
dwumiesiĘcznik POLskicH skŁAdÓw BudOwLAnYcH
www.glospsb.com.pl

1 (85) 2015

cena: 1,50 złissn 1733-9146

Temat numeru 

  Wałbrzych gościł Szkołę Dobrego Budowania PSB

  

KoleKtory słoneczne,  
fotowoltaiKa, pompy ciepła  
i ogrzewanie hybrydowe

FOX – biznes  
to nie barszcz

Fot. Kospel 

 Dokąd zmierza rynek  
– w ocenie PSB

Budownictwo mieszkaniowe
w sezonie 2015



4 ALL do każdego rodzaju podłoża 
Wielozadaniowy kołek rozporowy marki Rawlplug® 
podbija rynek swą uniwersalnością i bezproblemowym montażem.

RAWLPLUG – Trust & Innovation. 
Since 1919.

Od 1911 roku kiedy John Rawlings wy-
nalazł i opatentował pierwszy na świe-
cie kołek rozporowy, historia zamoco-
wań związana jest z marką Rawlplug. 
Po sukcesie rewolucyjnego produktu 
w Europie, w 1919 powstała firma Raw-
lplug, która w niedługim czasie zyskała 
miano producenta pierwszych i nieza-
wodnych zamocowań stosowanych na 
całym świecie. 

Od początku istnienia Rawlplug kładzie 
nacisk na jakość i innowacyjność swo-
ich produktów, rozwijając centra badaw-
cze w Glasgow, Wrocławiu i Łańcucie. W 
poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań 
zespoły R&D złożone z doświadczonych 
inżynierów, projektują produkty do 

różnego rodzaju podłoży i zastosowań. 
Pionierskie rozwiązania Rawlplug, znaj-
dujące naśladowców na całym świecie, 
od ponad 100 lat wyznaczają kierunek 
rozwoju na rynku zamocowań. 

4 ALL. Jeden kołek – wiele zadań

Po sukcesie sztandarowych produk-
tów takich UNO®PLUG, królującego na 
rynku brytyjskim, czy  niezwykle wy-
trzymałego FF1 z grupy zamocowań ra-
mowych, dwa lata temu Rawlplug wpro-
wadziła na rynek kolejną innowację, 
która okazała się prawdziwym hitem. 
Wielozadaniowy kołek rozporowy z gru-
py zamocowań lekkich jakim jest 4 ALL, 
to dziś najchętniej stosowany kołek roz-
porowy, po który sięgają nie tylko maj-
sterkowicze, ale również wymagający 
profesjonaliści.

O uniwersalności 4ALL decyduje jego 
innowacyjna konstrukcja pozwalająca 
na bezproblemowy montaż w każdym 
rodzaju podłoża.

• Podział koszulki na 4 strefy rozpiera-
jące kołek w przeciwnych kierunkach 
daje optymalne parametry nośności 
w podłożach o niskiej gęstości ta-
kich jak beton komórkowy czy cegła 
dziurawka.

• Specjalnie zaprojektowana linia po-
działu koszulki 4 ALL sprawia, że 
podczas montażu w podłożach nie-
pełnych, w momencie skręcania, cha-
rakterystycznie „zapętlający się” kołek 
uzyskuje maksymalną powierzchnię 
styku i zwiększa parametry nośności.

• Unikalna budowa wnętrza koszulki 
o „przekroju X” gwarantuje idealne 
prowadzenie wkrętu na całej jej dłu-
gości, natomiast zwężona górna część 
koszulki ułatwia aplikację w wywier-
conym otworze. 

• Specjalne skrzydełka, umiejscowione 
u  nasady kołka, zapobiegają obraca-
niu lub wysuwaniu się kołka z otworu.

• Nylonowa koszulka 4ALL charaktery-
zuje się doskonałymi właściwościa-
mi skrętnymi oraz idealną równowagą 
pomiędzy wysoką nośnością, a elasty-
-cznością uniwersalnego łącznika. 

Kołek rozporowy 4ALL dostępny jest 
w rozmiarach: 5×25 mm, 6×30 mm, 
8×40 mm, 10×50 mm, w opakowaniach 
z wkrętem i bez (sama koszulka).

Więcej szczegółów na temat produk-
tów Rawlplug® na stronie głównego 
dystrybutora marki Rawlplug®

www.koelner.pl

Przykłady zastosowań w podłożach:

Beton Cegła dziurawka Płyta G-K
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– w ocenie PSB

Budownictwo mieszkaniowe
w sezonie 2015

Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

Co słychać  
w Grupie PSB?

Zachęcam do przeczytania pierwszego numeru „Głosu PSB”, w którym pisze-
my o ocenie sytuacji w branży budowlanej w minionym roku oraz podaje-
my prognozę na bieżący rok. W 2014 r. przychody ze sprzedaży materiałów 
budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły pułap 5 mld zł i były nieznacznie 
wyższe od tych w 2013 r. Całkowite przychody Grupy PSB S.A. (Centrali) osią-
gnęły poziom niemal 2,1 mld zł i były wyższe o 18%. Zaś przychody całej 
sieci detalicznej, w wyniku uruchomienia nowych 30 marketów, wzrosły  
o 25%, przekraczając poziom 1 mld zł.

O tym jaki był rok 2014 i jaki będzie rok 2015 warto przeczytać artykuł  
„Dokąd zmierza rynek” Mirosława Lubarskiego – dyrektora marketingu Grupy 
PSB S.A. (str. 12–13).

Polecam również artykuł o szansach i zagrożeniach w budownictwie miesz-
kaniowym w sezonie 2015 (str. 14–16).

Wzrost cen konwencjonalnych nośników energii oraz coraz większa świa-
domość ekologiczna sprawiają, że coraz bardziej popularne stają się urzą-
dzenia i systemy wykorzystujące w budownictwie odnawialne źródła energii, 
które ogrzewają pomieszczenia, podgrzewają wodę, generują prąd. Ich ro-
dzaje, zalety i zastosowanie przedstawiają w „Temacie numeru” specjaliści  
z firmy: Kospel, Hymon i Galmet (str. 4–10). 

O opiniach wykonawców budowlanych na temat szkolenia w firmie Pagaz  
w Wałbrzychu można przeczytać na stronach 18–19, a o rozwoju firmy Fox 
w Biłgoraju na str. 20–23. Okres zimowy w branży budowlanej partnerzy sie-
ci PSB wykorzystują na organizowanie szkoleń dla klientów – wykonawców 
budowlanych oraz swoich pracowników. Wszystko po to, aby fachowcy i pra-
cownicy poszerzali swoją wiedzę o produktach, systemach, by mogli sprostać 
oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów. Przykłady przeprowa-
dzonych szkoleń można zobaczyć na stronach 26–27. 

Głos PSB
Dwumiesięcznik 
Polskich Składów Budowlanych
Ukazuje się od stycznia 2001 r. 
Nakład 26 tys. egzemplarzy

www.glospsb.com.pl

WYDAWCA
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
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Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. 
Przedruki i wykorzystywanie materiałów wyłącz-
nie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów na-
desłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść reklam. Nagrody rzeczowe w „Krzyżówce budowlanej”

Na koniec numeru (str. 28) zapraszam 
do rozwiązania „Krzyżówki bu-
dowlanej”, która gości na łamach 
„Głosu PSB” po raz pierwszy. Mam 
nadzieję, że spotka się z Państwa 
zainteresowaniem.
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KOLEKTORY SŁONECZNE, 
FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA  
I OGRZEWANIE HYBRYDOWE

ARKADIUSZ ŚWIERAD – specjalista ds. szkoleń Kospel S.A.

Wzrost cen konwencjonalnych nośników energii oraz coraz większa świadomość 
ekologiczna sprawiają, że popularne staje się wykorzystanie energii słonecznej,  
a kolektory słoneczne są widocznym elementem polskich dachów.

W polskich warunkach klima-
tycznych kolektory słoneczne 
służą głównie do ogrzewania 

wody użytkowej. Instalacje solarne są 
projektowane i dobierane w taki spo-
sób, aby średnio, w ciągu roku zapewnić 

Fo
t.

 K
os

pe
l

około 60% ciepłej wody „ze słońca”. 
W półroczu letnim pozwala to ograni-
czyć zużycie konwencjonalnych źródeł 
energii nawet o 90%. Oznacza to, że 
latem rachunek za podgrzanie wody 
będzie niewielki. Popularność syste-

mów solarnych, w konsekwencji wzrost 
ich sprzedaży i konkurencja na rynku 
sprawiły, że ceny instalacji kształtują 
się na poziomie, który pozwala uzyskać 
wymierne korzyści ekonomiczne i zwrot 
inwestycji w rozsądnym czasie. Kolektory 

Urządzenia i systemy wykorzystujące w budownictwie odnawialne 
źródła energii ogrzewają pomieszczenia, podgrzewają wodę, 
generują prąd. Ich rodzaje, zalety i zastosowanie przedstawiają 
specjaliści z firm: KOSPEL, HYMON i GALMET.

Kolektory słoneczne, 
czyli jak ogrzać wodę 
słońcem
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KOLEKTORY SŁONECZNE, 
FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA  
I OGRZEWANIE HYBRYDOWE

są bardzo dobrym uzupełnieniem insta-
lacji z  kotłami stałopalnymi. W okresie 
letnim nie ma potrzeby uruchamiania 
kotła, gdyż woda jest ogrzewana przez 
system solarny bezobsługowo.
Roczne natężenie promieniowania 
słonecznego na terenie Polski wynosi 
średnio 1000 kWh/m2. W ciągu roku jest 
przeciętnie 1600 godzin słonecznych. 
Średnioroczna dzienna suma natężenia 
promieniowania słonecznego wynosi 
2,7  kWh/m2, a w półroczu letnim (od 
kwietnia do września) nawet 4,2 kWh/m2.

PŁASKI CZY PRÓŻNIOWY
Kolektory słoneczne, ze względu na kon-
strukcję, można podzielić na dwa pod-
stawowe rodzaje: próżniowe i płaskie. 
Kolektory próżniowe charakteryzują się 
mniejszymi, w   stosunku do płaskich, 
stratami ciepła. Dzięki temu, ich spraw-
ność w okresie zimowym jest znacznie 
wyższa. Są one w większości importo-
wane z Dalekiego Wschodu. Polscy pro-

ducenci postawili na kolektory płaskie, 
które stanowią zdecydowaną większość 
na rynku. Wynika to z wielu zalet jakie 
posiadają kolektory płaskie w porówna-
niu z próżniowymi:
¿ szybszy zwrot inwestycji – kolektory 
próżniowe mają nieco lepszą sprawność, 
ale wówczas gdy są wysokiej jakości, 
a takie urządzenia są znacznie droższe 
od kolektorów płaskich, co ostatecznie 
wydłuża okres zwrotu inwestycji,
¿ dłuższa gwarancja – kolektory próż-
niowe posiadają z reguły najwyżej pię-
cioletnią gwarancję, kolektory płaskie 
mają najczęściej dziesięcioletni okres 
gwarancji,
¿  możliwość pracy w trybie urlopo-
wym – to, co jest zaletą kolektorów próż-
niowych, czyli bardzo dobra izolacja, 
niestety okazuje się wadą, gdy w okre-
sie letnim domownicy wyjadą na urlop. 
Kolektory płaskie (przy braku poboru 
ciepłej wody) mają możliwość pracy 
w tzw. trybie urlopowym, tzn. nadmiar 
zgromadzonego ciepła jest „oddawany” 

nocą, dzięki czemu nie dochodzi do nie-
bezpiecznego przegrzewania instalacji. 
Kolektory próżniowe nie dają takiej moż-
liwości i przegrzewanie instalacji stanowi 
poważny problem,
¿szybkie odmarzanie i niezaleganie 
śniegu – nieco gorsza izolacja cieplna 
kolektorów płaskich zimą może okazać się 
korzystna. W mroźny poranek, gdy poja-
wia się słońce, śnieg zalegający na kolek-
torach płaskich szybko spływa. Natomiast 
kolektory próżniowe są „zimne” i długo 
oklejone śniegiem, co w praktyce ozna-
cza, że w  tym czasie nie pracują,
¿ większa odporność na uszkodzenia 
– szklane rury w kolektorach próżnio-
wych są stosunkowo kruche, mogą ule-
gać pęknięciom lub rozszczelnieniu. 
Pęknięcia hartowanych szyb w kolekto-
rach płaskich zdarzają się sporadycznie.
Takie zestawienie skłania do wyboru 
kolektorów płaskich, tym bardziej, że 
lepsza izolacja kolektorów próżnio-
wych w zasadzie ma znaczenie tylko 
zimą, gdy łączne nasłonecznienie jest 
bardzo małe – pomimo większej spraw-
ności efekty w postaci ilości uzyskanej 
energii są niewielkie. W półroczu let-
nim odpowiednio dobrana instalacja 
z kolektorami płaskimi pokrywa prawie 
100% zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania wody, zatem nieco słabsza 
izolacja i  tak nie ma znaczenia.

DOBÓR ELEMENTÓW  
SYSTEMU SOLARNEGO

Przypomnijmy, że prawidłowy dobór 
instalacji solarnej pozwala w półroczu 
letnim uzyskać ponad 90% ciepłej wody 
„ze słońca”, a koszty energii zużywanej 
na ogrzewanie wody zmniejszą się nawet 
o ponad 90%.

Podczas mroźnych, ale słonecznych zimowych dni, śnieg zalegający na kolektorach płaskich szyb-
ko spływa – instalacja zaczyna ogrzewać wodę. Kolektory próżniowe są długo oklejone przymarz-
niętym śniegiem – instalacja nie pracuje.

Uszkodzona rurka kolektora próżniowego.
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Przykładowy zestaw solarny.

¿ niewłaściwe wykonanie połączeń 
hydraulicznych – do ich wykonania 
w obiegu cieczy solarnej należy uży-
wać rurociągów z miedzi lub stali nie-
rdzewnej. Niedopuszczalne jest stoso-
wanie rur z tworzyw sztucznych, czy 
rur warstwowych typu Pex-Al,

¿ niewłaściwe wykonanie izolacji rur 
lub jej brak – jako izolację przewodów 
solarnych należy stosować otulinę 
kauczukową odporną na działanie 
wysokich temperatur. Grubość otu-
liny powinna być zbliżona do śred-
nicy zabezpieczanej przez nią rury. 
Aby ochronić otulinę przed ingeren-
cją ptactwa, należy zabezpieczyć ją 
za pomocą specjalnych otok lub folii 
aluminiowej,

¿ niewłaściwe rozmieszczenie czuj-
ników w instalacji solarnej – czuj-
nik temperatury kolektora musi być 
umieszczony zawsze na wylocie gorą-
cego czujnika górnej magistrali kolek-
tora. Należy także pamiętać, aby czuj-
nik temperatury w zasobniku, który 
decyduje o włączaniu pompy obiegu 
solarnego był umieszczony w dolnej 
części zasobnika, najlepiej tuż nad 
dolnym króćcem wężownicy solarnej,

¿  nieprawidłowe nastawy regula-
torów solarnych – po uruchomieniu 
instalacji solarnej, bezwzględnie 
należy sprawdzić i skorygować wszyst-
kie istotne nastawy regulatora. Jest 
to konieczne, ponieważ różni produ-
cenci regulatorów wprowadzają różne 
nastawy fabryczne.

NAJCZęśCIEJ SPOTYKANE 
BŁęDY PRZY WYKONANIU 
INSTALACJI SOLARNEJ

Podstawowym parametrem przy dobo-
rze ilości kolektorów i pojemności zbior-
nika c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) jest 
dobowe zużycie ciepłej wody, które 
wynika z ilości osób z niej korzystają-
cych. Orientacyjnie przyjmuje się, że 
na 1 osobę potrzeba 40–50 litrów cie-
płej wody na dobę. Zbiornik w instalacji 
solarnej powinien mieć pojemność 1,5–2 
razy większą niż wynosi dobowe zużycie, 
a kolektory powinny mieć powierzchnię 
maksymalnie do 1m2 na każde 50 litrów 
zbiornika. Przykładowo, dla 4-osobowej 
rodziny stosuje się zbiornik o pojem-
ności 300 litrów, a zatem powierzchnia 
kolektorów powinna wynosić ok. 5–6 m2.
Optymalny dobór sprawi, że koszt inwe-
stycji nie będzie zbyt duży, a uzyskanie 
energii powinno być dokładnie takie, 
jak zużycie wody. W praktyce można 
nieco zawyżyć pojemność zbiornika, bo 
im więcej energii da się zakumulować, 
tym lepiej. Natomiast nie warto przesa-
dzać z powierzchnią kolektorów, bo i tak 
dodatkowo uzyskana energia nie będzie 
wykorzystana.
Producenci najczęściej oferują standar-
dowe zestawy z odpowiednio dobraną 
ilością kolektorów i pojemnością zasob-

ników oraz kompletem akcesoriów 
potrzebnych do wykonania instalacji. 
Najczęściej wystarczy dopasować zestaw 
do ilości osób korzystających z wody. 
Montaż kolektorów i ich prawidłowy 
dobór, należy zlecić wyspecjalizowanej 
firmie.

WYKONANIE INSTALACJI  
SOLARNEJ 

Dobrze dobrana, zamontowana i wyre-
gulowana instalacja może służyć długie 
lata. Zapewnia komfort korzystania z cie-
płej wody przy zachowaniu minimalnych 
kosztów eksploatacji. Jest jednak kilka 
istotnych elementów na które warto zwró-
cić uwagę przy montażu. Podstawowym 
warunkiem jest usytuowanie kolektorów 
w kierunku południowym w taki sposób, 
żeby nie padał na nie cień okolicznych 
budynków, drzew, itp. Dla całorocznego 
korzystania z kolektorów optymalny jest 
kąt nachylenia 450. W praktyce nieduże 
odchylenie od kierunku południowego 
lub nieco mniejszy kąt nachylenia dachu 
w granicach 30–450 są dopuszczalne

 

i nie mają zasadniczego wpływu na uzy-
skanie energii.

Zastosowanie systemu solarnego wysokiej 
jakości oraz fachowy montaż całej insta-
lacji gwarantują bezpieczne i  wydajne 
działanie. Kolektory renomowanych pro-
ducentów charakteryzują się długoletnim 
i bezproblemowym okresem eksploatacji, 
zapewniając wysoki poziom sprawności  
i wymierne oszczędności.
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iczne. Ich zasadniczym składnikiem jest 
krzem krystaliczny. Warstwowy układ 
jednego lub kilku modułów generuje, 
dzięki promieniom słonecznym, napię-

cie. Kluczowym ogniwem pomiędzy PV,  
a akumulatorami i odbiornikami jest 
inwerter. Zamienia on prąd stały (DC)  
o napięciu 12 V na prąd zmienny (AC) 

Własna elektrownia 
słoneczna

JOANNA DZIADULA – koordynator sprzedaży Hymon Energy sp. z o.o.

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą przetwarzanie promieniowania  
słonecznego w energię elektryczną. To źródło czystej energii dające możliwość 
nie tylko obniżenia rachunków, ale także generowania dodatkowych zysków  
z jej sprzedaży.

Systemy fotowoltaiczne dzielą się 
na dwie grupy: on-grid – system 
podłączony do sieci, produkujący 

energię wtedy, kiedy jest nasłonecznie-
nie, a nadprodukcja kupowana jest przez 
zakład energetyczny. System off-grid nie 
jest podłączony do sieci, a wytworzona 
energia elektryczna magazynowana jest 
w akumulatorach i wykorzystywana 
wyłącznie na użytek własny. 

KOSMICZNA TEChNOLOGIA
Głównym elementem systemu PV (Pho-
tovoltaic system) są moduły fotowolta-
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230 V, który zasila sprzęt AGD, RTV 
znajdujący się w gospodarstwie domo-
wym. Należy zaznaczyć, że w przypadku 
wyłączenia prądu przez operatora linii 
energetycznej, inwerter przestaje tę sieć 
zasilać.
Wielkość własnej elektrowni PV powinna 
być dostosowana do potrzeb energe-
tycznych gospodarstwa domowego. 
W budownictwie jednorodzinnym jest 
ona wyliczana na podstawie średniego 
rocznego zużycia energii elektrycznej. 
Rozliczenie z zakładem energetycz-
nym następuje zgodnie ze wskazaniami 
dwóch liczników – produkcji i zużycia 
prądu. Zakład energetyczny wystawia 
fakturę, korygując ew. nadpłatę. System 
można skonfigurować tak, żeby wypro-
dukowana energia całkowicie pokrywała 
domowe zapotrzebowanie. Jej produk-
cję możemy monitorować w dowolnych 
przedziałach czasu przy pomocy Inter-
netu, na portalach, które tworzą i udo-
stępniają producenci inwerterów. Aby 
móc sprzedawać prąd (system on-grid) 
trzeba mieć podpisaną umowę z zakła-
dem energetycznym.

NA KAŻDY DACh

Systemy fotowoltaiczne montuje się na 
dachach, fasadach budowli lub na grun-
cie. Wybór systemu i sposobu montażu 
uzależniony jest od rodzaju powierzchni. 
Systemy dachowe najczęściej wykony-
wane są z aluminium i stali. W przypadku 
dachu spadzistego, przy uwzględnieniu 
jego pokrycia (dachówka, blachoda-
chówka) dobierane są mocowania przy-
twierdzane do krokwi. Z kolei, budynki 
z dachem płaskim umożliwiają wyko-
rzystanie różnego rodzaju systemów 
montażowych. Jednak najczęściej sto-
sowany jest trapez, jako mało inwazyjny 
sposób instalacji w pokryciu dachowym. 
Za optymalną sytuację, przy montażu 
PV, uznaje się dach skierowany w stronę 
południową. Można również wykorzystać 
kierunki: południowo-wschodni i połu-
dniowo-zachodni. 

BEZPIECZNIE I KORZYSTNIE
Instalacje fotowoltaiczne mają wiele 
zalet. Po pierwsze mogą być instalowane 
niemal w każdym miejscu na ziemi. 

Światło słoneczne dociera wszędzie. Ich 
działanie nie powoduje zanieczyszcze-
nia, emisji gazów, produkcji odpadów, 
ani hałasu i jest całkowicie bezpieczne 
dla zdrowia. Praktycznie nie wymagają 
remontów i napraw. Dodatkowo uzbra-
jane w odgromniki i zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są całkowicie bez-
pieczne dla osób korzystających z tych 
rozwiązań. Instalacje PV wiążą się z nie-
wielkimi kosztami utrzymania, ponie- 
waż panele fotowoltaiczne w znacznym 
stopniu oczyszczają się podczas opadów 
atmosferycznych. 

BŁęDY NIEMILE WIDZIANE
Zasadniczym błędem przy instalowa-
niu systemów PV jest złe umiejscowie-
nie instalacji, np. na stronie północnej, 
północno-zachodniej czy północno-
-wschodniej. Problemem jest także 
duża ilość kominów, niewykarczowane 
w pobliżu miejsca instalacji drzewa, 
a także jaskółki. Czynniki te wpływają na 
zacienienie zainstalowanych paneli, co 
w konsekwencji powoduje spadek pro-
dukowanej energii. 

ZOSTAń PROSUMENTEM
Zgodnie m.in. z ustawą „Prawo Energe-
tyczne” wprowadzono tzw. mały trój-
pak energetyczny. Inwestorowi, osobie 
fizycznej, który ubiega się o podłącze-
nie mikroinstalacji do 40 kW przysługują 
m.in. następujące korzyści: 
¿	możliwość	uzyskania	dotacji	na	wyko-

nanie	instalacji,
¿	bezpłatne	przyłączenie	do	sieci	dystry-

bucyjnej,
¿	koszt	 zainstalowania	 układu	 pomia-

rowego	 i	zabezpieczającego	 ponosi	
zakład	energetyczny,

¿	brak	konieczności	prowadzenia	działal-
ności	gospodarczej,

¿	wykonywanie	instalacji	na	zgłoszenie,	
bez	konieczności	uzyskania	pozwolenia	
na	budowę.

Ceny energii elektrycznej z roku na rok 
rosną i trudno spodziewać się zmiany tej 
tendencji. Dlatego coraz więcej klien-
tów decyduje się na własną elektrow-
nię słoneczną. Ponadto, zainstalowanie  
systemu PV, który nie wymaga remontów  
i napraw, podnosi wartość nierucho-
mości i czyni ją bardziej atrakcyjną dla 
potencjalnych klientów.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,5 kW.
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Hybrydowy system 
grzewczy

PAWEŁ KUREK – doradca działu technicznego Galmet

Hybrydy grzewcze są coraz częściej spotykanym w Polsce skutecznym i oszczęd-
nym rozwiązaniem. Pod dość tajemniczą nazwą kryją się co najmniej dwa współ-
pracujące ze sobą urządzenia. 

Skonfigurowanie różnych źródeł 
ciepła, paliwa czy energii w  syste-
mie hybrydowym służy temu, aby  

w określonych warunkach, pracę auto-
matycznie podejmowało to urządzenie, 
które zapewni najniższe koszty wytworze-
nia ciepła. Takim systemem może być na 
przykład pompa ciepła powietrze-woda, 
która w polskich warunkach klimatycz-
nych wymaga współpracy z dodatkowym 
źródłem ciepła. Jednym z układów pracy 
pompy ciepła jest układ monoenerge-
tyczny, czyli korelacja z grzałką elek-
tryczną. System hybrydowy tego typu 
sprawdza się w  budynkach o  niskim za- 
potrzebowaniu mocy obliczeniowej. 

UKŁAD BIWALENTNY

Dla pompy ciepła najlepsza jest instala-
cja podłogowa, którą łatwo uwzględnić 
w nowobudowanych domach, natomiast 
bardzo trudno zastosować (czasem jest to 
wręcz niemożliwe), gdy budynek jest cał-
kowicie wykończony. Pompa ciepła może 
oczywiście pracować z  wykorzystaniem 
instalacji grzejnikowej (odpowied-
nio przewymiarowanej), ale wtedy jej 
sprawność jest niższa. W takiej sytuacji 
oraz przy budynkach o wyższym zapo-
trzebowaniu mocy obliczeniowej, np. po 
termomodernizacji, należy zastosować 
inny system. Rozwiązaniem jest układ 

biwalentny, czyli współpraca pompy  
ciepła z dodatkowym źródłem, np. kotłem 
na pellet. Rozwiązanie to rekomendo-
wane jest dla istniejących już domów,  
z działającą instalacją c.o. współpracującą  
z kotłem c.o. Zastosowanie takiego 
układu pozwoli wykorzystać zalety 
pompy ciepła. Proponowany system 
hybrydowy będzie realizował funkcje: 
centralnego ogrzewania, podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia. 

BIWALENCYJNA  
TEMPERATURA

Pompę ciepła dobiera się uwzględniając 
temperaturę biwalencyjną, czyli taką, 
powyżej której głównym źródłem energii 
jest pompa ciepła. 
Pompa ciepła zapewni komfort c.w.u. 
(ciepła woda użytkowa) oraz będzie 
w stanie ogrzać budynek w okresach 
przejściowych, kiedy nie ma jeszcze 
potrzeby ciągłego palenia w kotle. Pompa ciepła powietrze-woda AiR Max GT.

Kocioł c.o. EKO-GT KPP  
do spalania pelletu.
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Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci sytemów solarnych, fotowoltaiki, 
pomp ciepła oraz ogrzewania hybrydowego

Systemy grzewcze

ZALETY INSTALACJI hYBRYDOWEJ: pompa ciepła, kocioł c.o. i kolektory słoneczne

¿	znaczna oszczędność energii elek-
trycznej, czyli niższe rachunki za 
prąd w wyniku pracy kolektorów 
przy przygotowaniu c.w.u.,

¿	obniżenie emisji CO2 dzięki zmniej-
szeniu zużycia energii elektrycznej, 

a więc duże korzyści dla środowiska 
naturalnego,

¿	przedłużenie żywotności pompy 
ciepła poprzez ograniczenie czasu 
pracy sprężarki,

¿	zastosowanie automatyki pozwa-
lającej na współpracę różnych źró-
deł ciepła, które przez optymalne 
sterownie zwiększają efektywność 
całego systemu grzewczego. 

Poniżej temperatury biwalencyjnej, 
czyli w okresach, kiedy temperatura 
na zewnątrz jest niska, w celu pokrycia 
szczytowego zapotrzebowania na cie-
pło zaczyna pracować kocioł na pellet,  
który oprócz ogrzewania budynku zapew-
nia również podgrzanie wody użytkowej. 
Gdy temperatura biwalencyjna wynosi 
–5oC, udział odnawialnego źródła ener-
gii w całości ciepła potrzebnego na c.o. 
i c.w.u. może wynieść nawet około 60%. 
Dobrym uzupełnieniem opisanej instala-
cji są też kolektory słoneczne, które mogą 
w okresach letnich dostarczyć dodatkową 
energię na podgrzanie ciepłej wody użyt-
kowej, zwiększając udział odnawialnych 
źródeł energii nawet o 20%. Zapewnia to 
również redukcję emisji CO2 oraz zmniej-
sza koszty przygotowania c.w.u. Kolektory słoneczne KSG Premium 21 GT.

Zestaw hybrydowy

W przypadku małego nasłonecznienia, 
pompa ciepła, która charakteryzuje 
się wysokim współczynnikiem COP 
(nawet powyżej 4,5 przy temperatu-
rze zewnętrznej przekraczającej 10oC), 
zapewni duże oszczędności w przygo-
towaniu c.w.u. Miesięczne koszty dla 
czteroosobowej rodziny, przy zużyciu 
około 200 l c.w.u. dziennie, nie powinny 
przekraczać 50 zł.
Początkowa nieufność inwestorów do 
hybrydowych instalacji grzewczych 
należy już do przeszłości. Pożytki  
i oszczędności ze stosowania opisanych 
rozwiązań oraz duża trwałość takich ukła-
dów, ich nowoczesność i ekologiczność 
powodują, że liczba pracujących w Pol-
sce hybryd stale wzrasta.



reKLAMY

Uroczystą galę, w sali Teatru w siedzi-
bie Bruk-Bet w Niecieczy, rozpoczę-

ła prezentacja filmu, podsumowującego  
trzy dekady działalności przedsiębiorstwa. 
W doskonały sposób przedstawił on histo-
rię powstania firmy Bruk-Bet, od małego 
zakładu rzemieślniczego, przez fazę jej 
intensywnego rozwoju, aż do stanu ak-
tualnego, w którym pochwalić się może 
15 zakładami produkcyjnymi, 32 liniami 
technologicznymi i 17 firmowymi biurami 
sprzedaży. Prezes zarządu Krzysztof Wit-
kowski, witając gości, podziękował wszyst-
kim za współpracę, wsparcie i zaufanie, ja-
kim obdarzali firmę przez wszystkie te lata.

Firma Bruk-Bet świętuje 30-lecie działalności 

Wśród zgromadzonej publiczności nie za-
brakło przedstawicieli władz państwowych, 
środowiska akademickiego oraz instytucji 
kościelnych. Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili m.in. Biskup Tarnowski Andrzej 
Jeż, Dziekan Wydziału Inżynierii Materia- 
łowej i Ceramiki AGH prof. Jerzy Lis, Czło-
nek Zarządu Województwa Małopolskiego 
Stanisław Sorys oraz Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Janusz Żbik. 
Jubileuszowe spotkanie stało się oka-
zją do przekazania wyjątkowych odznak 
i medali. Ministerialne odznaki honoro-
we „Za zasługi dla budownictwa” wręczył 
przedstawicielom władz firmy Bruk-Bet, 
panu Krzysztofowi Witkowskiemu oraz 
pani Marii Witkowskiej, Podsekretarz Stanu,  
Janusz Żbik. Ponadto, pani Dyrektor Maria 
Witkowska, za swoje wieloletnie aktywne 

Krzystof WITKOWSKI – prezes zarządu  
Bruk-Bet

działania na rzecz lokalnej społeczności, 
otrzymała odznaczenie – „Złotą Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego – 
Krzyż Małopolski”, które zostało uroczyście 
przekazane przez Stanisława Sorysa. Także 
i Zarząd Bruk-Betu wykorzystał uroczy-
stą galę, aby wręczyć honorowe statuetki  
osobom, które w sposób szczególny przy-
czyniły się do rozwoju firmy. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się przedstawiciele życia 
publicznego oraz wieloletni partnerzy  
handlowi, którym firma Bruk-Bet zawdzię- 
cza obecną pozycję lidera w branży bu-
dowlanej na polskim rynku. Nie zabrakło 
także podziękowań dla pracowników firmy, 
którzy swoją pasją, zaangażowaniem oraz  
poświęceniem, od lat gwarantują sukces  
i powodzenie w realizacji najśmielszych 
wizji i najbardziej ambitnych celów bizne-
sowych.

22 listopada 2014 r. to szczególny moment w historii firmy Bruk-Bet. Tego 
dnia, w podniosłej atmosferze i towarzystwie znamienitych gości odbyły się 
uroczystości rocznicowe z okazji 30-lecia jej działalności. Nie zabrakło pod- 
sumowań, nagród i wyróżnień oraz podziękowań wszystkim tym, którzy  
przyczynili się do rozwoju i sukcesu firmy Bruk-Bet.
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dokąd zmierza rynek

Od ponad dekady, na łamach rozpoczynającego dany rok 
Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minio-
nym sezonem i próbą ogólnej prognozy tego, co budowla-

ną 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 kon-
dycję. Mimo tych trudności, po raz kolejny, w oparciu o dane 
makroekonomiczne oraz opinie wielu przedsiębiorców staramy 
się nakreślić spodziewany trend nadchodzących zmian. 
Zanim sformułujemy prawdopodobny, naszym zdaniem, scena-
riusz sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, spójrz-
my bliżej na to, co działo się w nim przez ostatnie 12 miesięcy.

Jak kształtował się popyt
Rok 2014 zaczął się bardzo dobrze – ze względu na łagodną 
zimę i niską bazę porównawczą przez pierwsze 6 miesięcy hur-
townie notowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Niemal 40% 
skok popytu w marcu to efekt bardzo niskiej sprzedaży podczas 
śnieżnego i mroźnego marca z roku 2013. Jednak już w maju 
i czerwcu dodatnia dynamika spadła niemal do zera, a począw-
szy od lipca na rynku zapanował pesymizm, którego apogeum 
wystąpiło w grudniu. W całym tym okresie popyt na materiały 
w składach spadł od kilku do niemal 20% w stosunku do ana-
logicznych miesięcy roku poprzedniego. W kanale detalicznym 
sytuacja w drugiej połowie roku była znacząco lepsza – wrzesień 
i październik zaowocowały kilkuprocentowymi zwyżkami sprze-
daży (wykresy 1 i 2). 
W efekcie opisanych trendów, w przeciętnej hurtowni Grupy 
PSB, roczne przychody wzrosły o 1,5%, w placówce PSB-Profi 
o 2,2%, zaś w markecie Mrówka dodatnia dynamika osiągnęła 
5% pułap.
Kształt krzywych, obrazujących sezonowy poziom sprzedaży 
Centrali PSB, od lat istotnie odbiega od wykresów odzwiercie-
dlających koniunkturę w branży. Wynika to z dwóch wewnętrz-
nych akcji targowych Grupy PSB – wiosną i późnym latem. Stąd 
na wykresie dotyczącym Centrali PSB (wykres 1), widoczne są 
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Wykres 1. Przychody Grupy PSB S.A.
i sieci PSB w latach 2013–2014
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Wykres 2. Miesięczna dynamika przychodów w składach,
sklepach PSB-Mrówka i centrach PSB-Profi ( 2014/2013)

Składy PSB-Mrówka PSB-Profi

dwa wzrosty: większy – w marcu–kwietniu oraz mniejszy – we 
wrześniu.

Ceny – znacznie mniejsze zróżnicowanie  
niż w poprzednich sezonach
Cechą charakterystyczną sezonu 2014 było, w porównaniu 
z poprzednimi okresami, jeszcze większe uspokojenie fluktu-
acji cenowych (wykres 3 ). Rynek, poza paroma wyjątkami, był 
dla inwestorów bardziej przewidywalny. Pomiędzy styczniem 
a grudniem ceny wzrosły tylko w 4 z 16 analizowanych przez 
nas grupach towarowych – zwyżki w żadnym miesiącu nie do-
sięgły 5%, a na koniec roku nie przekroczyły nawet 1%. Ruchy 
cen w dół były częstsze i chwilowo sięgały, jak w przypadku farb, 
nawet 15%, jednak zdecydowana większość spadków także nie 
przekroczyła 5%. Najbardziej potaniała stal – aż o 9%.

Sprzedaż Centrali wg grup produktowych  
– podział na detal i hurt
Od czasu szybkiego przyrostu nowych sklepów PSB-Mrówka, 
w rankingu dynamiki sprzedaży Centrali PSB, przoduje asorty-
ment związany z utrzymaniem domu (wykres 4). Liderami w mi-
nionym roku były: oświetlenie, ogród, kostka brukowa i wyposa-
żenie kuchni i łazienek – sprzedaż tych materiałów wzrosła nie-
mal o 40%, kolejna trójka (narzędzia, farby, dekoracje) osiągnęła 
wzrost rzędu 30–20%. Następna grupa towarów o ok. 20–10% 
trendzie wzrostu to: bramy, instalacje, sucha zabudowa, chemia, 
wykończenia, cement i izolacje termiczne. Najbardziej ucierpia-
ła sprzedaż stali (–30%), dachów (–10%), materiałów ściennych 
i izolacji wodochronnych (–3%).

Wstępne wyniki Grupy PSB 
Na koniec 2014 r. Grupę PSB tworzyły 352 firmy handlowe, 
dysponujące łącznie 425 składami materiałów budowlanych,  
181 sklepami PSB-Mrówka oraz 38 centrami budownictwa  
PSB-Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła 
się o 30 marketów, zaś 11 hurtowni zostało przekształconych 
w nowoczesne centra PSB-Profi.
Wstępnie szacowane, skumulowane przychody ze sprzedaży 
materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2014 r. 
pułap 5 mld zł i były nieznacznie wyższe od osiągniętych w roku 

JAKI BYŁ ROK 2014  
I JAKI BĘDZIE ROK 2015?

W ocenie PSB
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poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody 
podmiotów tworzących PSB przekraczają kwotę 6 mld zł, ów do-
datkowy miliard pochodzi z tytułu innej działalności jaką prowa-

Mirosław Lubarski
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Wykres 4. Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. w okresie
12 m-cy 2014 r. w grupach asortymentowych
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Wykres 3. Trendy zmian cen (I 2014=100)

Stolarka otworowa, parapety

Materiały ścienne - ceramiczne

Cement, wapno

Narzędzia i sprzęt budowlany

Bramy, ogrodzenia

Płytki ceramiczne, wyposażenie łazienek
i kuchni
Chemia budowlana

Materiały izolacji wodochronnej

Drewno i materiały drewnopochodne

Materiały ścienne - gazobetony

Materiały izolacji termicznej

Pokrycia i folie dachowe, rynny

Materiały ścienne silikaty

Kostka brukowa

Instalacje i technika grzewcza, kanalizacja,
odwodniena, wentylacja
Farby, lakiery, tapety

Wyroby stalowe

dzi spory odsetek naszych partnerów – 
sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, 
wykonawstwo, produkcja, hotelarstwo.
Warto zauważyć, że 54% składów od-
notowało wzrosty, ale w 46% wystąpił 
spadek sprzedaży materiałów budow-
lanych. Jednocześnie należy przypo-
mnieć, że rok wcześniej proporcje te 
wyglądały następująco: 48/52.
Od wielu lat obserwujemy lepszą sytu-
ację w segmencie związanym z remon-
tami oraz utrzymaniem domów. Tak było 
i w 2014 r. – tylko sierpień i grudzień 
przyniosły kilkuprocentowe spadki 
popytu, zaś w pozostałych miesiącach 
sprzedaż w marketach Mrówka notowa-
ła spore zwyżki. Przychody całej sieci 

1. W 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 157 tys. mieszkań 
(11% więcej niż przed rokiem), w tym ponad 76 tys. w budow-
nictwie indywidualnym (spadek 2,5%). Jednocześnie, rozpo-
częto budowę 148 tys. mieszkań (wzrost 13,5%), w tym ponad 
74,5 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost 2,5%). Dyna-
mikę popytu na materiały budowlane będzie głównie napędzać 
budownictwo deweloperskie, cieszy także wzrost rozpoczętych 
inwestycji w budownictwie indywidualnym.
2. Najnowsze prognozy koniunktury, formułowane przez firmy 
wykonawcze, są lepsze niż przed rokiem. 
3. Prognozy makroekonomiczne dla Polski są w dalszym ciągu 
dość optymistyczne – oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 
3,5%. Wzrost zatrudnienia i płac realnych to kolejne czynniki 
mogące stymulować inwestycyjne wydatki konsumentów. 
4. Perspektywa rynku hipotecznego w 2015 r. rysuje się nie-
źle – mimo wprowadzenia obowiązku 10% wkładu własnego, 
kredyt jest wyjątkowo tani i nie powinien tworzyć bariery, jaką 
stanowił w minionych latach. 
5. Potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków są wysoce nieza-
spokojone, spodziewamy się dalszego wzrostu roli remontów, 
modernizacji i wydatków na utrzymanie posesji w budżetach 
gospodarstw domowych.
6. Ceny zasadniczych materiałów budowlanych są niskie i nie 
ma przesłanek ku dynamicznemu ich wzrostowi.
7. Na tle powyższych przesłanek można wnioskować, iż popyt 
na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2015 r. będzie 
o kilka procent wyższy. Dynamika sprzedaży w drugim półroczu 
może być znacząca, ze względu na bardzo niską bazę porów-
nawczą z roku 2014, dodatkowo rozpoczęcie przedsięwzięć 
finansowanych nową transzą funduszy unijnych powinno po-
prawić nastroje wśród inwestorów.
8. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać sieć podstawową 
poprzez przyjmowanie nowych składów budowlanych oraz 
budować kolejne sklepy PSB-Mrówka. W sezonie 2015 pla-
nujemy otwarcie około 40 placówek detalicznych, przyjęcie 
kilkunastu hurtowni budowlanych oraz przekształcenie co 
najmniej 10 składów w nowoczesne centra budownictwa pod 
nazwą PSB-Profi.

JAKI BęDZIE SEZON 2015 DLA hANDLU 
MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI?

detalicznej, w wyniku uruchomienia nowych placówek, wzrosły 
aż o 25%, przekraczając poziom 1 mld zł. 
Z kolei, całkowite przychody Centrali – Grupy PSB S.A., osiągnęły 
poziom niemal 2,1 mld zł i były wyższe o 18% od wyniku osią-
gniętego w 2013 r.

Podsumowanie
1. W minionym sezonie, popyt na materiały budowlane utrzymał 
się na nieznacznie wyższym (+1,5%) poziomie w stosunku do 
roku 2013. Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza, spowo-
dowane głównie czynnikami atmosferycznymi, zostały zniwelo-
wane niską sprzedażą w drugim półroczu. Ani niskie oprocen-
towanie kredytów, ani względnie dobre wskaźniki gospodarcze 
nie zachęciły inwestorów do zwiększenia wydatków na budowę 
domów.
2. Bez porównania lepsza koniunktura wystąpiła w budow-
nictwie deweloperskim – liczba rozpoczętych budów wzrosła 
o 36%, zaś pozwoleń o 38%. O tym sektorze szerzej piszemy 
w sąsiednim artykule.
3. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budo- 
wlane wobec hurtowni były w dalszym ciągu problemem bran-
ży, ale rozmiary tego zjawiska nieco się zmniejszyły.
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Najważniejsze fakty
Według wstępnych danych GUS* w  2014 r. oddano w  Pol-
sce do użytku ogółem niemal 143,5 tys. mieszkań (spadek 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,5 tys.), rozpoczęto 
budowę ponad 148 tys. mieszkań (wzrost o ponad 20 tysięcy) 
i wydano pozwolenia na budowę niemal 157 tysięcy (wzrost 
o ok. 18 tysięcy). Nie wchodząc w gąszcz liczb, pamiętajmy, 
że w latach 2008–2009 oraz 2012 oddawano po ok. 10–20 
tys. mieszkań więcej. W porównaniu z rokiem poprzednim, 
w 2014 r. więcej mieszkań rozpoczęto, ale było to mniej niż 
w latach 2008 oraz 2010–2011. Jeszcze gorzej wypadają 

mniej mieszkań, niż w latach 2008 oraz 2012–2013. Gorzej, 
że miniony sezon był piątym rokiem z rzędu, w którym zano-
towano spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano 
pozwolenia (wykres 1). Niewiele lepiej wypadają porówna-
nia w kategorii mieszkań rozpoczętych, gdzie powstrzymano 
wprawdzie notowane aż do 2013 r. spadki, ale o powrocie do 
wyników z lat wcześniejszych nie ma mowy.
Ranga budownictwa indywidualnego na rynku materiałów 
budowlanych, w tym jego segmencie, na którym aktywni są 
wykonawcy budowlani – klienci kupców tworzących Grupę 
PSB oraz dostawcy tych materiałów, jest szczególna. To inwe-
storzy indywidualni kreują w decydującej mierze popyt na 
najważniejsze grupy materiałów budowlanych oferowanych 
w składach PSB, Centrach Budownictwa PSB-Profi i w skle-
pach PSB-Mrówka. 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE  
W SEZONIE 2015
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak będzie kształtował się rynek 
budownictwa mieszkaniowego w Polsce w 2015 r. Nie tylko z powodu różnych 
niewiadomych spowodowanych sytuacją polityczną w Europie i na świecie.  
Także z uwagi na konieczność uwzględnienia odmiennych ocen kondycji  
głównych segmentów tego rynku w minionym okresie.

––––––––
* Wszystkie informacje statystyczne, jakimi posługujemy się w niniej-
szym artykule, zaczerpnęliśmy z ogólnie dostępnych tablic informacyj-
nych GUS.

porównania w kategorii pozwoleń na budowę – wynik 2014 r. 
był lepszy niż w roku poprzednim, ale już gorszy niż w ciągu 
lat 2008–2012.
To, że budownictwo mieszkaniowe przestało w 2014 r. cofać się 
w rozwoju oczywiście cieszy, na optymizm jest jednak zdecy-
dowanie za wcześnie.

Stagnacja w budownictwie indywidualnym
Niepokoi zwłaszcza sytuacja budownictwa indywidualnego. 
Nie chodzi nawet o to, że w 2014 r. oddano w tej kategorii 

W 2014 r. łączna powierzchnia mieszkań oddanych w tej formie 
budowania przekroczyła 3-krotnie łączną powierzchnię wszyst-
kich mieszkań deweloperskich (wykres 2). Budowanie w pozo-
stałych formach (komunalne, społeczne czynszowe, zakładowe, 
spółdzielcze) stanowi od wielu lat margines kilku procent.
Skoro budownictwo indywidualne nadal dominuje, tym bar-
dziej trzeba zwrócić uwagę na złą wymowę statystyki. Do 
2011 r. w kategorii tej najwięcej było rok w rok pozwoleń na 
budowę, mniej już mieszkań, których budowę rozpoczęto, 
a najmniej oddanych. Normalne zjawisko, które trzeba rozpa-
trywać w długim ciągu czasowym – nie każde pozwolenie jest 
realizowane i nie każda rozpoczęta budowa kończona. Ostatnio 

Szanse i zagrożenia
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sytuacja zmieniła się – inwestorzy indywidualni więcej miesz-
kań w danym roku oddają niż rozpoczynają budowę nowych, 
a nawet więcej, niż mają w nowych pozwoleniach. Swoisty 
„zapas” pozwoleń i mieszkań rozpoczętych kurczy się, zamiast 
się powiększać – tak jak było wcześniej.

Przebudzenie deweloperów
Na tym tle błyszczy budownictwo na sprzedaż lub wynajem. 
Deweloperzy oddali w 2014 r. więcej mieszkań, niż w roku 
poprzednim oraz w latach 2010–2011. Zarazem rozpoczęli 
budowę największej ilości mieszkań od 7 lat. Uzyskali też 
wyjątkowo dużo pozwoleń, więcej niż w latach 2009–2010 
oraz 2012–2013 (i po raz pierwszy od 7 lat więcej niż uzy-
skano w budownictwie indywidualnym). Pozytywną wymowę 
ma również fakt, że rynek deweloperski podlegał w 2014 r. 
mniejszym wahaniom. Amplituda dla dynamiki mieszkań, któ-
rych budowę rozpoczęto (miesiąc po miesiącu) wychylała się 
wyraźnie mniej w budownictwie deweloperskim, niż w indy-
widualnym (wykres 3).

Co mówią dane z powiatów
Budownictwu deweloperskiemu media poświęcają uwagę 
codziennie, zwłaszcza w największych aglomeracjach. W cieniu 
tego zainteresowania pozostaje prowincja, gdzie wciąż nieza-
grożona jest dominacja budownictwa indywidualnego, pomimo 
sygnalizowanej wcześniej ogólnej stagnacji w tym segmencie.
Dokładnie w połowie spośród 380 wszystkich powiatów 
w Polsce w okresie I–IX 2014 r. budownictwo indywi-
dualne było jedyną formą, w której rozpoczęto budowę 
mieszkań (wykres 5). Jaki to rynek? – Ponad 40% mieszkań 
w domach jednorodzinnych powstaje w powiatach, gdzie 
istnieje wyłącznie budownictwo indywidualne. W okresie  
I–IX 2014 r. rozpoczęto w tych 190 powiatach budowę niemal 
25,5 tys. mieszkań w budownictwie indywidualnym.
Tylko w 63 powiatach udział budownictwa indywidualnego był 
mniejszy niż we wszystkich pozostałych formach inwestowania 
w mieszkania łącznie. 

Na jakie wsparcie kredytowe mogą liczyć Polacy, którzy chcą 
zainwestować w mieszkania? Komisja Nadzoru Finansowego 
przedstawiając sytuację banków w okresie I–IX 2014 r. informo-
wała, że wartość portfela kredytów mieszkaniowych zwiększyła 
się o 10,5 mld zł, co oznacza, że przyrost akcji kredytowej był 
nieco wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Według danych AMRON-SARFiN, w okresie I–IX 2014 r. banki 
udzieliły 131,5 tys. kredytów, na łączną kwotę 28,2 mld zł (tj. 
odpowiednio o 1,1% i 5,6% więcej niż w analogicznym okre-
sie 2013), a liczba czynnych umów kredytowych zwiększyła się 
o 60,4 tys. do 1 880,2 tys.
Ocenia się, że umiarkowanemu ożywieniu akcji kredytowej 
sprzyja rekordowo niski poziom stóp procentowych, co z jed-
nej strony przekłada się na silny wzrost zdolności kredytowej, 
a z drugiej skłania część gospodarstw domowych do inwestycji 
na rynku nieruchomości, jako alternatywnej formy oszczędza-
nia w stosunku do nisko oprocentowanych depozytów. Akcji 
kredytowej sprzyja też względna stabilizacja cen na rynku nie-
ruchomości oraz poprawa koniunktury gospodarczej, co spo-
wodowało uaktywnienie się „odłożonego w czasie” popytu. 
Dodatkowo popyt wzmocniony jest m.in. przez rządowy pro-
gram „Mieszkanie dla Młodych”.
Tyle raporty i bieżące oceny, kto jednak sięgnie „głębiej” do 
danych z lat wcześniejszych, musi zauważyć, że w analogicz-
nych okresach (I–IX) lat 2010–2012 liczba udzielanych kredy-
tów i ich wartość była większa (wykres 4).

127

35

28

tylko
indywidualne

190 

od 50 do 99% poniżej 25%od 25 do 50%

Wykres 5. Liczba powiatów, 
w których w 3 kwartałach 2014 r. 

bud. indywidualne stanowi:  

W 2014 r. nie było w Polsce powiatu, w którym nie rozpoczęto 
budowy przynajmniej jednego mieszkania w budownictwie 
indywidualnym.
Tabela 1 pokazuje, że pewna część lokalnych rynków powia-
towych, gdzie podejmowano w okresie I–IX 2014 r. wyłącznie 
indywidualną budowę mieszkań, odznacza się sporym poten-
cjałem. Przykładem powiat olsztyński w woj. Warmińsko-Mazur-
skim, radomski na Mazowszu, cieszyński w woj. Śląskim, kie-
lecki w Świętokrzyskim, wreszcie nowosądecki w Małopolsce 
– rekord, 978 mieszkań.
Wykres 6 pokazuje rozkład dynamiki wzrostów/spadków rozpo-
czynanych budów mieszkań w budownictwie indywidualnym 
w ostatnich latach. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 r.
w 205 powiatach liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto
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Województwo
Liczba W tym najwięcej

powiatów mieszkań powiat liczba 
mieszkań

Dolnośląskie 15 1105 oleśnicki 203
Kujawsko-Pomorskie 12 1298 włocławski 165
Lubelskie 15 1656 m.Biała Podlaska 280
Lubuskie 4 234 krośnieński 68
Łódzkie 14 1545 piotrkowski 225
Małopolskie 12 3159 nowosądecki 978
Mazowieckie 20 3111 radomski 450

Opolskie 4 233 kędzierzyńsko- 
-kozielski 70

Podkarpackie 16 2015 dębicki 288
Podlaskie 7 402 wysokomazowiecki 99
Pomorskie 8 1303 pucki 297
Śląskie 17 3915 cieszyński 526
Świętokrzyskie 13 1948 kielecki 748
Warmińsko-Mazurskie 12 1218 olsztyński 416
Wielkopolskie 11 1493 kaliski 234
Zachodniopomorskie 10 806 stargardzki 160

była mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, 
natomiast w 172 była większa, a w 3 taka sama. Na marginesie: 
te wyniki są niemal identyczne w porównaniu z notowanymi  
4 lata wcześniej (okres I–IX 2010/2009: –203; +172; bz 4).
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 
dostawców materiałów budowlanych sięgnęła po informacje 
o tym, w których powiatach nastąpiły w okresie pierwszych 
dziewięciu miesięcy 2014 r. wzrosty/spadki w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rekordy przy-
padły: powiatowi miasta Kraków (woj. Małopolskie) – więcej 
o 535 mieszkań, pow. poznańskiemu (woj. Wielkopolskie) – 
wzrost o 392 mieszkania, pow. m. Rzeszów (woj. Podkarpackie) 
– wzrost o 374 mieszkania, pow. średzkiemu (woj. Dolnośląskie) 
– wzrost o 351 mieszkań, pow. m. Biała Podlaska (woj. Lubel-
skie) – więcej o 232 mieszkania. Znaczące spadki odnotowały: 
powiat wejherowski (woj. Pomorskie) – spadek o 200 mieszkań, 
pow. piaseczyński (woj. Mazowieckie) – spadek o 132 miesz-
kania, pow. ełcki (woj. Warmińsko-Mazurskie) – spadek o 97 
mieszkań, pow. świdnicki (woj. Dolnośląskie) i pow. bielski (woj. 

Śląskie) – w obu spadek po 92 mieszkania, pow. 
lubelski (woj. Lubelskie) – spadek o 87 mieszkań. 
Sytuacja układała się więc nieraz odmiennie w róż-
nych powiatach tych samych województw (Lubel-
skie: m. Biała Podlaska i pow. lubelski, Dolnośląskie: 
pow. średzki i pow. świdnicki).

Zdaniem wykonawców większość  
barier maleje
Wyniki budownictwa na sprzedaż lub wynajem 
dają podstawy do optymizmu. W budownictwie 
indywidualnym, niestety, trudno byłoby tak powie-
dzieć. A jak oceniają sytuację na rynku budowla-
nym wykonawcy? W odniesieniu do budownictwa 
mieszkaniowego takich badań wprost nikt nie 
prowadzi, warto jednak zwrócić uwagę na wyniki, 
jakie przynoszą ankiety GUS. Oto w ciągu dwóch 
ostatnich lat wyraźnie spada ranga trzech istotnych 
barier w działalności przedsiębiorstw budowla-
nych: kosztów materiałów (pomimo okresowych 
wyskoków w górę), niepewności ogólnej sytu-
acji gospodarczej oraz niedostatecznego popytu. 
Rośnie natomiast bariera kosztów zatrudnienia, co 
świadczy o problemach kadrowych, zarazem jed-

nak potwierdza wzrost popytu i ogólnie lepszą koniunkturę 
(wykres 7).

* * * 
Deweloperzy są pełni dobrej nadziei. W ocenie wielu rok 2014 
był najlepszy w historii polskiej branży deweloperskiej. Dobre 
wyniki to efekt stabilizacji rynku: dopasowaniu oferty do moż-
liwości nabywczych klientów, przy racjonalnej polityce banków, 
a także wsparciu państwa w ramach programu MDM – komen-
tował przedstawiciel firmy doradczej REAS, zastrzegając jednak, 
że wyniki te trudno będzie powtórzyć w najbliższym czasie 
(żeby wyjaśnić takie stanowisko trzeba by wejść zbyt daleko 
w szczegóły, przypis M.Z.).
Zdecydowanie bardziej zamglony horyzont rysuje się przed 
budownictwem indywidualnym. Kto będzie uważnie obser-
wował rynki lokalne, znajdzie jednak z pewnością okazję, żeby 
robić interesy tam, gdzie pojawi się popyt.

Mirosław Ziach

Tabela 1. Powiaty, w których rozpoczęto budowę mieszkań 
wyłącznie w bud. indywidualnym (I–IX 2014 r.)
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®	 Produkty chemii budowlanej z „ro-
dziny” materiałów do stosowania przede 
wszystkim na ścianach wewnętrznych, jak 
gipsy szpachlowe, gładzie, kleje i tynki 
gipsowe oraz kleje cementowo-wapienne 
i preparaty gruntujące oferowane są przez 
różnych producentów. Klient ma szeroki 
wybór. Czy jednak w każdej z wymienio-
nych grup asortymentowych równie bo-
gaty? Jakich trendów można spodziewać 
się na tym rynku w najbliższych latach?  
Co mówią prognozy w odniesieniu do 
głównych rodzajów materiałów?
Na rynku budowlanym aktywnie działa 
kilkudziesięciu producentów materiałów 
gipsowych nakierowanych na prowadze-
nie wewnętrznych prac wykończeniowych. 
Klient ma szeroki zakres wyboru nie tylko 
produktu, ale również producenta. Dla od-
biorcy jakość i trwałość wykonanych prac 
jest niesamowicie istotna, ponieważ rzutu-
je na odczucia estetyczne ogółu, zarazem 
długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie 
powstałych powierzchni. Sprostać wymaga-
niom klientów można jedynie stosując pro-
dukty najwyższej jakości, dostarczone przez 
sprawdzonego i renomowanego producen-
ta z doskonałym zapleczem surowcowym 
i technologicznym.
Dolina Nidy należy do tych producentów, 
którzy realizują oczekiwania rynku ofe-
rując produkty wytworzone w oparciu 
o ekologiczne procesy w innowacyjnie do 
tego przygotowanych zakładach produk-
cyjnych. Bazując na naszym sześćdziesię-
cioletnim doświadczeniu wykorzystujemy 
w produkcji Doliny Nidy złoża naturalne 
jak i surowce wytworzone syntetycznie. Na 
rynku budowlanym w najbliższych latach 
będą doceniane i poszukiwane materiały 
o ekologicznym, naturalnym pochodzeniu, 
spełniające wymagania zrównoważonego, 
niskoenergetycznego, pasywnego budow-
nictwa. Produkty pod marką Doliny Nidy 
doskonale trafiają w te trendy rynkowe. Cią-
gle pracujemy nad tym, aby w naszej ofer-
cie znalazły się wyroby komplementarne, 
przeznaczone do zastosowania wewnątrz 
niemal wszystkich obiektów budowlanych, 

mieszkaniowych, użyteczności publicznej, 
szkół, przedszkoli itd. 
W nadchodzących latach prognozujemy 
stabilizację zapotrzebowania na produkty 
inwestycyjne, takie jak tynki gipsowe, tynki 
cementowo-wapienne. Wzrośnie natomiast 
zapotrzebowanie na nowoczesne produkty 
przeznaczone do wykonywania prac mo-
dernizacyjnych, renowacyjnych i remonto-
wych. Zaniedbywane przez wiele lat zasoby 
mieszkaniowe i biurowe, przekładane i od-
wlekane remonty będzie trzeba realizować 
w niedługim czasie z przyczyn czysto tech-
nicznych. Niezbędne stanie się przy tym 
wykorzystanie klejów gipsowych, szpachli, 
gładzi gipsowych, które znajdują się w ofer-
cie sprzedaży Doliny Nidy. 
Z roku na rok rosną także wspomniane wy-
magania estetyczne użytkowników miesz-
kań i lokali użytkowych. Aby uzyskać jak 
najlepszy wygląd ścian i sufitów naszych 
wnętrz proponujemy użyć szpachli do rów-
nania podłoża, gładzi do nałożenia warstwy 
gładzącej i tzw. ”zerowania podłoża”. Prak-
tyka budowlana ujawnia również niepokoją-
ce problemy z odbiorami wykonanych prac, 
ale i z wieloma poprawkami podłoża, które 
wymagają użycia gładzi gipsowych. Stąd tak 
duże zapotrzebowanie naszych klientów na 
ten asortyment.

®	 Jaka jest pozycja firmy Dolina Nidy 
wśród producentów?
Dolina Nidy w przeciągu dekady zainwestowa-
ła ponad 300 mln zł w budowę nowoczesnych, 
w pełni zautomatyzowanych linii technolo-
gicznych w dwóch zakładach produkcyjnych: 
w Leszczach i Koninie. Dzisiaj możemy się po-
chwalić posiadaniem najnowocześniejszego 
w tej części Europy potencjału wytwórczego 
w sektorze gipsowym i nie tylko. Dolina Nidy 
należy również do czołowych producen- 
tów tynków cementowo-wapiennych wy-
twarzanych w czterech prężnie działających 
zakładach produkcyjnych Atlas. W 2014  r.,  
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, uruchomiono nową linię produktową  
gipsów śnieżnobiałych, wytwarzanych pod 
marką Doliny Nidy w zakładzie Nowego Lądu. 
Prowadzona przez nas od kilkunastu lat po-
lityka inwestycyjna, szkoleń wewnętrznych, 
jakościowa oraz handlowo-marketingowa 
systematycznie buduje i umacnia pozy-
cję na rynku budowlanym. Obecnie marka  

Dolina Nidy jest liderem wśród czołowych 
firm, jako jedyni posiadamy polski kapitał, 
wspieramy też polskich przedsiębiorców. 
Budujemy polskie know-how. 

®	 Jakie są plany rozwoju Doliny Nidy? 
Przy wspomnianych wcześniej możliwościach 
technicznych, doświadczeniu oraz zapleczu 
personalnym, naszym celem na najbliższe 
lata jest utrzymanie pozycji w obszarach, 
w których jesteśmy liderem oraz sukcesywne 
zwiększanie udziałów w pozostałych katego-
riach produktowych. Zakładamy optymalny 
wzrost sprzedaży na rynku krajowym, dążąc 
jednocześnie do osiągnięcia znaczącej pozycji 
na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Za-
mierzamy nieustannie unowocześniać naszą 
ofertę wprowadzając produkty zwiększające 
zakres stosowania oraz wydajność materiało-
wą i roboczą. Niezwykle ważne staje się dla 
nas także usprawnienie i podnoszenie jakości 
obsługi sprzedaży w celu zapewnienia opty-
malnego komfortu konsumenta.

®	 Jak firma Dolina Nidy postrzega miejsce 
PSB na rynku sprzedaży chemii budowla-
nej w Polsce?
W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost 
udziału produktów Doliny Nidy w ofercie 
Grupy PSB, która cieszy się zasłużoną opi-
nią jednego z największych udziałowców 
rynku budowlanego. Polityka marketingowa 
i promocyjna PSB wpływa skutecznie na 
zwiększenie sprzedaży produktów z oferty 
partnerów. Współpraca z tak dobrze zorga-
nizowaną i prosperującą Spółką zrzeszającą 
firmy handlowe gwarantuje satysfakcjonu-
jący poziom odsprzedaży produktów. 

®	 Grupa PSB rozwija profesjonalne sieci 
sklepów standardu PSB-Mrówka i Centra 
Budownictwa PSB-Profi – w jakim zakresie 
wykorzystuje ten fakt Dolina Nidy? 
Powstanie na rynku budowlanym sieci zaku-
powych PSB-Mrówka i PSB-Profi zapewnia 
Dolinie Nidy uzyskanie nowych kanałów 
dystrybucji. Tym samym umożliwia dotarcie 
do szerszej gamy odbiorców naszej oferty. 
Staramy się aktywnie uczestniczyć w rozwo-
ju sieci poprzez realizację szkoleń produk-
towych dla pracowników, pokazów praktycz-
nych dla wykonawców oraz udział w dniach 
otwartych Mrówek. 

notował Mirosław Ziach

DOLINA NIDY – na rynku  
chemii budowlanej liczą  
się tradycje i innowacyjność
Rozmowa z Anną Mężyk – dyrektor handlową Dolina Nidy
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Wałbrzych gościł Szkołę  
Dobrego Budowania PSB
Kolejne szkolenie z serii „Szkoła Dobrego Budowania PSB” odbyło się 14 listopada  
2014 r. w Wałbrzychu. Swoje przyjazne podwoje otworzył dla wykonawców skład 
PSB Pagaz.

Winter. – Nawet jeśli jest to tylko jeden 
szczegół wykonawczy, warto poświęcić tę 
parę godzin. Często jest tak, że od drob-
nostki zależy cały efekt. Żaden człowiek 
nie ma tak dużej wiedzy, aby móc się już 
nie uczyć”. Wykonawcy podkreślają też, 
że każde rozwiązanie wymaga przetesto-
wania w praktyce. Nierzadko są krytyczni 
wobec informacji usłyszanych od szkole-
niowców. „Zdobytą teoretyczną wiedzę 
sprawdzam w praktyce. To ona pokaże 
plusy lub, czasami się zdarza, minusy 
zachwalanego na szkoleniu rozwiązania” 
– dodaje pan Robert Osojca. Zdradzają też 
nieufność do niektórych źródeł wiedzy. 
„Wykonywana przez nas praca, zlecenia 
wymuszają na nas potrzebę ciągłego ucze-
nia się. Obecnie bardzo dużo informacji 
można znaleźć w Internecie. Jednak  
często są one niesprawdzone i należy 
je zweryfikować. Można także popro-
sić o pomoc w rozwiązaniu problemu 
doświadczonego kolegę, ale najlepiej 
dowiedzieć się u źródła. I po to właśnie 
przyjeżdżam na szkolenia” – dodaje Sta-
nisław Winter.

Wiedza również do pracy  
za granicą
Pan Zbigniew Marmuszewski ma pra-
wie 30-letnie doświadczenie w swoim 
fachu, pracował w bardzo wielu krajach 
za granicą, a przyjeżdża na każde szko-
lenie, czasami razem ze swoimi pracow-
nikami. „Na szkoleniach można się dużo 
nauczyć. Przedstawiciele firm prezentują 
innowacyjne rozwiązania, które za gra-

Wykonawcy przybyli licznie na szkolenie,  
rezygnując z oglądania meczu Polska-Gruzja.

Przedstawiciele firmy Baumit.  
Od lewej: Wojciech Wilczyński, 

Michał Filipowicz, Sławomir  
Cichoński, Krzysztof Koralewski.

Na szkolenie przeprowadzone przez 
firmę Baumit, producenta systemów 
ociepleń oraz wypraw wierzchnich, 
zaproszeni wykonawcy przybyli prawie 
w stu procentach i to wbrew obawom 
organizatorów. A konkurencja była nie-
bagatelna – tego dnia odbywał się mecz 
w piłkę nożną Polska – Gruzja. Godzina 
spotkania także wydawała się nieko-
rzystna. Niektórzy wykonawcy musieli 
zakończyć wcześniej pracę, często odległą 
o kilkadziesiąt kilometrów. Jednak temat 
„Błędy wykonawcze podczas ocieplania 
budynków” okazał się dla wykonawców 
wart poświęcenia i trudów. 

Oswajanie nowych produktów
Szkolenia w PSB Pagaz odbywają się 
raz w miesiącu. Wykonawcy zapytani 
o obecność na tych spotkaniach, zgod-
nym chórem stwierdzili, że chętnie biorą 
w nich udział, oczywiście w miarę możli-
wości. „Staram się być na każdym szkole-
niu, chociaż nie zawsze mi się to udaje. 
Czasami przeszkodą jest czas, którego 
nieustannie mi brakuje. Zawsze wtedy 
staram się dowiedzieć jak najwięcej 
o szkoleniu od innych kolegów, chociaż 
to oczywiście nie to samo. Osobistego 
uczestnictwa, kiedy można na żywo 
usłyszeć wskazówki i zadać pytania nie 
da się porównać z żadną instrukcją ani 
artykułem w gazecie” – mówi pan Marcin 
Zając. Wykonawcy obecni na szkoleniu 

zaprzyjaźnieni są ze składem PSB Pagaz. 
Zakupy robią najczęściej w tym składzie. 
Polecają go również swoim klientom 
i kolegom po fachu. Szkolenia są jesz-
cze jedną formą relacji, jaka wiąże ich ze 
składem. Wykonawcy podkreślają też, że 
udział w szkoleniach przekłada się także 
na większe kompetencje i zaufanie do 
materiałów. „Im więcej się wie o produk-
cie, tym chętniej i łatwiej się go stosuje. 
Po szkoleniu nowy materiał nie budzi już 
takich obaw przy stosowaniu. Z większą 
śmiałością sięgamy wtedy po nowości ”.

Potrzeba ciągłej nauki
Większość wykonawców obecnych na 
szkoleniu zajmuje się pracami ogólnobu-
dowlanymi. Potrafią zbudować dom od 
podłogi, aż po dach. Oczywiście także go 
wykończą. Mają przeważnie kilkadziesiąt 
lat praktyki. Są więc fachowcami w swo-
jej dziedzinie i niewiele rzeczy potrafi ich 
zaskoczyć. Jednak na szkole-
nia przyjeżdżają chętnie, by 
pogłębić swoją zdobytą przez 
lata wiedzę. „Nie wyobra-
żam sobie dalszego rozwoju 
bez szkoleń, podczas nich 
zawsze dowiaduję się czegoś 
nowego – mówi pan Stanisław  
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nicą z powodzeniem stosowane są już od 
kilku lat, a do nas dopiero pomału docie-
rają. Dzisiaj granice są otwarte i może 
zdarzyć się, że przyjdzie mi pracować 
w Niemczech czy Holandii. Po angielsku 
i niemiecku porozumiewam się, ale nie 
potrafię czytać ani pisać w tych językach. 
Dlatego muszę jak najwięcej nauczyć się 
i dowiedzieć w Polsce, abym później, pod-
czas wykonywania pracy, nie miał żadnych 
problemów – mówi pan Zbigniew Marmu-
szewski. – Dla mnie szkolenie to nie tylko 
okazja do zapoznania się z nowościami 
i ciekawostkami. To czysta przyjemność  
– podkreśla pan Zbigniew. – Swoją wie-
dzę uzupełniam od nowa. Zdarza się, 
mimo wieloletniego doświadczenia, że 
o pomoc muszę poprosić doradcę tech-
nicznego danej firmy. Kontakt z doradcą 
mam ułatwiony, ponieważ poznaliśmy 
się na szkoleniu i nie jesteśmy już dla 
siebie anonimowymi osobami.”

W pogoni za inwestorem
„Zresztą nie tylko za granicami naszego 
kraju przydadzą nam się zdobyte na szko-
leniach informacje. Dzisiejszy inwestor 
jest coraz bardziej wyedukowany. Gdzieś 
coś usłyszał, coś przeczytał. Wykonawcy 
nie mogą pozostać w tyle. Muszą stale 
się douczać, aby nie dać się zasko-
czyć inwestorowi. Najgorzej jest, kiedy 
wykonawca nie potrafi odpowiedzieć 

na zadane mu pytania – mówi pan Zbi-
gniew Marmuszewski. – Ja zawsze staram 
się odpowiadać i na razie mi się udaje. 
Myślę, że zawdzięczam to właśnie szkole-
niom. Wiem, że nie potrafię wszystkiego, 
dlatego staram się przyjeżdżać na każde 
spotkanie, chociaż temat wydaje mi się 
znajomy. Zresztą nie zawsze przyjeżdżam 
sam. Moi pracownicy też chętnie korzy-
stają ze szkoleń.”

Szkolenie na budowie
Firma Baumit podczas szkolenia zapre-
zentowała nowoczesne sposoby deko-
racji tynków, które wzbudziły duże 
zainteresowanie wśród wykonawców. 

„Są to nowoczesne materiały i w swojej 
długoletniej praktyce jeszcze się z nimi 
nie spotkałem. Wolałbym jednak pokaz 
praktyczny” – mówi pan Stanisław Win-
ter. Przedstawiciele firmy Baumit nie 
pozostali głusi na te sugestie i obiecali, 
że do wszystkich zainteresowanych osób 
przyjedzie na budowę doradca tech-
niczny, który pokaże techniki wykańcza-
nia ścian. „Takie rozwiązanie jest bardziej 
skuteczne niż sucha teoria. Przedstawi-
ciel ma czas, można się o wszystko dopy-
tać i samemu spróbować wykonać taki 
tynk” – dodaje pan Stanisław. „Praktyka 
to najlepszy sposób na naukę. Co z tego, 
że ja wiem, jak powinien wyglądać tynk 
dekoracyjny, jak nie umiem go wykonać. 
Najlepiej uczyć się od fachowca, aby nie 
zepsuć budynku” – mówi Robert Osojca. 
„Zresztą znajomości z przedstawicielami 
firm zawarte podczas szkoleń zawsze 
się przydają. Jak czegoś nie wiem, nie 
umiem, to dzwonię do doradcy technicz-
nego po radę. Jeśli nie potrafi mi pomóc 
w rozmowie telefonicznej, to przyjeżdża 
na budowę i razem rozwiązujemy pro-
blem – dodaje Daniel Wintrych. – Nie-
którzy przedstawiciele handlowi bezpo-
średnio na budowie sprawdzają sposób 
użycia materiałów. Służą też radą.”

Relacja: Joanna Szot, Budomedia
Fot. Budomedia

Wykonawcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami 
z budów, dopytywali się o nietypowe  
rozwiązania.

Wykonawcy z zaciekawieniem 
przyglądali się próbkom  
dekoracyjnych tynków. Pan Marcin Zając zawsze chętnie przyjeżdża na 

szkolenia, oczywiście jak czas mu na to pozwoli.

Pan Kamil Korwin od 20 lat zajmuje się  
pracami ogólnobudowlanymi i twierdzi, że 
szkolenia są bardzo przydatne w jego pracy.

Pan Sławomir Cichoński jest doradcą technicznym 
firmy i od lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń. 
Jego wiedza jest ogromna i bardzo chętnie się dzieli 
z innymi.

WOJCIECh WILCZYńSKI  
z firmy Baumit 
Firma Baumit prowadzi szkolenia 
w całej Polsce. Trwają one od listopada 
do marca. Rocznie odbywa się 350–400 
szkoleń. Najczęściej odbywają się one 
w składach, z którymi współpracujemy, 
chociaż dość często zapraszamy wyko-
nawców do naszej siedziby. Doradcy 
techniczni naszej firmy mają dobry kon-
takt zarówno ze składami budowlanymi, 
jak i z wykonawcami. Są do dyspozycji 
wykonawców nie tylko na szkoleniach, 
ale również na placach budów.
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DOBRE TRADYCJE  
I NOWE MOŻLIWOśCI
Małżeństwo Elżbieta i Dariusz 
Nizio nowe wyzwania podejmują stale. 
Ich rodzinny biznes, od powstania Foxa 
w 1996 r., zmienia się, rozwija praktycz-
nie rok w rok. Ostatnimi laty najważ-
niejsze przedsięwzięcia firmy wiążą się 
z PROFI.
Nie mieli na kim się wzorować. Inspiracją 
były określone potrzeby Foxa i wcze-
śniejsze rozmowy z zarządem Grupy  
PSB S.A. Ogólna idea – PROFI musi gwa-
rantować wykonawcom budowlanym 

z pierwszych w sieci PSB). Dodatkowym  
argumentem „za” PROFI był brak moż-
liwości rozbudowy zaplecza magazy-
nowego sklepu z materiałami budow-
lanymi Foxa w pierwszej handlowej 
siedzibie firmy przy ul. Komorowskiego 
– zbyt mała działka. Z drugiej nato- 
miast strony – nie w pełni wykorzy-
stany teren 1,5 ha w świetnej lokalizacji  
przy ul. Tarnogrodzkiej na trasie  
wylotowej z miasta na Rzeszów i Prze-
myśl.

Marek Lewczyk, podówczas główny 
księgowy Foxa, tak zapamiętał najważ-
niejszą w całym 2009 r. rozmowę z Dar-
kiem Nizio – Przedstawił mi projekt PROFI. 
Padła kwota. Spytał, czy jesteśmy w stanie 
udźwignąć to pod kątem finansowym. 
Zacząłem liczyć i oceniłem, że znajdziemy 
źródła finansowania takiej inwestycji. 
Po jej ukończeniu okazało się, że realnie 
wydane środki były zbliżone do tych, które 
wstępnie zakładaliśmy. Co zdecydowało 
o moim pozytywnym podejściu do nowego 
przedsięwzięcia? – Było nowatorskie, a Fox 
od zawsze był nowatorski. Firma miała 
wprawę w kreowaniu nowości.
W 2011 r. Marek Lewczyk do zadań głów-
nego księgowego dodał nowe – został 
szefem Centrum Budowlanego PROFI 
w Biłgoraju, zarazem wiceprezesem Foxa.

Elżbieta i Darek Nizio  
przed PROFI w Biłgoraju

wyroby bardzo dobrej jakości, w szero-
kim asortymencie i sprawną obsługę. 
Co konkretnie kryje się za takimi założe-
niami? Na to pytanie sami musieli odpo-
wiedzieć (i odpowiadają do dziś), taki już 
los pionierów.
Atuty, jakimi dysponował Darek Nizio 
były mocne. Kilkunastoletnia praktyka 
w handlu materiałami budowlanymi. 
Zrealizowane inwestycje własne: rok 
2000 – wielkopowierzchniowy sklep 
detaliczny, rok 2006 – sklep samo-
obsługowy 1900 m2 standardu PSB-
-Mrówka z sektora „dom i ogród” (jeden 

FOX – biznes  
to nie barszcz
FOX – biznes  
to nie barszcz

Do niedawna z hasłem PROFI kojarzono szybko rozwijają-
cą się sieć nowoczesnych placówek kupców PSB z wyro-
bami dla profesjonalistów – wykonawców budowlanych. 
Tymczasem PROFI firmy Fox w Biłgoraju objęło swoją ofer-
tą również rolników. Dariusz Nizio, właściciel Foxa, wyszedł 
z oczywistego założenia, że rolnik to taki sam profesjo-
nalista, jak budowlaniec. Tyle, że zamiast budować czy  
remontować, produkuje płody rolne. Czy PROFI Rolnicze 
to kolejny strzał PSB w dziesiątkę?

Marek Lewczyk rozmawia  
z klientem PROFI Budowlanego
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Dla henryka Szczerby, też wicepre-
zesa firmy Fox, zarazem szefa sklepu 
PSB Fox przy ul. Komorowskiego, zało-
żenia były jasne – PROFI stwarza wartość 
dodaną w aktywach firmy Elżbiety i Darka 
Nizio. Nie konkuruje ze sklepem PSB Fox, 
oferuje wprawdzie zbliżony asortyment 
towarowy jednak w żadnym razie nie 
odbiera mu klientów, zdobywa własnych 
nowych. A magazyny PROFI, obok swojej 
zasadniczej funkcji, stanowią dodatkowe 
zaplecze położonego w centrum Biłgoraja 
sklepu PSB Fox.
Do sklepu PSB Fox klienci przyzwycza-
ili się, znali go od 10 lat. Sklep kojarzył 
się z szerokim asortymentem wyrobów 
dobrej jakości, fachową obsługą i dobrą 
tradycją. PROFI musiało dopiero „zaist-
nieć” w świadomości mieszkańców 
Biłgoraja i okolicznych miejscowości. 
O dobre notowania u klientów trzeba 
było dopiero powalczyć, dopełniając 
atuty sklepu PSB Fox nowymi, m.in. 
organizacją obiektu przystosowaną spe-
cjalnie dla obsługi wykonawców i asorty-
mentem z najwyższej półki – dedykowa-
nym określonym branżom budowlanym.

WWW.PSBBUDOWLANE.PL 
Adres internetowy www.psbbudow-
lane.pl zawiera podstawowe informacje 
o Centrum Budownictwa PROFI w Bił-
goraju. Wynotowuję swoistą deklarację: 
„Celem PROFI jest tak sprawna obsługa 
zamówień klientów, aby pobyt przedsta-
wicieli firm budowlanych w PSB-PROFI 
ograniczać do niezbędnego minimum, 
a tym samym zapewnić im więcej czasu na 
pracę na budowie. Bardzo ważnym aspek-
tem długofalowej współpracy z firmami 
budowlanymi są obszerne programy szko-
leniowe i pokazy praktyczne, realizowane 
wraz z producentami oraz dodatkowe 
przywileje, jakie zapewniają specjalne 
programy lojalnościowe.”
Marek Lewczyk i Henryk Szczerba 
porównują ofertę obu obiektów. – 
W zasadzie asortyment jest podobny, ale 
każdy ma swoje wizytówki. W sklepie PSB 
Fox szczególnie imponuje rozległa ekspo-
zycja z bogatą ofertą ceramiki sanitarnej 
i płytek. Wielu klientów przyciągają tra-
dycyjnie pokrycia dachowe z pełną gamą 
akcesoriów. W PROFI dominuje ciężka 
budowlanka, hydraulika – wymagająca 
przestrzeni i odpowiednio dużych stanów 
magazynowych, wreszcie – profesjonalne 

chodem. Jak coś potrzebuję – dzwonię. 
Jestem na budowie, ale czegoś zapomnia-
łem, to bywa, że mi dowożą nawet 20-30 
kilometrów. Nie robią też problemów, gdy 
chcę zwrócić materiał, zdarza się, że cze-
goś za dużo zamówię, bo źle wyliczyłem 
zużycie. Wiem, że różne inne hurtownie 
z materiałami hydraulicznymi w naszym 
województwie nie chcą iść w podobnych 
przypadkach na rękę wykonawcom.

Marcin Kur, od marca 2012 r. dyrektor 
PROFI w Biłgoraju, trafił do firmy państwa 
Nizio 5 lat wcześniej, został wtedy han-
dlowcem w dziale sprzedaży. Pamięta 
dyskusje z przełomu lat 2009-2010. 
– Sklep PSB Fox nie nadawał się do prze-
kształcenia. Budynek już wcześniej kilka-
krotnie przebudowywano. PROFI, niosące 
z sobą koncepcję handlu materiałami 
budowlanymi na miarę XXI wieku, dedyko-
wanego przede wszystkim wykonawcom 
budowlanym, wymagało nowego obiektu, 
z odpowiednimi magazynami i placami. 
Tak nam to przedstawił właściciel, pan 
Darek Nizio. Wielkim wyzwaniem było 
przygotowanie kadr. Musieliśmy wyszko-
lić nowych pracowników, PROFI potrzebo-
wało sprzedawców, handlowców, magazy-
nierów. Ja też szkoliłem nowych kolegów.
Porównania starego sklepu i PROFI…. 
W PROFI więcej wagi przywiązujemy do 
logistyki, mamy duże magazyny. Pozyska-
liśmy też różnych nowych dostawców, więc 
często pracujemy z nowymi ludźmi.
Zespół, którym bezpośrednio kieruję 
składa się z 7 sprzedawców, 2 przedsta-
wicieli handlowych i 4 magazynierów.

Jak postrzegają PROFI na tle konwencjo-
nalnych hurtowni materiałów budowla-
nych przedstawiciele dostawców?

narzędzia dla wykonawców budowlanych.
Darek Nizio sukces inwestycji w PROFI 
mierzy tym, że zsumowany potencjał 
sklepu z ul. Komorowskiego i nowego 
obiektu na Tarnogrodzkiej jest zdecydo-
wanie większy od tego, którym dyspono-
wał PSB Fox.

KTO DO FOXA, KTO DO PROFI
Krzysztof Stręciwilk prowadzi pod 
nazwiskiem firmę Usługi Dekarskie 
z siedzibą w Dereźni Solskiej k. Biłgo-
raja. Kontynuuje tradycje ojca, który uru-
chomił działalność na własny rachunek 
w 1961 r., a współpracę z firmą Fox pod-
jął w 1996 r. Krzysztof Stręciwilk zatrud-
nia w sezonie do 6 osób i jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Mówi 
– z Foxem jestem związany emocjonalnie. 
Od kiedy pamiętam sprzedawcą materia-
łów dachowych jest pan Janusz. Bardzo 
dobrze się rozumiemy. Fox na Komorow-
skiego oferuje niemal wszystko, czego 
potrzebuję, szeroki asortyment dachó-
wek ceramicznych, cementowych, z bla-
chy, gonty, rynny, różne akcesoria. Towar 
jest dobrej jakości. Wszystko na czas. 
A w PROFI kupuję to, czym nie dysponuje 
sklep PSB Fox, np. stal budowlaną, kostkę 
brukową, coś z asortymentu wentylacji, 
czasem niektóre narzędzia. Kiedy mówię 
w PROFI, że jestem stałym klientem Foxa, 
to oni traktują taką informację konkretnie.
PROFI to full wypas. Ładny obiekt.
Moi klienci pochodzą z Biłgoraja i z oko-
licy. Ale zdarzają się zlecenia nawet spod 
Warszawy. Sprawdziłem kiedyś ceny 
w mazowieckich hurtowniach. No i opła-
ciło się ściągnąć materiał z Biłgoraja, pod 
Warszawą jest dużo drożej.

Marian Kondrat, wykonawca budow-
lany z Gilowa k. Biłgoraja, dopóki nie 
powstało PROFI zaopatrywał się w skle-
pie Foxa przy Komorowskiego. Ale kiedy 
PROFI już było, z racji swej profesji – 
prace hydrauliczne, kupuje materiały 
i narzędzia niemal wyłącznie na Tar-
nogrodzkiej. – Tu znajdę wszystko co mi 
potrzeba do pracy. Do PROFI przeszedł też 
dobry pracownik działu hydraulicznego. 
Sklep PSB Fox nadal sprzedaje hydraulikę, 
ale w pełni profesjonalną ofertą dysponuje 
PROFI. Mają bardzo uprzejmą obsługę, zna-
komicie zorientowaną w branży. Właściwie 
nie muszę dotykać towaru. Wszystko zała-
dują. Do magazynu można wjechać samo-

Krzysztof Stręciwilk i henryk Szczerba  
w sklepie PSB Fox
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obiekt stwarza lepsze możliwości eks-
pozycji, z czego Leier korzysta, w PROFI 
pojawiło się więcej produktów Leiera. 
Regularne szkolenia, z udziałem zarówno 
wykonawców budowlanych – klientów 
PROFI i sklepu PSB Fox, jak i pracowników 
obu obiektów, wzmacniają nasze więzi, są 
okazją do prezentacji nowości i odpowie-
dzi na pytania. Jeśli uczestniczy w nich 
niemal zawsze ponad 40 osób, to znaczy, 
że PROFI mocno pracuje z wykonawcami. 
Chciałbym, żeby wśród naszych partnerów 
handlowych było więcej PROFI, takich jak 
znane mi z Biłgoraja.

WWW.PSBROLNICZE.PL
Kto kliknął w styczniu 2015 r. 
www. psbrolnicze.pl zakładka Aktualno-
ści dowiedział się o spotkaniu rolników 
29 stycznia z tematami: 
· dotacje unijne dla rolników na 2015 r. 

oraz na kolejne lata – formy i rodzaje, 
możliwości uzyskania, zasady przy-
znawania dopłat, programy dla mło-
dych rolników,

· kredyty rolnicze na 2015 r. oraz na 
kolejne lata – oferta Banku Zachod-
niego WBK.

Ponadto w programie prezentacja cią-
gników Landini i Ursus oraz maszyn rol-
niczych wiodących producentów.
Zapraszającym było PROFI Rolnicze 
w Biłgoraju, kolejne „dziecko” w firmie 
Elżbiety i Darka Nizio.
Zaglądanie za kulisy powstania i roz-
ruchu PROFI Rolniczego – pierwszego 
w Polsce, mogłoby odsłonić różne tajem-
nice handlowe firmy. Ale informacje 
z internetowej witryny też są ciekawe. 
Oto skrót:
W sklepie PROFI Rolnicze (o powierzchni 
500 m²) klienci znajdą pełną i atrakcyjną 
ofertę ciągników marki Landini, których 
PSB PROFI w Biłgoraju jest autoryzowa-
nym dealerem, jak również szeroki wybór 
maszyn rolniczych znanych producentów. 
Na półkach wyeksponowane są wszel-
kiego rodzaju środki ochrony roślin, maga-
zyn wypełniają nawozy. W asortymencie 
są także akcesoria do prac w ogrodzie, 
lesie i na polu oraz ekwipunek niezbędny 
do sprawnego funkcjonowania gospo-
darstwa i podstawowe akcesoria moto-
ryzacyjne. Sklep oferuje także opony 
do maszyn, ciągników, aut osobowych, 
dostawczych i ciężarowych. PROFI Rol-
nicze udostępnia ponadto klientom pro-

fesjonalny serwis maszyn z możliwością 
dojazdu do klienta. Pomocą i radą służą 
specjaliści w tej dziedzinie.

Piotr Antasik był przez parę lat klien-
tem Foxa – kupował materiały budowlane 
potrzebne we własnym gospodarstwie 
rolnym. Teraz, jako pracownik PROFI Rol-
niczego, tworzy bazy klientów na nawozy, 
środki ochrony roślin, maszyny i urządze-
nia rolnicze, no i oczywiście obsługuje 
bezpośrednio rolników. – PROFI Rolni-
cze na tle innych hurtowni dla rolnictwa 
wyróżnia się tym, że ma dostęp do ory-
ginalnych części do ciągników i maszyn 
z Zachodu. Inne hurtownie w okolicy 
takim towarem nie dysponują. W promie-
niu 40 km nie ma też składu z maszynami 
i ciągnikami rolniczymi z serwisem. Zain-
teresowanie oryginalnymi częściami jest 
duże. Do naszych stałych klientów dołą-
czają nowi. Większość klientów zna Foxa – 
kupowali wcześniej materiały budowlane 
w sklepie PSB Fox czy w PROFI.

Arkadiusz Mech, reprezentujący firmę 
Bosch Elektronarzędzia w Polsce central-
nej i wschodniej, ocenia że – półka z elek-
tronarzędziami jest w PROFI zasobniejsza, 
a samo podejście do asortymentu, jakim 
dysponuje Bosch jest bardziej profesjo-
nalne. Różne hurtownie z ofertą ograni-
czoną do wąskiej branży, np. z artykułami 
elektrycznymi, nie zamawiają narzędzi 
potrzebnych przy pracach hydraulicznych, 
hydrauliczne hurtownie podobnie – nie 
wezmą asortymentu niezbędnego elektry-
kom. W PROFI jest inaczej. Świadomość 
tego, jak rozległy jest biznes budowlany 
sprawia, że gama oferowanych elektrona-
rzędzi zawiera także bardzo profesjonalne 
urządzenia dla wielu branż. Bosch bierze 
udział w organizowanych przez PROFI 
szkoleniach dla klientów Foxa. Uczestniczą 
w nich także zainteresowani pracownicy 
innych placówek firmy z Biłgoraja.

Grzegorz Szteinmiller, przedstawi-
ciel regionalny firmy Leier Polska S.A. na 
województwo Lubelskie twierdzi, że – od 
powstania PROFI pozycja Foxa na rynku 
jest coraz silniejsza. Nowoczesny, duży 

Artur Sawa, przedstawiciel handlowy 
firmy AMG z Rawy Mazowieckiej, będą-
cej wyłącznym importerem ciągników 
Landini w Polsce, ma nadzieję, że jego 
współpraca z firmą Fox będzie nadal 
się rozwijać. Dziś ocenia PROFI Rolni-
cze na więcej niż dobrze, czyli ponad 4 
(w skali ocen od 1 do 5). – Podjęta rok 
temu współpraca jest konkretna. PROFI 
w Biłgoraju sprzedało jak dotąd kilkana-
ście ciągników Landini. Oczywiście ma 
serwis na Landini.

DLA KAŻDEGO COś 
POTRZEBNEGO
Piotr Petlak jest rolnikiem agrono-
mem, prowadzi 20-hektarowe gospo-
darstwo we wsi Jastrzębiec w powiecie 
Leżańskim, woj. Podkarpackie, 25 km od 
Biłgoraja. Zajmuje się produkcją roślinną 
– uprawia brukselkę, pory oraz tytoń. 

Arkadiusz Mech i Marcin Kur  
w PROFI Budowlanym

Grzegorz Szteinmiller rozmawia z Jadwigą 
Ćmil, pracownicą PROFI Budowlanego

Piotr Antasik rozmawia  
z klientem PROFI Rolniczego
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Ocenia, że PROFI Rolnicze reprezentuje 
standard zachodni. – Części do ciągników 
i maszyn rolniczych można kupić, nieraz 
nawet tanio, w różnych sklepach i skła-
dach, ale są niskiej jakości, na co mnie 
nie stać. W wielkotowarowym gospodar-
stwie drogie zachodnie maszyny muszą 
być zawsze sprawne, żeby pracować. Tak 
na to patrzę ja i wielu młodych rolników, 
dobrze przygotowanych do „zawodu 
pod chmurką”, jak się mówi w wielkich 
miastach. Od kiedy działa PROFI Rolni-
cze wydałem tu około 350 tys. złotych. 
Kupiłem, korzystając ze środków UE, cią-
gnik Landini o mocy 102 KM, przyczepę 
rolniczą 6-tonową Pronar, ładowacz 
kołowy Hydramet do ciągnika i agregat 
uprawowo-siewny Pazurek firmy Staltech. 
Ponieważ zorientowałem się, że dostawa 
zamawianych przeze mnie w internecie 
części do innych maszyn i ciągników, 
jakie używam w moim gospodarstwie, np. 
kombajn do brukselki, kombajn do zboża, 
pługi, agregaty, opryskiwacze, trwa dłużej, 
niż dostawy z PROFI w Biłgoraju, odtąd 
kupuję tutaj również te części. A ciągnik 
Landini jeździ u mnie jak samochód oso-
bowy… Co sądzą o Landini inni rolnicy? 
No, boli ich, że mi się nie psuje… żartuję 
oczywiście.

W gospodarstwie Piotra Petlaka PROFI 
Rolnicze zorganizowało we wrześniu 
2014 r. pokaz pracy ciągników Landini 
sprzężonych z maszynami rolniczymi 
aplikującymi środki ochrony roślin 
i nasiona warzyw firmy Syngenta oraz 
nawozy sztuczne firmy Yara. Było ponad 
100 rolników.
Piotr Petlak podkreśla, że zna firmę 
Fox także dzięki innym zakupom. – Tu 
każdy dostanie coś potrzebnego w domu 
i w gospodarstwie. W Mrówce żona kupiła 
karnisze, lampki, gniazdka do kontaktów, 
dzbanki. Ja – kosiarkę do trawy. Mrówka to 
najlepszy tej klasy sklep w okolicy. Byłem 
też wcześniej klientem PROFI Budow-
lanego, remontowałem dom – łazienkę 
i wykładałem kostkę brukową.

WWW.PROFIAUTONAPRAWA.PL
Reporterski notes zawiera daty: PROFI 
Budowlane firmy Fox rusza w lipcu 
2010 r. PROFI Rolnicze z końcem marca 
2013 r. PROFI Auto Naprawa w połowie 
2014 r.
W czerwcu 2014 r. zakończono prace 
przy budowie i wyposażaniu trzeciego 
obiektu PROFI w Biłgoraju. Ernest  
Ćwikła jest mechanikiem w PROFI Auto 
Naprawa. – Mamy odpowiednie zaplecze. 
Kupujemy narzędzia, jakie są naprawdę 
potrzebne przy naszej pracy – nowo-
czesne i oryginalne. Specjalizujemy się 
w hydraulice siłowej. Mamy też znakomi-
tego elektronika samochodowego. Napra-
wiamy auta osobowe i ciężarowe, ciągniki 
i maszyny rolnicze. Około 40% naszych 
klientów korzysta z usług warsztatu przy 
okazji zakupów w innych obiektach Foxa. 
Ale większość specjalnie przyjeżdża do 
PROFI Auto Naprawa. Serwisujemy rów-
nież własny tabor Foxa – 30 pojazdów.

Łukasz Borsuk prowadzi wraz z ojcem 
Stanisławem Zakład Usług Drzewnych 
w Smólsku Dużym k. Biłgoraja. – Znamy 
firmę Fox od 1996 r. Darek Nizio kupował 
w naszym tartaku dla siebie i do swojego 
składu deski i krokwie. My zaopatrywaliśmy 
się nieraz, i nadal zaopatrujemy, w skle-
pie PSB Fox i w PROFI w różne materiały 
budowlane. Od ponad pół roku korzystamy 
z usług PROFI Auto Naprawa. Naprawiali-
śmy już w tym warsztacie specjalistyczny 
pojazd służący m.in. do wywozu kłód dłu-
gości do 15 metrów z lasu. Warsztat ofe-
ruje usługi w szerokim zakresie.

PROFI jedno, drugie, trzecie. Sklep 
PSB Fox i Mrówka. Czy nie za dużo 
grzybków w tym barszczu? – Są w jed-
nej zupie, w jednym talerzu – słyszę 
odpowiedź. – Nie łączymy materia-
łów budowlanych z kosmetykami czy 
pasmanterią. Często klient w każdym 
z trzech PROFI jest ten sam.
Darek Nizio rozwija rodzinną firmę 
korzystając z efektu synergii. Zwielo-
krotnia korzyści dzięki umiejętnemu 
połączeniu części składowych całości. 
Fox to całość. W przyszłym roku firma 
Elżbiety i Darka będzie obchodzić 
swoje pierwsze 20-lecie. O kolejnych 
podmiotach gospodarczych Foxa 
nie było w tym fotoreportażu mowy. 
Może kiedy indziej Fox Bis – z pio-
nem transportu i z czterogwiazdko-
wym luksusowym hotelem w dworze 
Sanna, położonym w malowniczych 
Wierzchowiskach Drugich oraz naj-
nowszy pomysł właścicieli Foxa – 
winnica Sanna z Nadworną Winiarnią, 
trafią na godne łamy…

Fox zatrudniał z końcem 2014 r. 
ponad 80 osób. Niemal 70% mate-
riałów budowlanych oferowanych 
w obiektach handlowych Foxa firma 
nabywa poprzez Grupę PSB S.A.

Mirosław Ziach
fot. Joanna Gulak

Piotr Petlak w swoim  
gospodarstwie rolnym  
przy agregacie uprawowo 
-siewnym Pazurek

Pokaz pracy ciągników  
Landini w gospodarstwie 
rolnym Piotra Petlaka

Ernest Ćwikła w warsztacie PROFI 
Auto Naprawa mierzy słup żurawia 
samochodowego kategorii P2

Elżbieta i Darek Nizio  
w Nadwornej Winiarni Sanna.  
Czy winem z rocznika 2014  
spełnią toast na 20-lecie Foxa?
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Kronika

Państwowa Inspekcja Pracy w  Kielcach, 10 grud-
nia 2014 r., podczas gali z   okazji 95-lecia PiP  
w   Filharmonii Świętokrzyskiej, uhonorowała 
pięć firm z  regionu świętokrzyskiego w  konkur- 
sie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecz- 
nej”. Laureaci, to przedsiębiorcy, którzy od lat 
udowadniają, że bezpieczeństwo pracowni-
ków jest dla nich ważne i   czynią starania, by  
w   firmach nie dochodziło do nieprawidło- 
wości, ani wypadków. Nagrody za bezpiecz-

ną pracę wręczono w   trzech  
kategoriach, w   zależności od 
liczby zatrudnionych pracowni-
ków. Wśród największych pra-
codawców, wyróżniona została 
Grupa Polskie Składy Budow-
lane za przestrzeganie prawa 
pracy, wysoki poziom bezpie-
czeństwa i   ochronę zdrowia 
pracowników. Nagrodę w  imie-
niu Grupy odebrała Justyna 
Wesołowska – kierownik działu 
kadr Grupy PSB S.A.

Grupa PSB – pracodawca na medal

Grupa PSB  
pomogła rodzinie  
w ramach akcji 
Szlachetna Paczka
Grupa Polskie Składy Budowlane 
S.A. po raz drugi włączyła się do 
akcji Szlachetna Paczka. W   2014 
roku mogliśmy pomóc małżeństwu 
wychowującemu siedmioro dzieci 
w  wieku od 5 do 21 lat. Rodzina zna-
lazła się w   bardzo trudnej sytuacji 
m.in. z   powodu choroby kręgosłupa 
pani Angeliki, a   pan Wiktor nie ma 
stałej pracy. Utrzymują się jedynie 
z   niewielkiego gospodarstwa rolne-
go oraz zasiłku rodzinnego i  stypen-
dium socjalnego dla dzieci.
Wspólnie z  pracownikami Grupy PSB 
S.A. udało się zebrać i   zakupić naj-
bardziej potrzebne rzeczy dla rodzi-
ny. Przed świętami Bożego Narodze-
nia zostały dostarczone do rodziny 
paczki z   żywnością, środkami czy-
stości, pomocami szkolnymi, odzieżą 
i   zabawkami, a   także pościelą, ręcz-
nikami, kołdrami, kocami oraz ku-
chenką gazową i  dwoma piętrowymi 
łóżkami.

Decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i   Usług oraz  
Rady Programowej Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębior-
czość 2020 zaszczytny tytuł „Przedsiębiorcy 25-lecia Wolności RP” otrzymał 
prezes i  założyciel firmy Fakro, Ryszard Florek.
Nagroda Specjalna przyznana Prezesowi Fakro „za stworzenie prestiżo-
wej marki będącej wizytówką Polski na arenie międzynarodowej” stanowi 
uznanie dla wkładu jaki Ryszard Florek wniósł w   budowę polskiej gospo-
darki i  wizerunku naszego kraju na świecie. 
Prezes firmy Fakro Ryszard Florek, w  trosce o  budowę wspólnoty ekonomicz-
nej i  rozwój polskiej gospodarki powołał Fundację Pomyśl o  Przyszłości, któ-
ra propaguje wiedzę na temat gospodarki i  mechanizmów wolnorynkowych.
Wielka gala „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości” odbyła się  
29 listopada 2014 r. w   Hotelu Gromada w   Warszawie. Uroczystość z   udzia-
łem przeszło 900 gości, prowadzona przez Dorotę Gardias oraz Krzysztofa 
Ibisza, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, świata polityki 
i  kręgów biznesu. 

Ryszard Florek nagrodzony tytułem  
„Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP”
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inwestycje

PPHU Daniel Sępkowski jest inwestorem, otwartej 6 grudnia 
2014 r. Mini-Mrówki w Długosiodle (woj. mazowieckie, powiat 
wyszkowski). Gmina liczy 8 tys. mieszkańców. Market ma po-
wierzchnię 700 mkw., klientów obsługuje 7-osobowy zespół.  
Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu sklepu, drzwi mar-
ketu otworzyły się dla klientów, na których tego dnia czekało wiele 

atrakcji: koło fortuny, którym 
każdy klient mógł zakręcić i wy-
losować nagrodę, ponadto co 
godzinę organizowany był kon-
kurs z nagrodami na najwyższy 
paragon. Nagrodą główną za 
największe zakupy był skuter.  
Dużym zainteresowaniem cie-
szył się balon z logo PSB-Mrów-
ka, którym można było wznieść 
się w niebo.  

Mini-Mrówka w Długosiodle

13 grudnia 2014 r. w Błaszkach został otwarty 
market Mini-Mrówka. Gmina Błaszki położona  
jest w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim  
i liczy 15 tys. mieszkańców. Obiekt ma 730 mkw. 
powierzchni sprzedaży. Na wiosnę dodatkowo 
będzie przygotowany dla 
klientów ogród zewnętrzny.
W Mini-Mrówce klientów ob-
sługuje 9-osobowy zespół. 
Inwestorem są państwo Do-
rota i Eugeniusz Stempień, 
którzy od lat są partnerem 
Grupy PSB.
Otwarcie było poprzedzone 
akcję reklamową w formie 
gazetek promocyjnych i plakatów. W dniu otwarcia 
market Mrówka w Błaszkach odwiedziło wiele osób 
z okolicznych miejscowości, na których czekał tort 
i szampan. Każdy klient, który dokonał zakupów  
za min. 50 zł mógł dodatkowo otrzymać drobny pre-
zent. Największe zakupy w tym dniu premiowane 
były nagrodami: telewizor, rower i komplet kluczy 
dla majsterkowiczów. 

  Mini-Mrówka w Błaszkach

Festyny

6 grudnia 2014 r. Mrówka w Łukowie ob-
chodziła swoje drugie urodziny. Festyn 
urodzinowy połączony został z dniem  
Św. Mikołaja, na który klienci licznie 
przybyli ze swoimi dziećmi. Na które 
czekały konkursy rysunkowe, konkurs na 
najdłuższy łańcuch choinkowy, malowa-
nie twarzy. 
Dostawcy sklepu Mrówka zorganizowali 
dla klientów konkursy oraz udzielali im 
fachowych porad dt. wyboru produktu. 
Klienci, którzy dokonali najwyższych za-
kupów, w ciągu 2 dni, walczyli o nagrodę 
główną – telewizora 50” oraz pozostałe 
nagrody: rower miejski, 2 tablety, nawi-
gację oraz odkurzacz.
Dla wszystkich klientów czekał tort uro-
dzinowy.

W dniach 5–6 grudnia 2014 r. firma Glaz-Bud świętowała 7 urodziny sklepu 
Mrówka w Pułtusku.
Tradycyjnie 6 grudnia zaplanowano „Mikołajki” z udziałem Św. Mikołaja.   
Market odwiedziły dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Mikołaj otrzy-
mywał od dzieci własnoręcznie narysowane portrety, a Mikołaj obdaro- 

wywał ich upomin-
kami. Dużą radość 
miały dzieci ze zro-
bienia sobie zdjęcia 
z potężnym psem Al 
Capone firmy Dulux 
oraz ze Św. Mikoła-
jem.
Oprócz atrakcyjnych 
cen, bogatej oferty 
promocyjnej i róż-
norodności towaro-
wej do zakupów za-
chęcały oferowane 
nagrody. Wśród licz-
nych prezentów dla 
klientów czekały: te-
lewizor 46-calowy, 

2 rowery, sprzęt AGD, sprzęt techniczny oraz drobne upominki rzeczowe. 
Każdy paragon brał udział w losowaniu nagród. Na klientów czekały też pie-
czone naleśniki oraz gofry.
Wyjątkowego klimatu dodawał świąteczny wystrój marketu oraz piosenki.

Urodziny Mrówki 
w Łukowie

Mrówka w Pułtusku ma 7 lat



26 nr 1/2015  www.glospsb.com.pl

Wydarzenia partnerÓW pSB

szkolenia

Szkolenia produktowe poszerzyły wie-
dzę uczestników o produktach ofero-
wanych przez dostawców. Wszystko to 
przekłada się na jeszcze lepszą obsługę 
klientów. 

Chemia budowlana – 3 sesje w  Ciecha-
nowie, Siedlcach i  Stalowej Woli. Prowa-
dzący: Atlas, Franspol, Kreisel i  Selena. 

Dachy, izolacja, stolarka – 1 sesja we 
Włodzimierzowie prowadzona prze fir-
my: Budmat, Icopal, Winerberger, Velux.

Dekoracje – 7 sesji w Brzegu, Ciechano-
wie, Gryficach, Międzyrzeczu, Mońkach, 
Turku, Wałbrzychu. Wykłady prowadzi-
li szkoleniowcy z firmy: Decora, Franc 
Gardiner, Gardinia, Karwel, Multi-Decor, 
Polami.

 Szkolenie w Mrówce 
 Sokołów Podlaski W ramach Szkoły Dobrego Budo-

wania sklep PSB-Mrówka w Sokoło-
wie Podlaskim wraz z firmą Kerakoll  
przeprowadzili szkolenie produkto-
we połączone z pokazem praktycz-
nym. Tematem przewodnim szkolenia 
był klej H40 No Limits. W spotkaniu, 
5 grudnia 2014 r., udział wzięło 36 
wykonawców.
Uczestnicy z bardzo dużym zaintere-
sowaniem brali czynny udział w szko-
leniu, zadawali dużo pytań dotyczą-
cych produktów firmy Kerakoll.

Śniadanie  
z wykonawcami  
w firmie Matbud

20 stycznia 2015 r. w siedzibie firmy 
Matbud w Gliwicach odbyło się spo-
tkanie z cyklu „Śniadanie z wykonaw-
cami”, na które wspólnie z firmą Atlas 
zostały zaproszone osoby z branży 
budowlanej. 
Szkoleniowcy prezentowali swoje wy-
roby z zakresu wylewek samopozio-
mujących oraz przeprowadzali sze-
roką dyskusję na temat problemów  
i potrzeb w nowoczesnym budownic-
twie z zakresu posadzek.
Spotkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem wśród klientów, którzy 
przy poczęstunku zwracali uwagę 
na wysoką jakość, przystępną ceną  
prezentowanych produktów i dużą 
rozpoznawalność marki Atlas.

22 stycznia 2015 r. firma Bol-Ann 
zorganizowała szkolenie dla swoich 
klientów – firm wykonawczych. Szko-
lenie odbyło się w restauracji gnieź-
nieńskiego developera firmy Kos-Bud, 
z którym Bol-Ann od lat współpracuje. 

Podczas spotkania swoje produkty, 
nowości praz rozwiązania praktycz-
ne prezentowały firmy: Lemar (papy  
i izolacje) IVT (dodatki dekarskie),  
Galeco (systemy rynnowe). W szkole-
niu udział wzięło 140 osób.

Bol-Ann szkoli wykonawców

Szkolenia PSB dla pracowników sklepów Mrówka,  
składów i placówek Profi
NAJWIĘKSZE W HISTORII PSB PRZEDSIĘWZIĘCIE PODNOSZąCE KWALIFIKACJE KADRY HANDLOWEJ

W  okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Grupa PSB wspólnie z  współpracującymi dostawcami materia-
łów budowlanych zorganizowała 77 szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Łącznie w  szkoleniach udział 
wzięło ok. 1000 osób spośród 120 sklepów PSB-Mrówka, składów i  placówek PSB-Profi. Każde spotkanie prowadzo-
ne było przez 3–4 przedstawicieli dostawców. Łącznie szkolenia przeprowadziło prawie 90 firm. 

Elektryka, źródła światła, wentylacja – 
6 sesji w Brodnicy, Brzegu, Chojnicach, 
Jędrzejowie, Krakowie, Stalowej Woli, 
Wałbrzychu. Prowadzący: Adrilux, Awen-
ta, Emos, Ideal, Polmark.

Farby i akcesoria malarskie – 12 sesji 
w  Brodnicy, Chojnicach, Ciechanowie, 
Gryficach, Jędrzejowie, Międzyrzeczu, 
Mrągowie, Siedlcach (2 razy), Sokół-

ce, Środzie Śląskiej, Włodzimierzowie.  
Prezentacje prowadziły firmy: Altax,  
AkzoNobel, Ciret, Farby Kabe, Kaem, 
PPG, Śnieżka, Tikkurila, V33, XL Tape.

Izolacja i  sufity podwieszane – 2 sesje 
w Brodnicy i Chojnicach. Prowadzący: 
Fermacell, Knauf, Rockfon i Rockwool. 

Instalacje grzewcze i  sanitarne – 8 sesji 
w  Biłgoraju, Gryficach (2 razy), Jędrze-

Gryfice

Wałbrzych



27nr 1/2015  www.glospsb.com.pl

Wydarzenia partnerÓW pSB

jowie, Krakowie, Międzyrzeczu, Wał-
brzychu, Włodzimierzowie. Prowadzący:  
Caradon, Deante, Ferro, Hydroland,  
Idmar, Kospel, Sławex, Tycner, Wavin. 

Ogród – 3 sesje w  Chojnicach, Brodnicy, 
Jędrzejowie prowadzili przedstawicie-
le firmy: Atex, Bracia Dębscy, 4Flover,  
Krysiak, Nac, Planta, T.I.P.

Narzędzia – 6 sesji w  Brzegu, Ciecha-
nowie, Jędrzejowie, Krakowie, Mońkach, 
Wałbrzychu. Prowadzący: Fischer, Har-
der, Karcher, Profast, Profix, Sila, Topex.

Płytki, wyposażenie łazienek – 10 se-
sji w Brodnicy, Chojnicach, Gryficach, 
Jędrzejowie, Krakowie, Międzyrzeczu,  

Termoizolacje i  chemia budowlana – 
12 sesji w  Biłgoraju, Brodnicy, Chojni-
cach, Ciechanowie, Krakowie, Stalowej 
Woli, Środzie Śląskiej (2 razy), Turku  
(3 razy), Włodzimierzowie. Prowadzący: 

Atlas, Baumit, Chicago Metallic, Dolina 
Nidy, Fermacell, Henkel, Isover, Knauf, 
Kreisel, Quick-Mix, Rockwool, Selena/
Matizol, Sila, Sopro, Ursa, Wkręt-met.

Siedlcach, Stalowej Woli, Środzie Ślą-
skiej, Włodzimierzowie. Prowadzący: 
Bisk, CCP Savana, Deante, Deftrans,  
Elita, Ferro, Kuchinox, Rovese, 

Prawna obsługa reklamacji – 2 sesje  
w Poznaniu i Tomaszowie Mazowiec- 
kim. 

Stolarka i narzędzia – 5 sesji w  Brod-
nicy, Chojnicach, Krakowie, Mrągowie, 
Włodzimierzowie. Wykłady prowadzili 
przedstawiciele firm: Domino, Fakro,  
Gamet, Grupa Topex, Hörmann, Pol-Sko-
ne, Radex, Sputnik, Voster. 

Działania Grupy PSB na rynkach lokalnych

 

Placówki handlowe Grupy PSB coraz powszechniej organizują liczne imprezy dla 
społeczności lokalnej. Zapraszają dzieci do siebie z okazji Św. Mikołaja czy też 
świąt Bożego Narodzenia, odwiedzają dzieci w przedszkolach, szkołach. Organi-
zują różnego rodzaju konkursy, zabawy. Uczestniczą w akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Czy też zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Bab-
ci i Dziadka. Poprzez takie działania wzmacniają więzi z klientami, dziećmi, ze 
społecznością w swoim regionie. Trudno wymienić i pokazać wszystkie działania. 
Niektóre firmy organizowały je po kilka razy. Oto kilka przykładów.

Mrówka z Olkusza 
zaprosiła dzieci  
do sklepu z okazji  
św. Mikołaja

Mrówka  
w Poznaniu 
zorganizowała 
warsztaty  
upominków na 
Dzień Babci  
i Dziadka 

Dzień św. Mikołaja  
w Mrówce Skwierzyna

Mrówka Sokołów Podlaski  
zorganizowała w przedszkolu  
konkurs plastyczny

Brodnica

Chojnice

Kraków

Morągowo

Stalowa Wola
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Poziomo 
  1. W szpitalu i na budowie
  4. Stalowa utrzyma duży ciężar
  6. Zmniejsza straty ciepła
  9. Czerwony jak...
10. W dłoni murarza
12. Dostarczana w arkuszu lub w formie taśmy
14. Dawniej ozdobne, dziś niewidoczne
16. Przeprowadzi przez drogę
17.... zapadła
18. Jednoślad na budowie
21. Do trwałego łączenia blach
23. Robi to gumówka
24. Dudni w czasie słoty
26. Budowlana układanka
27. W ręku malarza
29. Wiercisz go

32. Trwalsza niż strzecha
33. Prowadzą wodę lub gaz
34. Zdobi głowę budowlańca

39.  Elektryczne, magnetyczne albo uprawne
40.  Do uzyskania gładkiej ściany
41. W zaprawie murarskiej
42. W drzwiach wejściowych
43. Jest w nim silikon
 
Pionowo 
2.  Do wypełniania szczelin i spoinowania
3.  Walec przyjdzie i wyrówna
4.  Azbestowy - ugasi ogień
5.  Owcza lub szklana
7.  Np. brukowa
8.  Spalinowa lub elektryczna

11.  Elektryczny ‚skoczek’
13.  Np. portlandzki
15.  Surowa deska
17.  Najlepszy na kominy
19.  Spieniony poliester
20.  Karuzela dla zaprawy
22.  Będzie miała chody, gdy znikną schody
25.  Kończy licytację
28.  ...programu
30.  Zapewnia stałe ciśnienie wody w sieci
31.  W wojsku i na budowie
32.  W rusztowaniu
35.  Do budowy schronów i bunkrów
36.  Samopoziomująca…

38.  Między płytkami

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25

HASŁO:

Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

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

Losowanie odbędzie się 24 marca 2015 r. w siedzibie Organizatora.
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr1/2015 – HASŁO – wraz z listą 
zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na stronie  
www.glospsb.com.pl w dniu 24 marca 2015 r. oraz na łamach czasopi-
sma „Głos PSB” nr 2(86)/2015.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w terminie 
14 dni od daty losowania.

Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
Organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Składy Bu-
dowlane 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

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 1/2015
W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie osoby pełno-
letnie, nie będące pracownikami Organizatora oraz osoby wyrażające  
zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień zawartych w Regulami-
nie „Krzyżówki budowlanej”. 
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz z danymi osobowy-
mi (imię i nazwisko, adres zamieszkania) należy przesłać do 23 marca  

2015 r. na adres e-mail:
marzena.syczuk@grupapsb.com.pl lub pocztą na 
adres: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,   
Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój. 
Spośród uczestników, którzy nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną Krzyżówkę – hASŁO – rozlosujemy 
trzy osoby, które otrzymają nagrodę rzeczową  
w postaci: plecaka sportowego i power banku  
(widocznych na zdjęciu). 



Publikacje o Grupie PSB 
Rozwój Grupy PSB, rosnąca od kilku lat liczba sklepów PSB-Mrówka w sektorze „dom i ogród”, 
przekłada się na zainteresowanie mediów i wzrost publikacji o sieci Grupy PSB.
W 2014 r. media przeciętnie każdego dnia publikowały prawie 10 informacji mających związek 
z PSB – w sumie 3,4 tysiąca razy (wzrost o 50% w stosunku do 2013 r.).
Łącznie w latach 2006–2014 ukazało się niemal 11000 wzmianek lub materiałów o Grupie  

Media o PSB oraz serwisy internetowe Grupy  
w 2014 roku

Szczegółowych danych dostarcza monitoring, jakim obejmujemy 
od 2006 roku aktywność najważniejszych mediów w informowaniu  
o Grupie PSB. Sześć lat temu nasze obserwacje poszerzyliśmy o blok 
serwisów internetowych, a od trzech lat portali społecznościowych – 
social media, których udział rośnie z roku na rok.
W mediach prasowych dominowały dzienniki  (aż 47% wszystkich 
publikacji), czasopisma branżowe (23% informacji) oraz tygodniki 
(17%). Ponad 2600 razy odnotowaliśmy obecność PSB w portalach 
internetowych (w tym społecznościowych). 
W 2014 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 komentowaliśmy też sytuację w branży – popyt, 
zmiany cen, prognozy – w programach telewizyjnych. Stacje komercyj-
ne i TV publiczna wyemitowały kilkadziesiąt wypowiedzi, jakich udzie-
lili przedstawiciele PSB przed kamerami.

Serwisy internetowe Grupy PSB
W 2014  r.  łączna  liczba  odsłon  serwisów  PSB  przekroczyła  pułap 
9,99 mln. Co miesiąc nasze witryny internetowe odwiedzało niemal 
200         tys. użytkowników. A łączna liczba fanów na naszym Facebooku 
wynosi prawie 80 tys. osób. 

Wykres 2 pokazuje jakich najważniejszych treści poszukiwano w zasobach serwisów Grupy. Przede wszystkim internauci 
szukali informacji o produktach i ich wytwórcach, o sieci sprzedaży, esklepach oraz o promocjach w sieci detalicznej 
sklepów PSB-Mrówka.
Esklepypsb.pl jest serwisem skupiającym pod jednym adresem sklepy internetowe działające w ramach Grupy.  
W serwisie działa 31 sklepów, oferujących prawie 70 tys. pozycji asortymentowych. 

(wykres 1). Dziennikarze najczęściej kontaktują się z nami w celu zdobycia jak najświeższych informacji o sytuacji ryn-
kowej 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




