łódzkie 17 2261 Bełchatowski 220
Małopolskie 13 3334 Nowosądecki 643
Mazowieckie 22 3580 Radomski 516
Opolskie 8 511 Nyski 137
Podkarpackie 19 2867 Rzeszowski 675
Podlaskie 11 799 Wysokomazowiecki 117
Pomorskie 6 1254 Pucki 419
Śląskie 14 3384 Bielski 531
Świętokrzyskie 12 1830 Kielecki 740
Warmińsko- 
-Mazurskie 8 844 Olsztyński 353

Wielkopolskie 16 1860 Kolski 207
Zachodniopomorskie 12 981 Gryficki 170

Tabela 1. powiaTy, w kTóRyCH RozpoCzęTo budowę  
mieszkań wyłąCznie w bud. indywidualnym  
(i–iX 2015 R.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Wykres 2. Powierzchnia mieszkań oddanych do
użytkowania (w tys. m2) 

Bud. deweloperskie Bud. indywidualne

tylko 
indywidualne

 201

111

45
23

Wykres 3. Liczba powiatów, w których w 3 kwartałach 2015 r.
 bud. indywidualne stanowi  

od 50 do 99% od 25 do 50% poniżej 25%

Tylko w 68 powiatach udział budownictwa indywidualnego był 
mniejszy niż we wszystkich pozostałych formach inwestowa-
nia w mieszkania łącznie. W 2015 r. nie było w Polsce powiatu, 
w którym nie rozpoczęto budowy przynajmniej jednego miesz-
kania w budownictwie indywidualnym.
Tabela 1  pokazuje, że część lokalnych rynków, gdzie podejmo-
wano w okresie I–IX 2015 r. wyłącznie indywidualną budowę 
mieszkań, odznacza się sporym potencjałem. Przykładem po-
wiat rzeszowski na Podkarpaciu, nowosądecki w  Małopolsce, 
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bielski na Śląsku, radomski na Mazowszu, wreszcie kielecki 
w Świętokrzyskim – rekord, 740 mieszkań.
Wykres 4 pokazuje rozkład dynamiki wzrostów/spadków roz-
poczynanych budów mieszkań w  budownictwie indywidual-
nym w ostatnich latach. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 
2015 r. w 252 powiatach liczba mieszkań, których budowę roz-
poczęto była większa, niż w  analogicznym okresie roku po-
przedniego, w 119 mniejsza, a w 9 taka sama. 
Kto żyje, mieszka, pracuje w określonym powiecie – ma prawo 
dopełnić wiedzę ogólną statystyką szczebla lokalnego. Grupa 
PSB specjalnie dla swoich kupców i  ich klientów oraz do-
stawców materiałów budowlanych sięgnęła po informacje 
o  tym, w  których powiatach nastąpiły w  ciągu pierwszych 
dziewięciu miesięcy 2015 r. wzrosty/spadki w  porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rekordy przy-
padły: powiatowi średzkiemu (woj. Wielkopolskie) – więcej 
o 444 mieszkania, pow. miasta Wrocław – wzrost o 381 miesz-
kań, pow. piaseczyńskiemu (woj. Mazowieckie) – wzrost o 317 
mieszkań, pow. wołomińskiemu (woj. Mazowieckie) – wzrost 
o 293 mieszkania, pow. miasta Łódź – więcej o 254 mieszkania, 
pow. miasta Poznań – więcej o 235 mieszkań, pow. puckiemu 
(woj. Pomorskie) – więcej o 210 mieszkań. W kolejnych 17 po-
wiatach wzrost przekraczał 100 mieszkań.
Natomiast spadki powyżej 100 mieszkań odnotowały jedynie 3 
powiaty: pow. miasta Rzeszów – spadek o 255 mieszkań, pow. 
nowodworski (woj. Mazowieckie) – spadek o  120 mieszkań, 
pow. miasta Opole – spadek o 11 mieszkań.

wykonawCy o baRieRaCH i koniunkTuRze
Jak obecną sytuację na rynku budowlanym oceniają wykonaw-
cy? Wykres 5 pokazuje, że spojrzenie ankietowanych przez 
GUS właścicieli firm zależy często od tego czy dana bariera 
w działalności przedsiębiorstw budowlanych wiąże się z kate-
goriami gry ekonomicznej, czy też na jej uciążliwość ma wpływ 
polityka. Oto w ciągu dwóch ostatnich lat wyraźnie spada ranga 
bardzo istotnej bariery niedostatecznego popytu oraz bariery 
kosztów materiałów (pomimo okresowych wyskoków w górę). 
Rośnie natomiast bariera wysokich obciążeń na rzecz budżetu, 
a  jeszcze szybciej bariera niedoboru wykwalifikowanych pra-
cowników, do czego bezsprzecznie przyczyniło się ograniczanie 
rekrutacji do szkół budowlanych i liczna emigracja.
Optymizm niesie Wykres 6. Prezentowane przez wykonawców 
grudniowe prognozy koniunktury w kategoriach produkcji bu-
dowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw budowlanych mają wprawdzie wartości ujem-
ne, ale od 6–7 lat minusy te nie były tak krótkie.
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Wykres 5. Bariery w działalności 
przedsiębiorstw budowlanych 

Wysokie obciążenia na rzecz budżetu Niedostateczny popyt
Koszty materiałów Niedobór wykw. pracowników

Zwłaszcza przewidywania co do sytuacji finansowej świadczą 
o nadziei firm budowlanych na lepsze jutro.

* * *
W sąsiednim artykule mirosław Lubarski odpowiedź na pyta-
nie: Jaki będzie sezon 2016 dla handlu materiałami budow-
lanymi? ujmuje w  kilkunastu punktach. Informacje i  oceny 
w nich zawarte adresowane są do szerokiego grona firm aktyw-
nych na rynku budowlanym. Warto tutaj dodać jedną hipotezę 
– w 2016 roku i w latach następnych na sytuację w budowni-
ctwie może dodatkowo wpłynąć spodziewany impuls inflacyj-
ny, kryjący się m.in. za zapowiadanymi działaniami na rzecz 
poprawy kondycji materialnej wielu rodzin (program „Rodzi-
na 500 plus”, podwyżka stawki minimalnej za godzinę pracy, 
zwiększenie kwoty wolnej od podatku i inn.). W interesie spo-
łecznym, w tym branży budowlanej, leży to, żeby jak najwięk-
szą część dodatkowych pieniędzy, jakie mają trafić do kieszeni 
Polaków, przeznaczono na budowę oraz na remonty domów 
i mieszkań.
W  2016 r. korekta wielu prognoz przedstawianych z  począt-
kiem budowlanego sezonu może być naprawdę duża. Realizo-
wane już zmiany i kolejne, zapowiadane bądź takie, o których 
w ogóle nie wiemy, mogą jednak wpływać na społeczne nastroje 
nie zawsze pozytywnie. W skali kraju, ale też w szerszym wy-
miarze – w Europie, na Świecie pojawia się niesłychanie dużo 
niewiadomych. Dobre i złe informacje przyniosą media. Ludzie 
biznesu – jak zwykle – zupełnie samodzielnie będą musieli ob-
serwować rynki lokalne, na których można robić interesy.

Mirosław Ziach
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Wykres 6. Grudniowe prognozy koniunktury 
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co sprowaDzamy z zagranicy
W  tabeli podajemy pełne nazwy grup 
wyrobów według klasyfikacji towarowej 
dla handlu zagranicznego, jaką posługu-
je się GUS. Dalej będziemy jednak uży-
wali określeń powszechnie przyjętych 
w branży budowlanej.
Największy i zbliżony do siebie wartoś-
ciowo, ale przy odmiennej dynamice, 
był w 2014 r. import wykładzin z two-
rzyw sztucznych (wzrósł w porównaniu 
z  rokiem poprzednim o  12%) oraz im-
port dachówek ceramicznych (spadek 
wobec 2013 r. o 18%). Wykładziny spro-
wadzano głównie z  Francji, Szwajcarii 
i  Belgii. Natomiast w  sprzedaży dachó-
wek ceramicznych do Polski od wielu lat 
dominują Niemcy (około 90% importu).
Kolejne wyroby w  imporcie to papy 
(wzrost o  3%) i  parkiet drewniany 
(wzrost o  12%). Tradycyjnie najwięcej 

import wyrobów
dla budownictwa – co i skąd  
Polska kupuje, jakie są trendy
W Głosie PSB 6–2015 przyjrzeliśmy się ważnym grupom wyrobów 
dla budownictwa, jakie Polska eksportuje. Teraz zajmiemy się bliżej 
wyrobami, jakie sprowadzamy z innych państw do stosowania na 
naszych placach budowy. Import jest 5-krotnie mniejszy od ekspor-
tu, ale dobrze dopełnia ofertę producentów krajowych.

pap importowaliśmy z  Niemiec i  z  Ro-
sji, ale w  2014 r. zmieniła się kolejność 
– rosyjscy dostawcy uzyskali wyraźną 
przewagę nad niemieckimi. Natomiast 
parkiet od lat sprowadzamy najczęściej 
z Ukrainy (ponad połowa importu).
Niewielkie spadki notowano w  2014  r. 
wobec roku poprzedniego w  impor-
cie cegieł ceramicznych (przeszło 60% 
z Niemiec) oraz drewnianych okien (nie-
mal 60% z Węgier) i drzwi (ponad 50% 
z Rumunii). Odwrotnie – dość znaczące 
wzrosty miały miejsce w ceramice sani-
tarnej (głównie z Hiszpanii i z Niemiec) 
oraz w zaprawach i masach betonowych 
(50–60% z Niemiec).

najwięksi dosTawCy
W  2014 r. kupowaliśmy materiały bu-
dowlane w  46 krajach. Szczególną 
pozycję mają od lat firmy z  Niemiec, 
jednak ich udział maleje, nawet w tych 
grupach wyrobów, w których tradycyjnie 
dominują. Tak jest w  przypadku cegieł 
ceramicznych oraz zapraw i  mas beto-
nowych. Z  kolei udział Niemiec w  do-
stawach dachówek ceramicznych wzrósł 
ostatnio do aż 94%, ale wartość tego im-
portu spadła w ciągu 4 lat aż o 70 mln zł. 
Kolejni najwięksi dostawcy materiałów 
budowlanych do Polski zawdzięcza-
ją z  reguły swoją pozycję znaczącemu 

udziałowi w  jednej grupie wyrobów 
(Ukraina, Węgry, Rosja, Rumunia).
Obok przedstawionych na wykresie 
państw liczy się mocno import z  Belgii 
i Szwecji (w 2014 r. po około 30 mln zł) 
oraz z  Chin (niemal 20 mln zł). Więcej 
niż 10 mln zł wart jest import z Rumu-
nii, Holandii, Hiszpanii, Luksemburga, 
Wielkiej Brytanii, Serbii, Austrii i Danii.

trenD spaDkowy
Inaczej niż w  eksporcie materiałów 
budowlanych, który od lat wykazu-
je zdecydowany wzrost (2008 r. – 
2211  mln  zł; 2014 r. – 3485 mln zł), 
import maleje (2008 r. – 905 mln zł; 
2014  r. – 704 mln  zł). 

impoRT wyRobów budowlanyCH

Nazwa grupy wyrobów
2014 r. 
wartość 
w mln zł

Wzrost/
spadek w 
% wobec 
2013 r.

Wykładziny podłogowe, 
ścienne, sufitowe, z polimerów 
chlorku winylu

148 12%

Dachówki ceramiczne 144 –18%

Wyroby z asfaltu lub 
podobnego materiału w rolkach 89 3%

Płyty parkietowe, drewniane 83 12%
Cegły budowlane, ceramiczne 61 –3%
Zlewy, umywalki, wanny, 
bidety, miski klozetowe, płuczki 
ustępowe, z ceramiki

60 15%

Nieogniotrwałe zaprawy i masy 
betonowe 50 19%

Okna, okna francuskie i ich 
ramy, drewniane 50 –4%

Drzwi, ich futryny i progi 
drewniane 19 –5%
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Wykres 1. Import materiałów 
budowlanych w 2014 r. 

Najwięksi dostawcy (ujęcie wartościowe w %) 

Jak ten spadek „rozłożył się” w poszcze-
gólnych grupach wyrobów? Dodatnią dy-
namikę pomiędzy 2009 r. a 2014 r. miały 
jedynie wykładziny z tworzyw sztucznych 
(+19%) oraz zaprawy i masy betonowe 
(+13%). Inne grupy notowały spadki, 
w  tym aż o 59% cegły ceramiczne oraz po 
45% drzwi drewniane i papy. Znacząco 
(o 17%) spadł import parkietów drewnia-
nych i  dachówek ceramicznych. Spadek 
o 6% notował import okien drewnianych 
a o 5% import ceramiki sanitarnej.
mimo, że import maleje, w różnych 
grupach wyrobów zakupy za granicą 
nadal dobrze dopełniają ofertę firm 
krajowych. Pamiętajmy też o zagra-
nicznym „wsadzie technologicznym”  
w różne wyroby wytwarzane w Polsce.

Mirosław Ziach
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BUDOWNICTWO  �  choroby zawodowe

Dariusz Klarecki, lek. med. w hotelu Słoneczny 
Zdrój Medical Spa&wellness w Busku-Zdroju 

Ortopedia i chirurgia urazowa zajmuje się głównie diagnostyką 
i leczeniem chorób czy też urazów stawów, więzadeł, ścięgien, 
mięśni, nerwów oraz naczyń. W naszym ośrodku profil orto-
pedyczno-urazowy obejmuje leczenie i rehabilitację głównie 
pacjentów cierpiących na zmiany zwyrodnieniowo-urazowe 
kręgosłupa i stawów w wyniku przeciążeń, po stłuczeniach, 
skręceniach, zwichnięciach, złamaniach. Tacy pacjenci zwykle 
charakteryzują się zespołami bólowymi kręgosłupa, stawów 
kolanowych, stawów barków, łokciowych i dłoni oraz znacznym 
ograniczeniem ruchomości w tych stawach.

Schorzenia 
ortopedyczno-urazowe

W porównaniu z innymi zawodami, 
fizyczni pracownicy branży budow-
lanej są najbardziej narażeni na cho-
roby ortopedyczno-urazowe. W  tym 
zawodzie dominują przeciążeniowe 
urazy kregosłupa, głównie odcinka 
lędźwiowo-krzyżowego, stanowiąc po- 
nad 5% wszystkich urazów. „Bóle 
krzyża“ czyli lędźwiobóle często są 
przyczyną przekwalifikowania do pracy 
lżejszej, leczenia operacyjnego, a niekiedy 
odejścia z zawodu.
Praca fizyczna obciążająca kręgosłup 
i  szybko doprowadzająca do zmi-
an chorobowych, to praca związana 
z niefizjologiczną pozycją ciała, pozycją 
wymuszoną i przeciążeniami. Dzie-
je się tak podczas ręcznego transportu 
(np. taczki), przemieszczania ciężarów 

� światłoleczniczych, 
� ultrodźwiękowych, 
� fali uderzeniowej, 
� a przede wszystkim buskie wody siar-

kowe.

Koronne zabiegi to:
� terapia manualna wykonywana przez 

profesjonalnych terapeutów, 
� unikalny w  naszym kraju Tergumed 

System, diagnozujący i  rehabilitujący 
kręgosłup, 

� jedyne w  Polsce Centrum Biomecha-
nicznej Stymulacji Mięśni, oceniane 
przez pacjentów jako wybitnie efek-
tywne w rehabilitacji stawów i kręgo-
słupa.

lek. med. Dariusz Klarecki

Terapia manualna – rehabilitacja stawów 
barkowych

Tergumed System – najnowsze urządzenie 
diagnozujące i rehabilitujące kręgosłup

z  towarzyszącym skręceniem tułowia, 
wielogodzinnej pracy w  pochyleniu 
tułowia.
Jednak nie tylko lędźwioból nęka 
budowlańców. Narażone są wszystkie 
stawy, a  w  szczególności stawy barków, 
kolana (kolano posadzkarza), łokcie 
(tenisisty i  golfiarza) oraz drobne stawy 
dłoni i  stóp. Przyczyną jest zwykle wy-
muszona pozycja ciała: praca w przysia-
dzie i  na klęcząco, posługiwanie się 
urządzeniami wibrującymi, wielogodzin-
na praca z  rękoma uniesionymi ponad 
głowę i  łokciami uniesionymi ponad 
poziom barków. Do tego narażenie na 
upadki, naciągnięcie ścięgien, naderwa-
nie włókien mięśniowych, a  także usz-
kodzenie torebek stawowych i  więzadeł, 
skręcenia i zwichnięcia stawów skokowy-
ch, stłuczenia, skaleczenia. Duży wpływ 
na urazowość i uciążliwości pracy w tym 
zawodzie ma też wilgotność powietrza, 
niskie temperatury, przeciągi, ciągłe prze-
mieszczanie się, pochylanie, niesprawny 
sprzęt techniczny oraz wszechobecna 
presja czasu i terminów.
Nie zawsze poprawna ergonomia pracy 
oraz właściwa pozycja i  technika wy-
konywania pewnych czynności uchro-
ni Państwa przed urazem, ale zawsze 
możecie liczyć na pomoc w  Zakładzie 
Rehabilitacji buskiego Hotelu Słoneczny 
Zdrój. Jesteśmy doskonale przegotowani 
do przeglądu i  usprawnienia Waszego 
zbolalego kregosłupa i  stawów. Dyspo-
nujemy całą paletą wysokiej klasy apa-
ratów i specjalistów do zabiegów:
� magnetycznych, 
� prądowych, 
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kronika

Redakcja magazynu Polish Market oraz Za-
kład Wspomagania i Analiz Decyzji Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie wyróżnili 
Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. certy-
fikatem „Perła Polskiej Gospodarki” w ran-
kingu polskich przedsiębiorstw w kategorii 
„Perły Wielkie”.
Grupa PSB otrzymała certyfikat za kon-
sekwentną realizację polityki i strategii 
przedsiębiorstwa oraz pozycji lidera wśród 
najbardziej dynamicznych i najbardziej efek-
tywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Grupa PSB otrzymała tytuł  
Perła Polskiej Gospodarki

R O B E RT KO WA L S K I
ORGANIZATOR KONKURSU

Grupa Polsk ie  Składy Budowlane S .A.

OT R Z Y M UJ E  Z ŁOT E  G O DŁO  W O G Ó L N O P O L S K I M  KO N K U R S I E

L A U R  K L I E N TA 2 0 1 6
W K AT EG O R I I  

J A KO Ś Ć  O B S Ł U G I  W  S I E C I O W YC H  H U R TO W N I A C H  B U D O W L A N YC H

M AG DA L E N A RYŚ
DYREKTOR PROGRAMUCERTYFIKAT NR LKO 01/11/2015

KOWALSKI PRO-MEDIA PRZYZNAJE

C E R T Y F I K A T

Laur Klienta 2016  
dla Grupy PSB 

Grupa Polskie Składy Budowlane 
została nagrodzona złotym „Laurem 
Klienta 2016” w kategorii „Jakość ob-
sługi w sieciowych hurtowniach bu-
dowlanych”. Jest to już XII edycja naj-
większego tego typu projektu w kraju. 
Konkurs organizowany jest przez 
firmę Kowalski Pro-Media – organi-
zator ogólnopolskich konkursów dla 
biznesu jak „Laur Konsumenta” czy 
„Solidny Pracodawca Roku”. 
Od 1 października do 3 listopada 
2015 r. został przeprowadzony son-
daż, w którym 806 klientów od-
powiedziało na pytanie dotyczące 
jakości obsługi w sieciowych hur- 
towniach budowlanych. 53% klien- 
tów wskazało Grupę PSB. Głosy  
w plebiscycie zbierane były drogą  
telefoniczną oraz na partnerskich 
stronach internetowych organizatora.

Grupa Polskie Składy Bu-
dowlane S.A. po raz kolejny 
włączyła się do akcji „Szla-
chetna Paczka”. W  2015 roku 
mogliśmy pomóc małżeń-
stwu wychowującemu trójkę 
dzieci w wieku od 1 do 20 lat, 
których 20-letni syn jest nie-
pełnosprawny. Rodzina jest 
w trudnej sytuacji m.in. z po-
wodu choroby pana Grzego-

Grupa PSB pomaga rodzinie w ramach  
akcji Szlachetna Paczka

rza, a pani Iwona zajmuje się wychowaniem dzieci. Utrzymują się renty, zasiłku 
rodzinnego i pielęgnacyjnego.
Wspólnie z pracownikami Grupy PSB S.A. udało się zebrać i zakupić najbardziej 
potrzebne rzeczy dla rodziny. 12 grudnia 2015 r. zostały dostarczone do rodziny 
paczki z żywnością, środkami czystości, pomocami szkolnymi, odzieżą i zabaw-
kami, a także pościelą, ręcznikami, kołdrami, kocami oraz telewizorem, kompu-
terem, mikserem, blenderem i żelazkiem.

inwestycje
5 grudnia 2015 r. został otwarty sklep Mini-Mrówka w  Drobinie (woj. mazowie-
ckie). Drobin, w powiecie płockim, liczy ok. 3 tys. mieszkańców, zaś cała gmina 
8,5 tys. Market ma 300 mkw. powierzchni handlowej i 140 mkw. magazynu. Klien-
tów obsługuje 5-osobowy zespół. Jest to już drugi market firmy Rol-Bud w Raciążu.
Otwarcie Mrówki zostało poprzedzone kampanią reklamową w mieście i kolpor-
tażem gazetek promocyjnych. W dniu otwarcia na wszystkich klientów czekał tort, 
a także liczne loterie z nagrodami oraz konkurs na najwyższy paragon, z nagrodą 
główną w postaci telewizora. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci – z racji zbli-
żającego się Mikołaja, dzieci mogły zrobić pamiątkowe zdjęcie z  Mikołajem, a klaun 
rozdawał słodycze i baloniki.

Mini-Mrówka w Drobinie



WYDARZENIA PARTNERÓW PSB

GŁOS PSB nr 1/201630

28 listopada 2015 r. nastąpiło otwarcie Mrówki w Bia-
łobrzegach. Miejscowość licząca 7,3 tys. mieszkańców 
(powiat 33 tys.) leży w województwie mazowieckim. 
Mrówka ma powierzchnię 800 mkw., w której pracuje 
10-osobowy zespół.
Otwarcie zostało poprzedzone kolportażem ulotek.  Po-
mimo jesienno-zimowej pogody wielu klientów zdecydo-
wało się przyjść w sobotę na zakupy. Ruch utrzymujący 
się przez cały dzień świadczył o tym, że potrzebny był 
taki sklep w Białobrzegach. W dniu otwarcia doradztwem 
służyli klientom licznie przybyli przedstawiciele dostaw-
ców, co godzinę klienci otrzymywali atrakcyjne nagrody,  
a główną nagrodą w tym dniu był telewizor. 
Market Mrówka został otwarty przez państwa Agnieszkę  
i Aleksandra Pękackich.

Profi w Rzeszowie

Firma PCMB z Rzeszowa zakończyła proces restruktury-
zacji i od stycznia 2016 r. funkcjonuje w  standardzie cen-
trum budownictwa Profi, w  nowej siedzibie firmy. W  toku 
prac restrukturyzacyjnych nastąpiła zmiana struktury or-
ganizacyjnej firmy, powstał dział logistyki, przedstawicie-
le handlowi pracują w zespołach handlowych „Teamach 
1+1”. Wprowadzono szereg narzędzi Profi, a zarządzanie 
jest w pełni menadżerskie. Firma realizuje handel w  za-
kresie branż: materiały budowlane i hydrauliczne. In-
frastruktura placówki to: magazyny – 2780 mkw., place 
składowe – 11000 mkw., sala sprzedażowa – 400 mkw., biura –  
150 mkw., sala konferencyjna – 30 mkw. PCMB zatrudnia  
31 osób.

Mini-Mrówka w Świdniku

Firma Wiprom otworzyła,  5 grudnia 2015 r.,  sklep 
Mini-Mrówka w Świdniku, położonym praktycznie 
w granicach Lublina, liczący około 40 tys. mieszkań-
ców. W  pobliżu nie ma jeszcze żadnego dużego siecio-
wego marketu typu „dom i ogród”. Mini-Mrówka ma  
powierzchnię 400  mkw. Otwarcie zostało poprzedzone 
kolportażem ponad 15 tys. ulotek. Przy pięknej pogodzie  
i w dniu poprzedzającym tradycyjne „Mikołajki” wielu 
klientów zdecydowało się przyjść w sobotę na zakupy do 
nowo otwartego sklepu. W  dniu otwarcia wszyscy klien-
ci częstowani byli pysznymi ciastkami oraz mogli spró-
bować kilka rodzajów naleśników przygotowywanych na 
zestawie promocyjnych patelni. Co godzinę za najwyższy 
paragon klienci otrzymywali atrakcyjne nagrody, a głów-
ną nagrodą był telewizor.

Mrówka w Białobrzegach

W styczniu 2016 r. zakończona została restruktu-
ryzacja hurtowni firmy Modom w Szaflarach, któ-
ra obejmowała przebudowę całej hali sprzedażo-
wej. Połączono pięć samodzielnie funkcjonujących 
sklepów: hydraulika, kominki, samoobsługa, panele  
i budowlanka w jedną dużą halę sprzedaży o powierzchni 
1700 mkw. W części hali przeznaczonej do obsługi wy-
konawców i inwestycji wybudowano „Dom pokazowo-
-modelowy” o powierzchni 100 mkw., gdzie pokazano 
najnowsze technologie budowlane wraz z lokalnie uży-
wanymi systemami budownictwa szkieletowego. Modom 
zatrudnia ogółem 33 osoby. Dysponuje dodatkowo ma-
gazynami o powierzchni 2100 mkw., placami składowymi 
20000 mkw.

Profi w Szaflarach
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szkolenia

Mrówka w Tczewie, 12 stycznia 2016 r., pod-
czas śniadania zorganizowała wraz z firmą Torggler Polska sp. z o.o., producentem 
chemii budowlanej, szkolenie dla wykonawców. Wszystkich uczestników szko-
lenia zapoznano z produktami, a technicy z Torgglera przekazali wykonawcom 
budowlanym wiele praktycznych wskazówek. Podczas praktycznych pokazów 
uczestnicy mogli faktycznie przekonać się o jakości produktów wytwarzanych 
w Zgierskiej fabryce Torgglera. Klienci dokonujący zakupów mogli dodatkowo 
otrzymać gratisy do markowych klejów do płytek.

Kolejny sezon Grupa realizuje najwięk-
sze przedsięwzięcie dt. podnoszenia 
kwalifikacji kadry handlowej w sieci 
PSB.
W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r. wspólnie z 60 dostaw-
cami Grupy zostało zorganizowanych 
ponad 50 szkoleń dla 700 słuchaczy – 
pracowników sklepów PSB-Mrówka, 
składów i placówek PSB-Profi.
Szkolenia produktowe poszerzyły wie-
dzę uczestników o technologiach i 
wyrobach oferowanych przez najwięk-
szych dostawców PSB. Prowadzący 
przeznaczyli też więcej czasu na szkole-
nie z zakresu umiejętności sprzedażo-
wych oraz umiejętności komunikacyj-
nych podczas rozmów z klientami.
W omawianym okresie odbyły się m.in. 
szkolenia z działu: instalacji i techniki 
grzewczej, stolarki, podłóg, narzędzi, 
izolacji, ściany, elektryki, farb, płytek, 
dekoracji, ogród czy też z obsługi rekla-
macji.

Torggler szkoli w Tczewie

Szkolenie dla  
wykonawców Profi 
Sokółka i Mrówka  

Dąbrowa Białostocka
W dniach 14–15 listopada 2015 r. 
odbył się po raz drugi integracyj-
ny weekendowy wyjazd do Hotelu  
w Lipowym Moście podsumowujący 
sezon. 
Z zaproszenia skorzystało 25-ciu klu-
czowych wykonawców z Profi Sokół-
ka oraz HAP z Dąbrowy Białostockiej 
wraz z osobami towarzyszącymi. 
Szkolenie prowadziły firmy: Blue Dol-
phin Tapes, Siniat, Ursa oraz Kaem. 
Prowadzący opowiedzieli o działal-
ności swojej firmy, przedstawili swój 
asortyment oraz zapoznali wykonaw-
ców ze swoimi nowościami. 
Na gości w hotelu w Lipowym Moście 
czekało jeszcze wiele innych atrakcji. 
Do swojej dyspozycji mieli basen, sau-
nę, bilard, a panie mogły się zrelakso-
wać podczas masaży. Sobotni wieczór 
zakończył się uroczystym bankietem 
przy muzyce zespołu Vegas. 

Szkolenia PSB dla pracowników sklepów  
Mrówka, składów i placówek Profi

jędrzejów ciechanów

Siedlce Gniezno
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Zebranie pracowników. Jeden z szefów 
ogłasza komunikat:
– Mam dla Państwa dwa komunikaty w 
sprawie wynagrodzenia w tym miesiącu. 
Jeden dobry, a drugi zły. Zacznę od złe-
go: z powodu przejściowych trudności 
pensja w bieżącym miesiącu będzie nie-
stety niższa niż w ubiegłym … ale za to 
jest dobra wiadomość, będzie wyższa niż  
w miesiącu przyszłym.

HASŁO:
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KRZYŻÓWKA BUDOWLANA
uzupełnij kRzyżówkę!

Litery z kolorowych pól na diagramie przeniesione do oznaczonych takimi samymi liczbami kratek pod krzyżówką 
utworzą rozwiązanie – HASŁO.

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie 
osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami Organizatora 
oraz osoby wyrażające zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień zawartych w Regulaminie „Krzyżówki budow-
lanej”. 
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz  
z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 
należy przesłać do 11 marca 2016 r. na adres e-mail marze-
na.syczuk@grupapsb.com.pl Pierwsze cztery osoby, które 
nadeślą prawidłowe hasło otrzymają nagrodę rzeczową 
w postaci plecaka (widocznego na zdjęciu). O kolejności 
zgłoszeń decyduje czas wpływu wiadomości e-mail.

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 7/2016

POZIOmO
 1. podnoszenie się lustra wody postępujące  

w górę biegu rzeki 
 4. jak diabeł czarny, lecz przynosi szczęście
 6. cegła ceramiczna wypalona do granicy zeszkle-

nia
 8. parcie na jednostkę powierzchni 
 9. „balkon” wykonany jako otwarta wnęka  

w zewnętrznej płaszczyźnie budynku 
12. pozytywna opinia techniczna wyrobu 
14. zdobienie ścian odlewanymi elementami 

gipsowymi
17. pozioma, zwykle profilowana listwa wystająca 

przed lico muru 
18. skupisko ludności i zabudowy 
20. ozdobny wylot rynny dachowej 
21. arkadowy, długi korytarz okalający przeważnie 

wewnętrzny dziedziniec. 
22. pełno go na drogach 
27. toksyczny minerał o długich włóknach, używa-

ny w PRL do pokryć dachowych 
29. drewniany wzorzec do wylania schodów
30. wydzielona część izby, najczęściej w postaci 

wnęki bez okien 
31. taki mały szczegół lub część 

PIONOWO
2. kształtka wentylacyjna o równoległych koń-

cach
3. część budynku wydzielona na podstawie 

kryterium wysokości nad gruntem 
5. wielobarwna ozdoba malarska, często  

o motywach roślinnych 
7. inaczej doleryt – skała, wykorzystywana jako 

materiał drogowy 
10. chroni instalację elektryczną 
11. kiedyś „kocie łby” teraz pełni funkcje ozdobną 
13. podpiera gotyckie sciany
15. kiedyś prowadził wodę do miast 
16. budynek zbudowany na planie koła 
19. technologia ochrony przed rdzewieniem 
23. spotkasz go na dachu 
24. specjalista od budowy więźby dachowej 
25. nadwieszona, czyli niesięgająca fundamentu 

wybudówka, wewnętrznie związana z pomiesz-
czeniem

26. specjalnie ukształtowana w terenie granica 
parku lub ogrodu 

28. pod pomnikiem

Nagrodę rzeczową w postaci narzędzi czekola-
dowych i pendriva otrzymują:
– Piotr Szydło z Krakowa,

– Sebastian Potocki z Bochni,
– Iwona Bednarz z Nowego Dworu Gdańskiego,
– Wanda Pawlak z Nowego Dworu Gdańskiego.

Zwycięzcą gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które licznie 
nadesłały rozwiązania krzyżówki. 

Rozwiązanie „Krzyżówki budowlanej” nr 6/2015. Hasło brzmi „Profi buduj profesjonalnie”

POLSKA SATYRA BUDOWLANA
Dzwoni Henio rano do majstra na budowę 
i mówi:
– Panie majster nie mogę dziś przyjść do 
roboty.
– A dlaczego, coś się stało, jesteś chory?
– Sprawa jest bardziej skomplikowana. 
Mam problemy ze wzrokiem.
– Jak to, co ci dokładnie dolega, masz zapa-
lenie spojówek?
– Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.

Henio gruntował mieszkania w bloku. 
W pierwszym dniu zagruntował pięć 
mieszkań, w drugim dwa mieszkania, 
a w trzecim tylko pół mieszkania.
Wzywa go majster i mówi:
– Heniu, co się z tobą dzieje? Coraz go-
rzej pracujesz.
– To nie ja gorzej pracuję, tylko wiadra  
z gruntem mam coraz dalej.

Na budowie robotnik taszczy 
na plecach dwa worki cemen-
tu.
Majster pyta:
– Nie lepiej byłoby Heniu na 
taczce?
– Może i lepiej, ale kółko tro-
chę w plecy gniecie.

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr 7/2016 – HASŁO – wraz 
z listą zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy 
na stronie www.glospsb.com.pl w dniu 18 marca 2016 r. oraz na 
łamach czasopisma „Głos PSB” nr 2(92)/2016.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w ter-
minie 14 dni od daty losowania.
Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
Organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Skła-
dy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 Busko-Zdrój.
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” 
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” dostępny jest na stronie 
www.glospsb.com.pl



Publikacje o Grupie PSB 
W 2015 r. media przeciętnie każdego dnia publikowały prawie 18 informacji mających związek z PSB  
– w sumie 6,5 tysiąca razy (wzrost o 90% w stosunku do 2014 r.).
Łącznie w latach 2006–2014 ukazało się ponad 17000 wzmianek lub materiałów o Grupie (wykres 1). 
Dziennikarze najczęściej kontaktują się z nami w celu zdobycia informacji o sytuacji rynkowej i o tym co dzieje 
się w największej grupie składów budowlanych i najliczniejszej w Polsce sieci placówek typu „dom i ogród”.

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Szczegółowych danych dostarcza monitoring, jakim 
obejmujemy od 2006 roku aktywność najważniejszych 
mediów w informowaniu o Grupie PSB. Siedem 
lat temu nasze obserwacje poszerzyliśmy o blok 
serwisów internetowych, a od czterech lat portali 
społecznościowych – social media, których udział 
wzrósł 4-krotnie w stosunku do 2014 r.
W mediach prasowych dominowały dzienniki 
(40% wszystkich publikacji), tygodniki (23%) oraz 
czasopisma branżowe (18% informacji). Ponad 
5500 razy odnotowaliśmy obecność PSB w portalach 
internetowych (w tym społecznościowych). 
W 2015 r. informacje o PSB ukazały się łącznie  
w ponad 150 tytułach prasowych oraz w około 
400 portalach internetowych, w tym bardzo często  
w społeczno-informacyjnych.
W minionym roku nie zabrakło też komentarzy 
przedstawicieli PSB w programach telewizyjnych na 
temat sytuacji w branży – popytu, zmian cen, prognozy.

Serwisy internetowe Grupy PSB
W 2015 r. łączna liczba odsłon serwisów PSB 
przekroczyła pułap 1 mln. Co miesiąc nasze witryny 
internetowe odwiedzało ok. 200 tys. użytkowników. 
A łączna liczba fanów na naszym Facebooku wynosi 
150 tys. osób (wzrost o 88% w stosunku do 2014 r.). 
Wykres 2 pokazuje jakich najważniejszych treści 
poszukiwano w zasobach serwisów Grupy. Przede 
wszystkim internauci szukali informacji o produk- 
tach i ich wytwórcach (ponad 50%), o sieci sprzeda- 
ży, o promocjach w sieci detalicznej sklepów  
PSB-Mrówka, poradach i inspiracjach oraz esklepach.

Media o PSB oraz oglądalność serwisów internetowych Grupy  
w 2015 roku
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Wykres 1. Liczba publikacji w prasie, Internecie i TV 
o Grupie PSB w latach 2012–2015
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Wykres 2. Poszukiwane informacje w serwisach Grupy PSB
liczba  odsłon w 2015 r.




