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Nawet pobieżna lektura zmusza do reflek-
sji, że Głos PSB nie podąża „z prądem
ogółu mediów”, najczęściej nasze pi-
smo jest redagowane „pod prąd”.
Próżno w Głosie szukać afer, czy choćby
sensacji. Nie ma zdjęć ludzi z branży 
budowlanej w towarzystwie celebrytek,
celebrytów, sław dlatego, że jakoby są
sławne. 

Niektóre media specjalizują się w po-
lowaniu na nieszczęścia. Ktoś musi zgi-
nąć, oczywiście tragicznie, albo zostać ran-
ny, napadnięty, okradziony. Firmę musi
dotknąć pożar. Powodem do napisania
o przedsiębiorcy jest jego upadek, czy
co najmniej duże biznesowe kłopoty.
Głos PSB – znowu jakby „pod prąd” o ta-
kich wydarzeniach nie pisze. Dlaczego?
Po to, żeby się odróżniać, czy wyróżniać
na medialnym rynku. A tak naprawdę
chodzi też o pieniądze. Zarząd Grupy
PSB S.A. poinformował kiedyś redaktora
Głosu ile kosztuje wydrukowanie każdej
strony pisma, zwróćmy uwagę, że nakład
sięga 26 tys. egzemplarzy. Głos PSB musi
być redagowany oszczędnie, informacje
muszą być rzeczowe i krótkie.

Oto dwa przykłady z tego numeru:
! szkoleniom personelu sklepów PSB-

-Mrówka – ważnym, bo tylko dobrze
wyszkolony sprzedawca może pomóc
klientowi w dokonaniu korzystnego 
zakupu – w których uczestniczyło po-
nad 250 osób z ponad 60 Mrówek
i składów budowlanych poświęciliśmy
ledwie trzecią część strony (do spraw-
dzenia na str. 31);

! wydarzenia z udziałem ponad tysiąca
dzieci – radosne wydarzenia, co widać
po uśmiechach przedszkolaków i uczniów
– zmieściły się na jednej stronie 33.

Ciasno u nas. A może być jeszcze ciaśniej.
Sklepów PSB-Mrówka i Centrów Budow-
lanych PSB-Profi przybywa. Kupcy two-
rzący Grupę są coraz bardziej aktywni
– inwestują, szkolą się, organizują wspa-
niałe imprezy dla swoich klientów, tych
którzy już poznali ofertę PSB i przyszłych,
którzy dopiero zaczną zaopatrywać się
w składach i sklepach z logo naszych sie-
ci. PSB to po pierwsze handel. Ale nie
tylko. Wielu kupców PSB bardzo dba

o żywy kontakt z lokalną społeczno-
ścią. Inwestując w nowe obiekty, czy
modernizując dotychczasowe, inwe-
stuje również w relacje z mieszkańca-
mi swojej miejscowości i z okolicy.

Dzieci w Polsce powinny mieć dużo powo-
dów do radości. Muszą też czuć się bez-
pieczne (akcja kupców PSB z Policją „Bez-
pieczne przedszkolaki”). Nie zawsze
wymaga to zaangażowania finansowego.
Najczęściej wystarczy okazać serdeczne 
zainteresowanie. Coraz więcej kupców
znajduje czas, żeby ich Mrówki trafiły
z książeczkami, audiobookami, słodycza-
mi do szkół i przedszkoli. Coraz częściej
Mrówki inspirują dzieci do wykazania się
talentami, umiejętnościami plastycznymi.
Przedszkolaki i uczniowie biorą udział
w konkursach, najlepsze prace są nagra-
dzane.

Każdy Czytelnik Głosu będzie mile 
witany, jeśli tylko zechce włączyć się
w akcję któregoś kupca PSB organizu-
jącego pożyteczne imprezy w przed-
szkolach, szkołach, klubach sporto-
wych. Liczą się nie tylko pieniądze.
Liczą się pomysły. A przede wszystkim
dobre chęci.

W Głosie PSB znajdą też Państwo infor-
macje techniczne – 5 fachowców, repre-
zentujących dostawców Grupy, znanych
producentów napisało artykuły w dziale
„Temat numeru”, tym razem o doborze
i montażu systemów podłogowych, li-
stew podłogowych i ogrzewania pod-
łogowego.

Polecamy też prezentowane od lat
w pierwszym dorocznym numerze oceny
sytuacji w branży budowlanej – dwa
artykuły w dziale „Dokąd zmierza 
rynek”.

Sytuację w branży farb i lakierów przed-
stawia Dariusz Bogoń, dyrektor sprzedaży
w AkzoNobel.

A fotoreportaż tym razem przygotowali-
śmy „spod samiuśkich Tater”, o firmie Kal-
bud 2 co gazduje w Czarnym Dunajcu.
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Układanie podłóg 
z paneli laminowanych
ALEKSANDER CZAPLICKI – menedżer produktu, Kronopol

DDOOBBÓÓRR  II  MMOONNTTAAŻŻ  
SSYYSSTTEEMMÓÓWW  PPOODDŁŁOOGGOOWWYYCCHH,,  
LLIISSTTEEWW  PPOODDŁŁOOGGOOWWYYCCHH  
II  OOGGRRZZEEWWAANNIIAA  PPOODDŁŁOOGGOOWWEEGGOO
Podłoga to najważniejszy mebel na lata. Planowanie wystroju pomieszczeń należy za-
cząć od podstaw, czyli dosłownie od podłogi. Takie opinie producentów systemów
podłogowych nie dziwią, a do dyskusji chętnie włączają się wytwórcy listew podło-
gowych i podłogowego ogrzewania. Ważne informacje z tego zakresu przekazują spe-
cjaliści z firm: Kronopol, VOX, Rovese, Barlinek i Tweetop.

Podstawowa wiedza na temat montażu paneli podłogowych zawiera się w kilkunastu punk-
tach. Najpierw trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie: jaki materiał i w jakiej ilości jest 
nam potrzebny? To czy wybierzemy panele laminowane o grubszej strukturze i większej 
odporności na ścieranie, czy o gorszych parametrach, zależy od pomieszczenia, w którym
ma być kładziona podłoga. 

Co powinno decydować
przy wyborze paneli
Norma EN 13329 wyróżnia 5 klas ście-
ralności, z których w praktyce liczą się
na rynku 3. I tak panele podłogowe
w klasie ścieralności AC3 można monto-
wać w pomieszczeniach mieszkalnych o wy-
sokim natężeniu ruchu oraz w pomieszcze-

niach użyteczności publicznej o niskim 
natężeniu ruchu (z wyłączeniem sklepów,
szkół, przedszkoli, biur, itp.). Panele 
w klasie ścieralności AC4 można monto-
wać w pomieszczeniach mieszkalnych 
o wysokim natężeniu ruchu oraz w po-
mieszczeniach użyteczności publicznej
o średnim natężeniu ruchu. Klasa ścieral-

ności AC5 pozwala montować oznaczone
nią panele w pomieszczeniach mieszkalnych
i użyteczności publicznej o wysokim natęże-
niu ruchu.
O tym, że natężenie ruchu w domowej 
sypialni będzie zdecydowanie mniejsze niż
np. na szkolnym korytarzu – nie trzeba prze-
konywać. W sypialni wystarczy panel klasy
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ścieralności AC3. Na szkolny korytarz po-
trzebna jest klasa AC5.
Co do ilości paneli podłogowych – nale-
ży przed zakupem dokładnie wymierzyć
powierzchnię podłogi, biorąc pod uwagę
wszystkie wnęki i załamania w danym
pomieszczeniu. Warto także wstępnie
rozrysować plan podłogi, opisując dłu-
gość każdej ściany. 

Praktyczna rada: aby uniknąć kłopotów
przy montażu, warto kupić niewielki 
zapas paneli. Ilość nadwyżki zależy od kil-
ku czynników, między innymi od kształtu
pomieszczenia lub tzw. przeszkód, czyli
rur, futryn lub mebli w zabudowie. Pod-
czas zakupu sprzedawca pomoże zaplano-
wać odpowiednią ilość desek, biorąc
pod uwagę nie tylko powierzchnię i układ
pomieszczenia, lecz także wymiary kon-
kretnych paneli i ich ilość w paczce.

Aklimatyzacja paneli
Zanim panele zostaną ułożone w mieszkaniu,
powinny przejść krótki proces aklimatyzacji.
Pod wpływem zmiany temperatury (np. po-
przez przewiezienie do ciepłego mieszkania
z chłodnego magazynu) panele są narażone
na szok termiczny, zwłaszcza zimą. Więk-
szość producentów podłóg laminowa-
nych zaleca pozostawienie paneli w tem-
peraturze pokojowej na 48 godzin
przed montażem. Zapobiegnie to ewentu-
alnym rozprężeniom materiału i ułatwi mon-
taż. Optymalna temperatura do montażu
to 18–22 stopnie Celsjusza. Wilgotność po-
wietrza 40–65%.

Szczelina dylatacyjna
Podłogi panelowe to tzw. „podłogi pływa-
jące”, nie są na stałe przytwierdzone
do podłóg ani ścian, lecz mają możliwość
minimalnego przesuwania się, co zapobie-
ga odkształceniom. Panele laminowane
w 80 procentach są wykonane z produktów
drewnopochodnych, które w naturalny 
sposób rozszerzają się, dlatego też przy mon-
tażu należy pozostawić szczelinę dylatacyjną:
przerwę pomiędzy krawędzią paneli, a wszyst-
kimi elementami prostopadłymi do podłogi.
Aby zamaskować szczelinę, warto wykończyć
podłogę listwami przypodłogowymi dopaso-
wanymi kolorystycznie do odcienia paneli.
Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna
wynosić około 10 mm. Przy montażu wy-
starczy użyć klinów dystansowych, które po-
zwolą zachować odpowiednią odległość
od ścian. Rozmiar jednej połaci podłogi 
laminowanej nie powinien przekraczać
6 x 8 m. Dla większych powierzchni zaleca
się dodatkowe dylatacje na środku pomiesz-
czenia, które maskujemy specjalnymi listwa-
mi. Listew tych nie wolno przybijać, przykrę-
cać lub przyklejać do paneli.

Narzędzia i materiały
Do montażu paneli laminowanych niezbęd-
ne są następujące narzędzia i materiały: 
– atestowana folia paroizolacyjna PE

>= 0,2 mm;
– mata podkładowa przeznaczona do stoso-

wania pod podłogi pływające;
– zestaw montażowy (łyżka-dźwignia, kliny

dystansowe);
– piła o drobnych zębach;
– ołówek, liniał, miara;
– listwy przypodłogowe MDF (z uchwytami

do montażu i wykończeniami narożników).

Podłoże
Podłoże pod podłogi laminowane musi
być płaskie, suche, stabilne, czyste i wy-
równane (nierówności nie mogą prze-
kraczać 2 mm na 1 mb podłoża). Na tak
przygotowanym podłożu należy ułożyć
atestowaną folię paroizolacyjną PE
o grubości min. 0,2 mm na zakładkę 
(około 15 cm) i skleić taśmą odporną
na wilgoć. Folia musi być wywinięta na ścia-
ny do wysokości górnej krawędzi listwy
przypodłogowej. Następnie układamy
na styk matę podkładową, najlepiej o gru-
bości 2 lub 3 mm. W przypadku zastosowa-
nia innych materiałów podkładowych przy-
stosowanych pod podłogi pływające, należy
kierować się zaleceniami producenta tych
wyrobów. Folię paroizolacyjną układamy
również przy montażu paneli na wod-
nym ogrzewaniu podłogowym.

Efekt wizualny
Generalna zasada mówi, że panele podłogo-
we należy układać w rzędach wzdłuż głów-
nego naturalnego źródła światła (prosto-
padle do okna). Zapewni to zarówno pod-
kreślenie walorów estetycznych podłogi, jak
i większą trwałość. Jeśli chcemy wizualnie
poszerzyć pomieszczenie, warto od niej od-
stąpić i ułożyć panele w poprzek pokoju.
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Spośród różnych rodzajów laminatów
pokrywających wierzchnią część paneli
możemy wybierać między matowymi,
półmatowymi i tymi z wyraźnym poły-
skiem. Decydującym czynnikiem przy wy-
borze powierzchni powinien być dostęp
do naturalnego światła. Dla pomieszczeń
z deficytem promieni słonecznych ideal-
nie pasują panele połyskliwe, natomiast
maty, ze względu na bardziej naturalny
charakter, przeznaczone są do wnętrz
bardziej nasłonecznionych. Oświetlenie
ma zdecydowany wpływ także na kolor
i odcień deski. 
Pamiętajmy też, że panel ułożony w na-
szym mieszkaniu może znacznie różnić się
od modelu z katalogu czy salonu właśnie
ze względu na rodzaj światła podkreśla-
jącego jego koloryt. 



Systemy łączenia i ekonomia
Przed rozpoczęciem montażu należy zapo-
znać się z instrukcją układania paneli, po-
nieważ niemal każdy model może różnić
się zastosowanymi systemami łączenia. 
Standardowym systemem łączenia paneli
jest „angle angle”, czyli sposób łączenia bez-
klejowego, gdzie podczas montażu układa-
my najpierw cały rząd, łącząc ze sobą krót-
sze boki, a następnie dołączamy kolejne
panele długim bokiem. Jeszcze prostszy
w montażu jest system G5, mający różne na-
zwy własne u poszczególnych producentów,

Rzadko kiedy zdarza się, że długość po-
mieszczenia idealnie odpowiada długości
rzędu paneli. Ostatni panel w danym rzę-
dzie należy więc dokładnie wymierzyć
(pamiętając o szczelinie dylatacyjnej),
a następnie przyciąć tak, aby odcięta stro-
na znalazła się przy ścianie. Pozostała
część panelu może stanowić początek na-
stępnego rzędu jednocześnie pozwalając
zachować odpowiednie przesunięcie. To
wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie jest
zalecane dla paneli z prostym bokiem,
bez tzw. v-fugi. 

Zabezpieczenie i konserwacja
Laminowane panele podłogowe muszą
być zamontowana zgodnie z instrukcją
montażu w pomieszczeniach zamknię-
tych, które będą ogrzewane w okresie 
zimowym do temperatury pokojowej
(instrukcja montażu umieszczona jest na ety-
kiecie załączanej do paczki z panelami 
podłogowymi lub na spodzie kartonu).
W przypadku montażu paneli niezgodnie
z instrukcją, roszczenia gwarancyjne oraz
z tytułu niezgodności towaru z umową nie
obowiązują.
Pomieszczenia mieszkalne i użyteczności 
publicznej, w których stosowane są lami-
nowane panele podłogowe muszą charakte-
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# W celu odpowiedniego przygotowania
posadzki przed montażem paneli podło-
gowych należy wykonać następujące pra-
ce przygotowawcze:
– temperaturę początkową należy co-

dziennie zwiększać o 5oC, aż do uzyska-
nia maksymalnej zalecanej temperatury;

– ogrzewanie należy pozostawić przy mak-
symalnej wydajności bez zmniejszania
temperatury na okres 5 dni.

– po zakończeniu fazy maksymalnego
ogrzewania podłogi należy obniżać tem-
peraturę codziennie o 5oC do tempera-
tury użytkowej.

# Wilgotność podłoża badana przy pomocy
wilgotnościomierza nie może przekra-
czać:
– dla posadzek cementowych <2%;
– dla posadzek anhydrytowych <0,3%.

# W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki
należy użyć kawałków folii PE (50 x 50
cm). Folię należy rozłożyć w kilku miej-
scach na oczyszczonym podłożu, a krawę-
dzie okleić szczelnie taśmą. Montaż pane-
li można rozpocząć jedynie w przypadku

gdy po 48 godzinach folia nie uległa za-
parowaniu, a powierzchnia wylewki nie
zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie
negatywnie proces osuszania podłoża na-
leży powtórzyć.

# Ogrzewanie należy wyłączyć na 2 dni
przed montażem. Temperatura powietrza
w trakcie montażu paneli powinna wyno-
sić 18–22oC. 

# W przypadku znacznego wychłodzenia
pomieszczenia temperaturę należy zwięk-
szać stopniowo (rozpoczynając od tem-
peratury początkowej), podnosząc ją co-
dziennie o 5oC, aż do uzyskania maksy-
malnej wydajności, a następnie obniżać
codziennie o 5oC do uzyskania tempera-
tury użytkowej. Tą zasadę należy stosować
każdorazowo przed rozpoczęciem nowe-
go sezonu grzewczego.

# Temperatura powierzchni podłóg lamino-
wanych nie powinna być wyższa niż 25oC.

# Podczas okresu grzewczego zaleca się
utrzymywanie temperatury w pomieszcze-
niu na poziomie 20–22oC przy wilgotno-
ści powietrza 40–65%.

Panele podłogowe Kronopol nadają się
do stosowania na ogrzewaniu podłogo-
wym. Dopuszczalne jest montowanie pa-
neli na wodnym ogrzewaniu podłogo-
wym, pod warunkiem, że ogrzewanie
będzie zamontowane równomiernie
na całej powierzchni podłogi.
Zastosowanie wylewki betonowej związane
jest z koniecznością zapewnienia równomier-
nego rozkładu temperatury, z możliwością
stopniowego jej podnoszenia i utrzymania.
Z uwagi na większe przesuszenie podłogi la-
minowanej w sezonie grzewczym i związane
z tym możliwe zmiany wymiarów, szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na prawidłowy
montaż podłogi i zachowanie szczelin dyla-
tacyjnych.
# Wylewkę należy wykonać zgodnie z zale-

ceniami producenta.
# Wylewkę należy koniecznie ogrzać

przed montażem paneli podłogowych,
aby zapobiec ewentualnemu wydostawa-
niu się wilgoci w późniejszym terminie.
Należy to wykonać bez względu na porę
roku. 

Dodatkowe czynności podczas montażu na ogrzewaniu podłogowym

np. Express Click System. W systemie G5
montujemy każdą deskę osobno najpierw
długim bokiem, a następnie krótkim po-
przez dociśnięcie zatrzasku, dzięki czemu na-
wet początkujący montażysta może ułożyć
podłogę w ekspresowym tempie.
Zanim jednak ułożymy pierwszy rząd 
paneli, należy obliczyć szerokość ostatnie-
go rzędu paneli. Nie może być ona 
mniejsza niż 50 mm. Jeśli wielkość ta jest
mniejsza, pierwszy rząd, od którego rozpo-
czynamy montaż, musi być odpowiednio
przycięty.



cyjnych. Pod nogi krzeseł, stołów i innych
mebli należy stosować filcowe podkładki,
które należy okresowo czyścić z groma-
dzącego się w nich piasku i brudu.

Rozlaną na podłodze z paneli laminowanych
wodę należy natychmiast usuwać. Mebli nie
wolno przesuwać po panelach.
Konserwacja podłogi z paneli laminowanych:
zanieczyszczenia usuwamy szczotką lub od-
kurzaczem stosując nasadkę szczotkową.
Można również przecierać podłogę wilgotną
(nie mokrą) ściereczką z dodatkiem zaleca-
nego przez producenta środka, np. Perfect
Floor. W żadnym przypadku nie wolno
polewać paneli wodą, czyścić woskiem,
strumieniami pary wodnej, pastami, stę-
żonymi detergentami lub proszkami
czyszczącymi.

Każdy panel podłogowy musi być sprawdzo-
ny (przed i w czasie montażu) pod kątem
występowania ewentualnych uszkodzeń, wy-
raźnych widzianych „gołym okiem” usterek

(różnic kolorystycznych, wymiarów, stopnia
połysku, itp. – ważne jest w tym przypadku
zapewnienie dobrego oświetlenia). 
W przypadku ułożenia paneli z wadami, nie-
właściwego montażu lub zastosowania, nie-
właściwego użytkowania czy pielęgnacji,
uszkodzeń mechanicznych, producent nie
uwzględnia roszczeń reklamacyjnych.
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ryzować się stabilnymi warunkami klimatycz-
nymi. Optymalne warunki: temperatu-
ra 18–22oC, wilgotność powietrza 40–65%. 
Paneli podłogowych nie należy monto-
wać w pomieszczeniach, w których po-
ziom wilgotności powietrza przekra-
cza 70%, tj. w łazienkach, saunach, itp.
Zamontowane panele tworzą tzw. podłogę
pływającą. Nie można jej zatem przyklejać,
przybijać lub w inny sposób mocować
do podłoża lub ściany.
Podłoga położona z paneli laminowanych
musi być chroniona od strony wejścia po-
przez zastosowanie odpowiednich wyciera-
czek czy dywanów zabezpieczających pane-
le przed szkodliwym działaniem piasku czy
wilgoci.
Laminowane panele podłogowe są odporne
na ścieranie kółkami foteli (krzeseł) tylko
przy zastosowaniu kółek gumowych. Stoso-
wanie foteli na kółkach (rolkach) z tworzywa
sztucznego lub metalowych bez odpowied-
nich mat ochronnych przyspiesza zużycie
podłogi i powoduje utratę roszczeń reklama-

Wybór oraz instalacja
listew przypodłogowych
KRZYSZTOF DAWID – doradca techniczny VOX

Dlaczego warto myśleć odpowiednio wcześniej
o listwach
Obecnie na rynku jest dużo listew przypodłogowych, ważne jednak
aby podczas wyboru odpowiedniej kierować się nie tylko kolorem
ale również jej funkcjonalnością. Z reguły w tzw. okresie życia pod-
łogi w mieszkaniu średnio dwa do trzech razy malujemy lub 
tapetujemy ścianę. Warto więc wybrać taką listwę, która daje
możliwość bezstresowego wykonania tych czynności. Wybiera-
jąc listwę, która posiada odginaną górną część nie musimy już zabez-
pieczać listwy przed zabrudzeniem farbą lub klejem do tapet. 

Dobór odpowiedniej podłogi i koloru ścian często kosztuje inwestora tak dużo energii, 
że zapomina o elemencie, który sprawia, że ściany wraz z podłogą, czyli dwie różne 
płaszczyzny stają się jednością. To właśnie dzięki listwom przypodłogowym wnętrze staje
się idealnie harmonijne, to listwy pozwalają na stworzenie wnętrza, w którym wszystkie 
elementy ze sobą współgrają.
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Istnieją też na rynku listwy przypodłogowe,
które świetnie nadają się do tzw. zarządza-
nia infrastrukturą przewodów elektrycz-
nych i sygnałowych w domach. Niektóre 
listwy dają możliwość dokładania przewo-
dów elektrycznych już po zamontowaniu

listwy. Warto zatem przed zakupem listwy
upewnić się czy daje ona możliwość malo-
wania, tapetowania, dokładania kabli bez
jej demontażu, oraz czy posiada akcesoria
umożliwiające estetyczne wyprowadzanie
kabli z listwy. Prawdopodobieństwo, że

za pięć lat będziemy chcieli odnowić miesz-
kanie, w międzyczasie dokupić sprzęt lub
zmienić ustawienie mebli w mieszkaniu jest
duże, zatem dobrze dobrana listwa ułatwi
nam realizację takich zamiarów.

# Na samym początku trzeba oczywiście odmierzyć
i dociąć listwę pod określony wymiar.

# Następnie zaczynamy przykręcać pierwszą listwę. 
# Odległości pomiędzy rogami listwy nie musimy

odmierzać za pomocą miary, wystarczy prosta za-
sada trzymania się od krawędzi do krawędzi (czy-
li w przypadku narożnika wewnętrzne dolne rogi
listwy powinny do siebie przylegać). 

# Listwę montujemy przy pomocy kołków szybkie-
go montażu. 

# W miarę potrzeby w górnej i środkowej komorze
listwy umieszczamy przewody elektryczne. Odpo-
wiednio duża środkowa komora listwy pozwala
na umieszczenie w niej niezbędnych w mieszka-
niu przewodów elektrycznych. 

# Zaślepkę zakładamy na zapinki akcesoriów i wpi-
namy ją w zamek listwy wraz z narożnikiem we-
wnętrznym.

# Analogicznie wpinamy zaślepkę montażową listwy
wsuwając część zaślepki pod zapięcie akcesoriów. 

# Górna część listwy odchyla się na tyle, że całko-
wicie zasłania dolną, chroniąc ją przed zabrudze-
niem farbą. 

Ważne, żeby wybrać listwę, która będzie nam słu-
żyć latami, czyli na przykład da nam możliwość ma-
lowania i tapetowania ścian bez konieczności jej de-
montażu. W listwach obecnie dostępnych na rynku
po wyjęciu paska maskującego górna cześć listwy od-
gina się umożliwiając dalsze prace malarskie.
Listwy posiadające tą funkcję instaluje się znacznie
szybciej i precyzyjniej niż jakiekolwiek inne dostępne
na rynku. Fachowcy to lubią, a domowi majsterkowi-
cze opanują w 3 sekundy! Podczas montażu nale-
ży pamiętać o zasadzie od krawędzi do krawędzi
i o tym, żeby nie dociskać listwy zbyt mocno
do podłogi (nienaturalne spłaszczenie), tylna ścia-
na komory montażowej powinna równolegle przyle-
gać do ściany, wówczas listwa nie będzie spłaszczo-
na. Dlatego, biorąc pod uwagę fakt, że listwa ma żyć
z nami latami wybierzmy listwę, która ukryje więcej
kabli, zmieści grubsze przewody, da nam możliwość
remontowania bez uciążliwego demontażu. 

Dzięki listwom przypodłogowym wnętrze staje się idealnie harmonijne. Wy-
bierając dobrą listwę unikniemy najczęściej popełnianych błędów, zyskamy du-
żo większą jej funkcjonalność oraz zaoszczędzimy wiele czasu.

1

2

3

4

5

6

Montaż listew przypodłogowych
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– szkliwione GL;
– nieszkliwione UGL;
– angobowane (zewnętrzna strona płytki

pokryta jest zaprawą o nazwie angoba,
która daje efekt matowy);

– polerowane szkliwione lub nieszkliwione
(zewnętrzna strona ma połysk).

Poza podstawowym podziałem ze
względu na metodę produkcji, mamy

Dobór i wykładanie płytek
podłogowych w pokoju,
korytarzu, kuchni

STAŃCZYK MARIUSZ – starszy doradca techniczny, Rovese S.A.

Płytki ceramiczne dzielimy na różne rodzaje, w zależności od technologii ich produkcji ma-
ją one nieco inne właściwości. Wyboru płytek dokonujemy nie tylko pod kątem ich wyglą-
du. Musimy także pamiętać, że nie każde nadają się do układania na podłodze, nie wszyst-
kie są także mrozoodporne i mogą być układane na zewnątrz. 

Nasiąkliwość wodna
BIa BIb BIIA BIIB BIII

E ≤≤  0,5% 0,5%<E ≤≤  3% 3%<E ≤≤ 6% 6%<E ≤≤ 10% E>10

Zał. G Zał. H Zał. I Zał. J Zał. K

płytki gresowe
do zastosowa-
nia na zewnątrz 
i do wewnątrz

płytki podłogowe 
do wewnątrz 
i na zewnątrz oraz
klinkier produko-
wany metodą 
prasowania na sucho

płytki podłogowe ka-
mionkowe głównie do
wewnątrz, ale również
można w tej grupie zna-
leźć płytki deklarowane
jako mrozoodporne

płytki
podłogowe 
do wewnątrz 

płytki
ścienne 
do wewnątrzGr

up
a 

B

Płytki ceramiczne są rodzajem cienkich kafli
(fliz). Mają różnorodne kolory, kształty 
i zastosowanie. Są naturalne, nietoksyczne, 
łatwe w utrzymaniu, niepalne, dzięki czemu
znajdują zastosowanie w łazienkach, kuch-
niach, pomieszczeniach sanitarnych. Niektó-
re z nich mają właściwości mrozoodporne,
dzięki czemu zastosowane mogą być również
na tarasach i elewacjach budynków. W pro-
cesie produkcji płytek, po połączeniu skład-
ników (glin, piasku, tlenków barwiących 
oraz mineralnych dodatków uszlachetniają-
cych, poddawanych mieleniu lub ucieraniu)
z odrobiną wody masę poddaje się proceso-
wi ciągnienia, bądź prasowania. Następnie
płytki są wypalane w wysokiej temperatu-
rze 1000–1300°C.
W zależności od sposobu wykończenia
powierzchni płytki ceramiczne możemy
podzielić na:

Wyróżniamy następujące oznaczenia

Najlepiej zwrócić się o pomoc do pro-
jektanta wnętrz, który doradzi nam, 
jaki rodzaj płytek będzie pasować do
danego pomieszczenia, a poza tym 
zaoferuje pomoc w doborze odpowied-
niej kolorystyki, która nie pomniejszy
optycznie pomieszczenia. Jeżeli ze
względów ekonomicznych nie będziemy
korzystać z pomocy fachowca, to warto
jest wykorzystać gotowe zestawy w kon-
kretnym stylu. Rynek materiałów bu-
dowlanych oferuje dużo atrakcyjnych
możliwości, stąd też wybierając daną ko-
lekcję konkretnej firmy możemy sami
stworzyć wyjątkową, jedyną w swoim
rodzaju okładzinę zarówno ściany jak
i podłogi.

Zasady podziału płytek ceramicznych

podział ze względu na nasiąkliwość
wodną. Najpopularniejszy typ płytek
na rynku europejskim to płytki grupy B,
czyli prasowane na sucho. W obrębie tej
grupy wyróżniamy dodatkowo podgrupy,
które mówią nam, gdzie płytka może być
stosowana. Zależy to od nasiąkliwości wod-
nej, czyli parametru „E”. 
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Gres – to płytki z grupy BIa o nasiąkliwości wodnej
E ≤≤ 0,5%. Wykonane są z mielonego kwarcu, kaolinu i ska-
leni, bardzo trwałe, twarde i wytrzymałe zarówno na ście-
ranie, uszkodzenia mechaniczne, jak i działanie środków
chemicznych. Gres może być szkliwiony lub nieszkliwiony
– odmianą tego drugiego jest gres polerowany. Przeznaczo-
ny jest głównie na podłogi, ale także na ściany. 

Terakota – to płytki potocznie zwane „kamionkowymi”
z grupy B IIa. Są to płytki szkliwione o powierzchni gład-
kiej lub z fakturą. Terakota jest mocna i odporna na uszko-
dzenia, choć bardziej krucha od gresu, charakteryzuje się 
niską nasiąkliwością wodną. Dzięki tym zaletom doskonale
nadaje się na podłogi.

Klinkier – to również bardzo trwałe i odporne płytki z gru-
py BIa o nasiąkliwości wodnej: 0,5%<E ≤≤  3%. Znajdują 
zastosowanie zarówno do wykładania podłóg, w tym scho-
dów, jak i ścian (elewacje). Klinkiery mogą być szkliwione
jak i nieszkliwione; są prasowane i ciągnione. Klinkiery pro-
dukowane w technologii prasowania na sucho w odróżnie-
niu od klinkierów produkowanych metodą ciągnienia, ce-
chują się stosunkowo małymi odchyleniami od określonego
przez producenta, standardowego wymiaru roboczego.

Glazura – to wyłącznie płytki ścienne. Różnią się między so-
bą grubością, stopniem połysku, kolorem i wzornictwem.
W porównaniu do gresu, terakoty i klinkieru glazura jest
dość cienka i krucha.

Płytki rektyfikowane – mają bardzo regularne wymiary
(z dokładnością do 0,5 mm) i kąty między bokami (90°).
W odróżnieniu od zwykłych płytek, mają ostre, proste kra-
wędzie, dzięki czemu doskonale nadają się do kładzenia
z minimalną fugą. Daje ona efekt jednolitej powierzchni,
który jest pożądany w aranżowaniu łazienki o nowoczesnej
czy minimalistycznej stylistyce. Wadą jest niestety wyższa 
cena za m2 w porównaniu do płytek standardowych.

Rodzaje płytek ceramicznych
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okresie. Dlatego producenci w swoich 
zaleceniach zamieszczają informacje dotyczą-
ce konieczności sprawdzania zgodności nie
tyle wysortowania płytek w kartonie, co wy-
danego materiału pod względem jednolito-
ści partii produkcyjnej. Zazwyczaj wszystkie
płytki ceramiczne sortowane są ze względu
na tonację barwy, natomiast płytki podłogo-
we kamionkowe oraz gresowe dodatkowo
sortowane są ze względu na grupy wymiaro-
we (inaczej kalibracje). Informacje dotyczą-
ce tonacji odcienia oraz grupy wymiarowej
umieszczane są w widocznym miejscu
na każdym jednostkowym opakowaniu oraz
dodatkowo każda zbiorcza paleta oklejana
jest widoczną etykietą. W przypadku dużych
zamówień inwestycyjnych wystarczy spraw-

Jak radzić sobie podczas 
wykładania z krzywiznami płytek
Często popełnianym błędem przez wyko-
nawców podczas sprawdzania płaskości po-
wierzchni płytek jest składanie dwóch płytek
licem do siebie i naciskanie z jednej strony.
Dociśnięcie do siebie dwóch płytek z jednej
strony powoduje, że z drugiej strony powsta-
je wyraźna szczelina. Niestety rozmiar tej
szczeliny nie ma nic wspólnego z krzywizną
samej płytki i wcale nie pokazuje nam, jak
płytka odbiega od płaszczyzny, gdyż rozmiar
odstępu między tak złożonymi płytkami
zwykle jest kilkukrotnie większy niż faktycz-
na krzywizna płytki. W celu prawidłowej
oceny krzywizny płytek należy ułożyć
płytkę na podłożu płaskim licem do
góry. Na płytce układa się poziomicę.
Najpierw – wzdłuż przekątnych płytki,
potem – wzdłuż boków. W przypadku po-
jawienia się szczelin, konieczne jest oszaco-
wanie ich rozmiaru, aby móc stwierdzić, czy
płytki nie odbiegają od normy. Sprawdzanie

dzić zgodność oznaczeń jednostek pełnopa-
letowych. 
Podczas montażu płytek należy przestrzegać
ogólnych zasad oraz procedur zawartych
w kartach technicznych poszczególnych ma-
teriałów. Przed ułożeniem, wykonawca
(najlepiej w obecności inwestora/klien-
ta) powinien sprawdzić, czy płytki
(w stanie suchym) są zgodne z zamówie-
niem. Ważne: „Montaż oznacza akcep-
tację”. Po ułożeniu zazwyczaj nie są
uwzględniane żadne reklamacje z wyjąt-
kiem tych, które dotyczą wad ukrytych.
W przypadku zgłoszenia reklamacji płytek
przed ich zamontowaniem dotyczącej np.
różnicy wymiarów czy też odcieni produ-
cenci lub sprzedawcy (w przypadku płytek
importowanych) zazwyczaj bardzo szybko
i skutecznie są w stanie wymienić reklamo-
waną partię płytek na produkt spełniający
oczekiwania inwestora/klienta, ograniczając
w ten sposób nasze koszty oraz czas zwią-
zany z dochodzeniem roszczeń związanych
z pokryciem kosztów naprawy, odszkodo-
wań za straty moralne itp. 

Niezgodność dostarczonego
materiału z wyobrażeniem, 
jakie miał klient na temat 
jego wzoru
W ostatnim czasie często zgłaszanym powo-
dem reklamacji jest niezgodność dostarczo-
nego towaru z wyobrażeniem jego wzoru, 
jakie mał kupujący. Do takich sytuacji do-
chodzi najczęściej w przypadku, kiedy wy-
bór płytek dokonywany jest na podstawie
jednej płytki przedstawionej na ekspozyto-
rze lub co gorsza, na podstawie zdjęcia płyt-
ki w katalogu lub gazetce reklamowej.
W ten sposób można łatwo przeoczyć fakt,
iż płytki mogą mieć niejednolitą strukturę,
a wzorem imitować płyty marmurowe lub
piaskowca. W przypadku zgłoszenia takiej
reklamacji, po odebraniu płytek lub ich wy-
łożeniu, dochodzenie przez klienta swoich
praw może okazać się skomplikowane i dłu-
gotrwałe. Dlatego kupując płytki nie zapo-
minajmy zapytać sprzedawcy czym charak-
teryzuje się dany wzór płytki (np. czy jest
powtarzalny czy też nie), jakie posiada pa-
rametry techniczne (klasa ścieralności, prze-
ciwpoślizgowości). W dzisiejszych czasach
mając do dyspozycji dostęp do internetu
możemy skorzystać z profesjonalnego do-
radztwa technicznego lub też, np. za po-
średnictwem infolinii, zasięgnąć szczegóło-
wych informacji na temat interesujących
nas produktów. 

Płytki z kolekcji LEGNO RUSTICO wyłożone
z przesunięciem 1/5 długości boku

Doczyszczone płytki z zabrudzeń naniesionych
w trakcie eksploatacji.

Płytki gres LAZIO beige produkcji firmy
OPOCZNO z zamierzoną różnicą wzoru

Jak uniknąć błędów podczas doboru oraz montażu płytek 
ceramicznych

Przy należytym doborze okładzina wykona-
na z płytek ceramicznych będzie na pewno
estetyczna i trwała. Jednak w praktyce tak
przy doborze, jak i montażu zdarzają się błę-
dy. Część z nich wynika z braku fachowej
wiedzy część z braku doświadczenia, a część
z braku czasu a co za tym idzie nieprzestrze-
gania zasad sztuki budowlanej.

Różnice odcieni oraz wymiarów
Technologia produkcji materiałów ceramicz-
nych w skali przemysłowej praktycznie nie
daje możliwości uzyskania całkowicie jedno-
litej barwy wszystkich płytek, zwłaszcza
przy wznowieniu produkcji po dłuższym



Wymiar płytki 
– długość boku Szerokość spoin 

do 100 mm około 2 mm 

od 100 do 200 mm około 3 mm 

od 200 do 600 mm około 4 mm 

powyżej 600 mm około 5–20 mm 

mozaika 1 mm 2 mm 

jest bardzo proste w przypadku płytek, któ-
re są wklęsłe – wówczas poziomica opiera się
na krawędziach płytek, a pomiędzy nimi
można zmierzyć grubość szczeliny. W przy-
padku płytek wypukłych – a takie można
spotkać najczęściej, opieramy poziomicę
na środku płytki. Wówczas pojawiają się
dwie szczeliny i rozmiar szerszej z nich mó-
wi nam o tym, jak bardzo krzywe są płytki.
Zgodnie z normą PN-EN 14411, krzywizna
środka w postaci wypukłości środka może
wynosić nawet do +0,5% długości przekąt-
nej płytki, jednak nie więcej niż ±2,0 mm.
W przypadku wykładania płytek w tzw. „ce-
giełkę”, aby zniwelować ewentualne nie-
równości, które mogą powstawać podczas 
montażu, układamy je z maksymalnym 
przesunięciem do 1/3 długości boku płytki
sąsiadującej. Pozwoli to na osiągnięcie za-
mierzonego efektu, a jednocześnie zapewni
w miarę gładką powierzchnię podłogi. Od-
radzam układanie tego typu produktów
w tzw. „cegiełkę” z przesunięciem do 1/2
długości boku. 

Szerokość spoin – czy można
układać płytki „na styk”
Nie można też pominąć różnic w wymiarach
pomiędzy płytkami. Temat wydaje się stary
i oklepany jednak w przypadku przyczyn re-
klamacji stanowi problem nie zawsze 
z winy samego producenta. W dalszym cią-
gu, zarówno fachowcy jak i projektanci
wnętrz nie zawsze widzą różnicę pomiędzy 
płytkami rektyfikowanymi (obrabianymi 
mechanicznie po wypaleniu), a płytkami
produkowanymi tradycyjnie (pakowanymi
w kartony po przesortowaniu). W przypad-
ku płytek rektyfikowanych, z racji do-
kładności ich wykonania można pokusić
się o wyłożenie płytek na wąskich spo-
inach (ok. 1 mm), jeżeli oczywiście inne
warunki na to pozwalają (ogrzewanie 
podłogowe, dylatacje itp.). Jednakże
w przypadku płytek produkowanych tra-
dycyjnie, według ogólnie przyjętych za-
sad montażu nie powinno się stosować
wykładania płytek „na styk”. Tradycyjne
płytki są tylko na pozór równe, a ich za-
oblone krawędzie nie pozwolą na osią-
gnięcie bezspoinowej okładziny. Według
ogólnych zasad montażu płytek zaleca się
następujące szerokości spoin przy płytkach
o długości boku:

Co powinno decydować 
o wyborze płytek
Przy doborze płytek do poszczególnych po-
mieszczeń domu lub obiektu, gdzie płytki
będą użytkowane należy pamiętać o tym, że
płytki ścienne, a zwłaszcza podłogowe posia-
dają istotne parametry użytkowe. Jedne są
dedykowane do konkretnych zastosowań
(płytka elewacyjna, klinkier), inne mogą
mieć wiele zastosowań. 
W przypadku płytek ceramicznych ciężko jest
wyodrębnić płytki uniwersalne, które będą
nadawały się do zastosowania w każdym po-
meszczeniu. Przy wyborze płytek do poszcze-
gólnych pomieszczeń należy pamiętać, że ich
dobór powinien zależeć nie tylko od osobi-
stych upodobań czy też obowiązującej mo-
dy. Należy również pamiętać, że ich wzór,
kolorystyka oraz parametry techniczne po-
winny być dopasowane do kształtu i rozmia-
rów pomieszczenia, jego przeznaczenia,
umeblowania jak również oświetlenia. Płyt-
ki ceramiczne muszą też mieć właściwe pa-
rametry techniczne oraz cechy odpowiednio
dobrane do czynników oddziaływania me-
chanicznego, termicznego, chemicznego,
któremu będą poddane w konkretnym po-
mieszczeniu. Zdarza się, że powodem rekla-

naturalne polerowane są podatne na za-
brudzenia i zarysowania, dlatego ich po-
wierzchnia wymaga specjalnej pielęgnacji.
Proces polerowania polega na mecha-
nicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy
płytki za pomocą specjalnych ściernic 
i uzyskania efektu „lustra”. Ze względu
na otwarcie mikroporów w procesie pole-
rowania, producent przeważnie zaleca 
stosowanie impregnacji powierzchni płytek
polerowanych przy pomocy środków im-
pregnujących renomowanych firm dostęp-
nych na rynku, w celu ułatwienia utrzy-
mania podłogi w czystości w trakcie eksplo-
atacji oraz zapobiegania plamieniu płytek.
Należy też wziąć pod uwagę fakt, że płytki
polerowane ze względu na bardzo gładką
powierzchnię szkliwa są bardzo śliskie, stąd
wyłożone na posadzce w kuchni lub jako
tzw. „wstawki, w centrach handlowych”
(czasem bezpośrednio w wejściu) mogą
stwarzać zagrożenie poślizgu. 

Źle przygotowane podłoże 
najczęstszą przyczyną pękania
lub odpadania płytek
Innym, ale równie częstym powodem 
problemów z płytkami jest ich pękanie.
Przy obecnie stosowanej technologii pro-
dukcji tzw. „hays” czyli pękanie szkliwa
na skutek niewłaściwie dobranego współ-
czynnika rozszerzalności termicznej szkliwa
do czerepu (spodu) płytki raczej się nie 
zdarza, a jeżeli już to są to naprawdę jed-
nostkowe przypadki. Pękanie szkliwa lub
całych płytek zazwyczaj spowodowane jest 
błędami popełnianymi w samym montażu.
W tym przypadku lista „grzechów głów-
nych” firm wykonawczych może być na-
prawdę długa, lecz najczęściej tkwi w nie-
właściwie przygotowanym podłożu. Często
zagruntowanie, które w mniemaniu „pseu-
do fachowców” służy do wzmacniania sta-
rych tynków lub też zastępuje konieczność
usunięcia starych powłok malarskich, tak
naprawdę stanowi tylko i wyłącznie szczep-
ną pomiędzy farbą, a klejem. Po przykleje-
niu płytek na tak przygotowane podłoże 
następuje odspojenie warstwy płytek wraz
z klejem, powodując tym samym pękanie
szkliwa. 
Kolejną przyczyną pękania płytek może być
zbyt grubo lub niewłaściwie nałożona 
warstwa kleju. Należy bezwzględnie 
pamiętać o zasadzie, że zaprawa klejo-
wa służy tylko do przyklejania płytek,
a nie do wyrównywania podłoża. Pamię-
tając o tym unikniemy wielu przykrych 
niespodzianek w trakcie użytkowania płytek
oraz wbrew pozorom unikniemy zbęd-
nych kosztów związanych z zakupem nad-
miernej ilości kleju potrzebnego do wyrów-
nania ścian.
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macji są starcia szkliwa płytek ściennych za-
montowanych na podłodze lub też płytek
podłogowych zamontowanych niezgodnie
z ich przeznaczeniem. W przypadku płytek
podłogowych szkliwionych, ich zastosowanie
określa klasa ścieralności, która zawsze po-
winna być podana na opakowaniu jako war-
tość deklarowana przez producenta. Przy do-
borze płytek do określonego pomieszczenia
powinniśmy pamiętać również o strukturze
szkliwa. Im bardziej będzie ona chropowata
(szorstka) tym powierzchnia płytki może być
trudniejsza w utrzymaniu czystości. Czasami
zdarzają się reklamacje płytek zgłaszane
przez klientów z powodu niemożliwego
do usunięcia zabrudzenia. W takich przypad-
kach rozwiązanie problemu polega jedynie
na zastosowaniu odpowiedniego środka
czyszczącego. 
Należy też wspomnieć o płytkach polero-
wanych. Płytki te, podobnie jak kamienie 
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A

B

C

D

A. Warstwa dolna, drewno iglaste
B. Warstwa środkowa poprzeczna, 

drewno iglaste
C. Warstwa licowa, drewno europejskie 

lub egzotyczne
D.7 warstw systemu lakierniczego utwar-

dzanego promieniami UV

Warstwa ochronna

7 warstw odpornego lakieru ceramicznego

Warstwa użytkowa ca. 3,7 mm

Warstwa przeciwprężna

Pióro/wypust

Montaż podłogi 
z deski BARLINECKIEJ

DARIUSZ WOJDAT – menadżer ds. doradztwa technicznego Barlinek S.A.

Podstawowe rodzaje podłóg drewnianych
Na rynku dostępne są 2 podstawowe rodza-
je podłóg z drewna: 
# deski warstwowe, dzielące się na 2-war-

stowe i 3-warstwowe.
# deski lite (zbudowane z jednego kawałka

szlachetnego drewna);

Deska trzywarstwowa – podłoga
z desek zbudowanych z 3 warstw drewna
ułożonych względem siebie krzyżowo (war-
stwa wierzchnia to szlachetne drewno euro-
pejskie lub egzotyczne, warstwa środkowa
oraz spodnia to drewno iglaste) i z 7-war-
stwowego systemu lakierniczego utwardza-
nego promieniami UV.

Deska dwuwarstwowa – podłoga
z desek wykonanych z 2 warstw drewna po-
krytych 7 warstwami lakieru utwardzanego
promieniami UV. Produkt, dzięki zastosowa-
niu konstrukcji krzyżowej oraz bardzo dobrej
przenikalności cieplnej, doskonale sprawdza
się na ogrzewaniu podłogowym.
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WYKOŃCZENIE

7 warstw lakieru
 lub 2 warstwy oleju

MIKROFAZA

Fazowanie krawędzi
z czterech stron deski

WARSTWA UŻYTKOWA

Możliwość renowacji
(cyklinowania) do 8 mm

ROWKI PRZECIWPRĘŻNE 
Niwelujące naprężenia w drewnie 

i ułatwiające przyklejanie do podłoża 

Podłogę z deski barlineckiej można układać
na każdym suchym, czystym, trwałym i rów-
nym podłożu. Wcześniej należy sprawdzić
wilgotność podłoża, która powinna wynosić
odpowiednio: 
– dla betonowego 2% CM, 
– dla drewnianego 8%, 
– dla anhydrytowego 0,5% CM. 
Zakupione paczki desek należy złożyć pozio-
mo w pomieszczeniu, w którym będzie ukła-
dana podłoga na okres min. 48 godzin, bez
rozpakowywania. Równość podłoża spraw-
dzamy za pomocą minimum 2 metrowej ła-
ty murarskiej lub poziomicy – różnice w po-
ziomie podłoża na 2 metrach bieżących nie
powinny przekraczać 2 mm. Jeżeli nierówno-
ści są większe, trzeba wyrównać podłoże.
Pomieszczenie powinno mieć sprawną wen-
tylację. Paczki z deską otwieramy w dniu
montażu. Przed rozpoczęciem montażu 
deski należy obejrzeć i rozplanować wzór.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję pro-
ducenta.

Do ułożenia podłogi
z deski barlineckiej nie-
zbędne są następujące
narzędzia: młotek (1000
g), przyrząd montażowy,
miara drewniana lub zwi-
jana, drobnozębna piła
ręczna lub pilarka elek-
tryczna, kliny drewniane, klocek do dobija-
nia desek.
Jako podkładu należy używać naturalnych
materiałów: tekturę falistą, matę korkową,
naturalne płyty podpodłogowe.
O kierunku układania desek decydują
wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z bo-
ków pomieszczenia nie przekracza 8 m,
zaleca się układanie podłogi wzdłuż 
kierunku padania promieni słonecznych,
czyli prostopadle do najbardziej nasło-
necznionego okna w pomieszczeniu.
W przypadku wymiarów większych
niż 8 m lub pomieszczeń długich i wą-
skich, np. korytarzy, deski układamy 
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Przygotowanie do montażu deski trzywarstwowej barlineckiej

Układanie podłogi rozpoczynamy od uło-
żenia podkładu, krawędziami na styk 
(nigdy na zakład), z wyłączeniem natural-
nych płyt podpodłogowych, które układamy

na krótszych krawędziach (czołach) przez
równoległe wsunięcie wyprofilowanych ele-
mentów złącza (pióro-wpust) kolejnych skła-
danych desek (fot. 2). Drugą metodą jest 

w odstępach między płytami 2 mm, a mię-
dzy ścianą i płytami 10 mm (fot. 1).
Pierwszy pas desek układamy piórem
do ściany. Poszczególne deski łączymy

1 2 3

Układanie podłogi z deski trzywarstwowej

zawsze wzdłuż dłuższego
boku.
Po ustaleniu kierunku układa-
nia podłogi, mierzymy szero-
kość pomieszczenia. Od wy-
niku odejmujemy szerokość
szczelin dylatacyjnych (prze-
ważnie 2 x 15 mm) i dzielimy

przez 207 mm, czyli szerokość jednej deski.
Dzięki temu obliczymy, ile pasów desek ma-
my do zamontowania i jak trzeba będzie do-
ciąć ostatni rząd desek. Jeśli ostatni pas deski
będzie węższy niż 70 mm, powinniśmy przy-
ciąć również pierwszy układany rząd.

UWAGA: Jeśli wilgotność podłoża beto-
nowego wynosi 2%, aby chronić podło-
gę przed wpływem pochodzącej z niego
wilgoci, zalecamy izolację przeciwwilgo-
ciową – folię polietylenową grubo-
ści 0,2 mm. Trzeba ją ułożyć, zachowując
min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń za-
bezpieczając taśmą klejącą.

Deska z litego drewna – podłoga lita wykonana jest z jednego elementu drew-
na, którego parametry (takie jak grubość, rodzaj mikrofazy, budowa pióra) technolo-
gicznie dopracowano w najmniejszych szczegółach.
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łączenie czołowe desek przy użyciu młotka
i klocka do dobijania (fot. 3). Ostatnią deskę
przycinamy, pamiętając o zachowaniu szcze-
liny dylatacyjnej, w którą wkładamy drew-
niane kliny.
Układanie kolejnego pasa desek rozpo-
czynamy fragmentem deski, który pozostał
z pierwszego pasa pod warunkiem, że jego
długość jest większa niż 50 cm. Należy rów-
nież pamiętać o zachowaniu min. 50 cm
przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsia-
dujących pasach podłogi. Odchylony odci-
nek deski wkładamy piórem we wpust, a na-
stępnie dociskamy go ręką w kierunku
podłogi (fot. 4). Następnie lekko dobijamy
montowaną deskę klockiem drewnianym
w stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi
(fot. 5). Kolejną deskę instalujemy po-
dobnie, z zachowaniem 5–8 mm odległości
między czołami (fot. 6). Młotkiem i przyrzą-

Ostatni pas desek należy bardzo dokład-
nie zmierzyć przed ułożeniem (fot. 8). 
Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne
deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu
powinna ulec część deski z wpustem. Po wpa-
sowaniu do pozostałych dociskamy ją
przy pomocy przyrządu montażowego tak,
aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi
deskami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowa-
na szczelina dylatacyjna o szerokości 15 mm. 
Po ułożeniu podłogi usuwamy kliny blo-
kujące, a pozostałą szczelinę przykrywa-
my przyściennymi listwami dekoracyjny-
mi. Listwy mocujemy do ściany (nie
wolno montować listew dekoracyjnych
do podłogi), przy pomocy kołków rozporo-
wych i wkrętów lub do uprzednio zamoco-
wanych listew montażowych (fot. 9).
Bezpośrednio po listwowaniu można korzy-
stać z nowej podłogi.

Jaki gatunek drewna?
Podłogi drewniane wykonuje się z drew-
na europejskiego lub egzotycznego. 
Każdy gatunek ma określone parametry
techniczne. W przypadku podłóg najistot-
niejsze są odporność na wgniecenia oraz
na zmiany temperatury i wilgotności po-
wietrza. Dlatego warto zwrócić uwagę
na charakter pomieszczenia, w którym
układana będzie podłoga – do miejsc
o większym natężeniu ruchu (np. pokoi
dziennych) polecane są podłogi wykona-
ne z twardych gatunków drewna, takich
jak dąb czy jesion. Doskonale sprawdzą
się tutaj również deski egzotyczne (np. ja-
toba lub merbau). Gatunki o niższych pa-
rametrach – klon, brzoza – w zupełności
wystarczą w sypialniach. 

4 5 6

7 8 9

DESKA TRZYLAMELOWA
Trzy rzędy lamelek na szero-
kości deski (przypominająca 
wyglądem tradycyjny parkiet) 

DESKA DWULAMELOWA 
Dwa rzędy lamelek na sze-
rokości deski

DESKA JEDNOLAMELOWA
Bez podziału lica na widocz-
ne rzędy lamelek (przypomi-
nająca wyglądem deski lite) 

Generalna zasada zawsze była taka, że 
deski 1-lamelowe polecano do większych
pomieszczeń, 3-lamelowe do mniejszych
metraży. W praktyce jednak równie waż-
ną kwestią jest barwa drewna oraz doświe-
tlenie pomieszczenia. Nawet w mniej-
szych, ale słonecznych pomieszczeniach
jasna podłoga 1-lamelowa może wyglądać
świetnie.

Kilka dodatkowych informacji i uwag

dem montażowym dobijamy deskę od krót-
szego boku, łącząc deski od czoła.
Każdy kolejny zamontowany rząd desek
dobijamy od strony czoła (na długości
– w celu zlikwidowania szczelin na złą-
czach czołowych) przy pomocy przyrządu
montażowego (fot. 7). W szczeliny wzdłuż
ścian wprowadzamy kliny dociskające. 

UWAGA: Przy montażu podłogi nie stosu-
jemy pasów montażowych. W przypadku
konieczności ominięcia jakiejś przeszkody,
np. rur centralnego ogrzewania, należy za-
znaczyć fragment deski wymagający wyko-
nania dodatkowych operacji, odpowiednio
wyciąć i zamontować. Należy pamiętać o za-
chowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wo-
kół omijanego elementu (np. rura centralne-
go ogrzewania). Powstałą między rurami
i podłogą szczelinę możemy zakryć rozetą.

Podział desek warstwowych 
Lamele są szczególnie ważną kwestią
przy deskach warstwowych. Najczęściej pro-
ducenci oferują podłogi w wersji 1-lamelo-
wej, czyli wyglądem przypominającej deski
lite lub 3-lamelowej czyli deski o wyglądzie
zbliżonym do klepek parkietu. Wariantem
pośrednim jest podłoga 2-lamelowa z dwo-
ma rzędami lamelek na szerokości deski. 
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Rodzaje wykończeń 
mym twardości drewna. Podłogi drewniane
zabezpieczone lakierem łatwo utrzymać
w czystości – wystarczy mop zwilżony wodą
z delikatnym detergentem. Nie wchłaniają
wody i nie przyjmują plam. Wadą podłóg la-
kierowanych jest fakt, że nie można ich na-
prawiać punktowo, ponieważ byłoby to wi-
doczne. Zwolennicy podłóg olejowanych
zwracają uwagę na naturalny wygląd drew-
na, którego powierzchnia jest matowa, z ład-
nie wyeksponowanym usłojeniem. Olej nie
tworzy powłoki, która mogłaby popękać,
lecz wnika w strukturę drewna, nie zatyka-
jąc przy tym porów. Dzięki temu woda nie
wnika w drewno, podłoga jest antystatycz-
na i odporna na ścieranie.

Rodzaje montażu podłogi
Deski lite montuje się poprzez klejenie do podłoża. Deski warstwo-
we, takie jak deska barlinecka, mogą zostać zarówno przyklejone, jak
i ułożone w tzw. systemie pływającym. Jest to znacznie szybsza i prost-

sza metoda, opierająca się na specjalnym złączu, w które wyposażo-
na jest każda deska. Dzięki niemu poszczególne deski układa się jak
puzzle – szybko i przy odrobienie zdolności całkowicie samodzielnie. 

nicznymi, jednocześnie eksponując piękno
i naturalność tego materiału. Olejowana
podłoga „oddycha”, regulując mikroklimat
wnętrza. Z drugiej strony otwarte pory drew-
na powodują większą wrażliwość na wino czy
inne płyny barwiące. Drewno olejowane wy-
maga też bardziej starannej pielęgnacji
– zwłaszcza na początku. Łatwiej jest za to 
samodzielnie usuwać drobne uszkodzenia.
Do tego celu służą specjalne oleje naprawcze.
Preparaty wykończeniowe wzmacniają wła-
ściwości drewna, ale nie zmieniają ich. 
Dla użytkowników oznacza to, że lakierując
miękkie sosnowe drewno, nie uzyskamy bar-
dzo wytrzymałej, odpornej podłogi. Dlatego
najważniejszy jest wybór gatunku, a tym sa-

Coraz więcej producentów oferuje drewnia-
ne podłogi fabrycznie zabezpieczone lakiera-
mi lub olejami. 
Lakier to ochronny film, który pozostaje
na powierzchni podłogi, w ten sposób ją
zabezpieczając. Lakierowana podłoga jest
dzięki temu łatwiejsza w codziennej pielę-
gnacji. Lakier znacznie lepiej chroni podło-
gę przed plamami, ale za to może się ryso-
wać. Warto zaznaczyć, że podłogi oferowane
są w różnych klasach lakierów, które powin-
ny być dostosowane do natężenia eksploata-
cji podłogi.
Olej jest wariantem bardziej naturalnym.
Wchłaniany przez drewno, zabezpiecza je
przed ścieraniem oraz uszkodzeniami mecha-

Podłogi wewnątrz
i ogrzewanie podłogowe
JERZY GĄSIEWICZ – konsultant techniczny Tweetop

Ogrzewanie płaszczyznowe 
– gama produktów szytych na miarę
Profesjonalny dostawca ogrzewań płaszczyznowych poza ru-
rą i kształtkami dysponuje gamą rozdzielaczy, mocowań oraz
automatyki, pozwalającą na montaż ogrzewania podłogowe-
go w różnych warunkach, zgodnie z poniższym schematem.

Systemy ogrzewań płaszczyznowych 

Systemy typu Floor to najbardziej typowa
podłogówka, oparta o rury 14–20 mm,
montowane na folii z rastrem za pomocą
klipsów do tackera lub szyn montażowych.
Wymagana grubość płyty grzewczej wynosi
w tym wypadku około 7 cm dla jastrychu ce-
mentowego lub ok. 5 cm dla jastrychu an-
hydrytowego. Tego typu instalacje montuje
się w nowych budynkach mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, gdzie istnieje możliwość
uwzględnienia ciężaru wylewki jastrychowej
w bilansie obciążeń konstrukcyjnych. Ogrze-
wanie typu Floor montowane w sposób śli-
makowy ma bardzo korzystny pionowy roz-
kład temperatur, co sprawia, iż efekt jego

działania jest bliski ogrzewaniu idealnemu
– w „podłogówce” grzejnikiem jest cała po-
wierzchnia podłogi. Ciepło dociera najpierw
do nóg, najbardziej wrażliwych na wychło-
dzenie, dzięki czemu odczuwamy komfort
cieplny w pomieszczeniu, przy temperaturze
powietrza o 2–3oC niższej niż w przypadku
ogrzewania tradycyjnego. Przekłada się to
także na oszczędność wydatków – obniżenie
temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1oC
powoduje zmniejszenie zużycia energii, czy-
li kosztów ogrzewania o około 6% w ciągu
całego sezonu grzewczego.
Uzupełnieniem tego produktu często bywa-
ją systemy typu Wall, a więc ogrzewanie

ścienne, montowane zwykle jako uzupełnie-
nie ogrzewań podłogowych w budynkach,
w których inwestor planuje instalację pom-
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na być wystarczająco wysoka żeby było 
ciepło i odpowiednio niska żeby podłoga 
nie parzyła. W praktyce oznacza to max 27oC
w pomieszczeniach mieszkalnych i 33oC
w łazienkach. 
Ogrzewanie płaszczyznowe nie jest limi-
towane w żaden sposób typem wykoń-
czenia podłogi i można je użyć, decydując
się zarówno na kafle, jak i na panele, parkiet
warstwowy, parkiet tradycyjny, deski, wykła-
dziny dywanowe, czy z PVC. Ewentualne
ograniczenia mogą wystąpić jedynie ze stro-
ny producenta, który na przykład, ze wzglę-
du na użycie specyficznego kleju może za-
bronić użycia danego materiału do ogrzewań
płaszczyznowych. 

Dlaczego w ogrzewaniach
płaszczyznowych dobrze 
jest zrobić projekt
Aby móc zapewnić odpowiednią temperatu-
rę na powierzchni posadzki, trzeba wiedzieć
jak duży opór cieplny ma górna warstwa
podłogi, czyli czy będą tam płytki ceramicz-
ne, czy może deska barlinecka. W zależności
od informacji na ten temat należy ustalić
właściwą temperaturę zasilania układu, śred-
nicę oraz rozstaw użytych rur, a więc tak 
naprawdę zrobić projekt. Oznacza to, że 
decydując się na ogrzewanie podłogowe 
powinniśmy znaleźć doświadczonego insta-
latora, współpracującego z projektantem
i działem technicznym firmy oferującej sys-
tem ogrzewania płaszczyznowego.
Na początku prac projektowych konieczne
jest zweryfikowanie strat ciepła. Zazwyczaj,
w 75% przypadków inwestorzy szukają 
zamienników materiałowych w stosunku
do zakupionego projektu typowego oraz nie-
znacznie zmieniają układ ścianek działowych.
Czasem także, za radą zatrudnionej firmy bu-
dowlanej dodatkowo ocieplają dom. Każda
z tych czynności rzutuje na straty ciepła i dla-
tego powinno się policzyć je ponownie. Ob-
liczenia tzw. OZC należy więc zlecić projek-
tantowi adaptującemu projekt typowy,
ponieważ dostawcy systemów rurowych,
nie świadczą tego typu usług. Kolejną czyn-
nością jest projekt hydrauliczny ogrzewania
podłogowego. W tym wypadku jest prościej,
ponieważ dostawcy ogrzewań płaszczyzno-
wych oferują pakiet, tzn. materiał wraz z pro-
jektem, przeliczanym przez specjalistów
z działu technicznego. Całość koordynuje za-
trudniony przez inwestora instalator, które-
mu należy przekazać informacje o stratach
ciepła w poszczególnych pomieszczeniach,
aranżacji wnętrz (nie wszędzie daje się pod-
łogówkę), preferowanym miejscu lokalizacji
rozdzielacza oraz rodzaju pokrycia podłogi.
Instalator skontaktuje się poprzez dystry-
butora z działem techniczny producenta
i zwrotnie dostanie przeliczony projekt skła-
dający się z obliczeń i części rysunkowej.

System Wall 

System Renova

kle 2 cm płyty suchego jastry-
chu, na których układana jest
gotowa podłoga. Całkowita
waga takiego układu to oko-
ło 31 kg/m2, czyli niewiele
w porównaniu do systemów
typu Floor (130 kg/m2).
W systemach typu Floor,
Wall i Renowa, używa się
standardowo rozdzielaczy
o średnicy belki 1”, właściwy
dobór których jest dla podło-
gówki sprawą krytyczną. 
Aby ogrzewanie płaszczyzno-

we działało sprawnie należy użyć rozdziela-
czy posiadających zamontowane na górnej
belce, zasilającej pola grzejne, wizualne prze-
pływomierze, ułatwiające regulacje układu.
Dzięki nim można efektywnie odpowietrzyć,
a następnie wyregulować podłogówkę
w trakcie rozruchu. Każdy spadek nastawio-
nego wstępnie przepływu, oznaczać będzie
niedostateczne odpowietrzenie układu.
Po usunięciu powietrza przez odpowietrznik
na belce rozdzielaczowej, możemy szybko
powtórnie ustawić właściwy przepływ, co 
jest praktycznie niemożliwe przy użyciu roz-
dzielaczy z tzw. śrubą regulacyjną, gdzie
po wstępnym ustawieniu nie wiemy jak 
dalej prowadzić regulacje, ponieważ nie 
widzimy jak pracuje ogrzewanie. o odpowie-
trzeniu i ustawieniu na przepływomierzu wła-
ściwych, wyliczonych w projekcie nastaw,
każda pętla otrzyma dokładnie tyle czynnika
grzewczego ile potrzebuje. 
W ofercie wielu firm znajdują się także ogrze-
wania przemysłowe typu Industrial IA.
Jednak ogrzewania tego typu to specjalistycz-
ny produkt, nie będący przedmiotem niniej-
szego artykułu.
Z każdym z przedstawionych systemów
współpracuje układ automatyki, dający moż-
liwość regulacji, stanowiąc rozwinięcie 
użycia zaworów termostatycznych na grzej-
nikach. Za regulację temperatury w pomiesz-
czeniu odpowiada tu termostat podstawowy
lub programowalny, który steruje siłowni-
kiem, otwierającym lub zamykającym w od-
powiednim momencie zawór zlokalizowany
na belce powrotnej rozdzielacza. Jeżeli tem-
peratura w pomieszczeniu osiąga zadaną
wartość, termostat wysyła impuls elektrycz-
ny lub radiowy do skrzynki połączeniowej,
która kieruje go do siłownika, zamykającego
zawór na danym obiegu. Jeżeli w pomiesz-
czeniu jest więcej niż jeden obwód grzewczy,
wówczas termostat steruje wszystkimi obwo-
dami dla danego pomieszczenia. 

Podłogówka, a rodzaje podłóg
Najważniejszym odczuwalnym parametrem,
decydującym o możliwości delektowania się
ciepłą atmosferą w pokoju, jest temperatu-
ra na powierzchni podłogi. Jej wartość win-

Rozkład temperatur dla różnych sposobów ogrzewania 

py ciepła bez dodatkowych inwestycji w po-
prawienie izolacyjności przegród. Ogrzewa-
nia ścienne na ogół konstruuje się z rur
o średnicach 14 mm, mocowanych do ścian
za pomocą szyn montażowych i kołków,
wzmacniając tynk dodatkowo siatkami 
z włókien szklanych. Wymagana grubość tyn-
ku to 3–4 cm, co sprawia, że ogrzewanie
ścienne, które ma gorszy rozkład temperatur
od podłogowego, jest mniej bezwładne,
a więc szybciej reaguje na zmiany żądanej
temperatury powietrza. Systemy typu Wall
to także dobre rozwiązanie dla budynków
starych, gdzie nie ma możliwości dodatko-
wego dociążenia stropu wylewką.

Ogrzewania ścienne, w starych, remontowa-
nych budynkach często uzupełniane są sys-
temami typu Renova, przeznaczonymi
do współpracy z lekkimi płytami z suchego
jastrychu.

Elementem bazowym systemu typu Renova
są zwykle płyty styropianowe, wyprofilowa-
ne tak aby w wyżłobienia w nich można by-
ło wcisnąć aluminiowe panele grzewcze,
wzmagające efekt grzania, w których mon-
towane są następnie rury o średnicy 14
lub 16 mm. Całkowita wysokość takiej pły-
ty to około 2,8 cm. Do tego dochodzą zwy-



Rozdzielacz o średnicy 1 z przepływomierzami
i zaworami regulacyjnymi 
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Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci systemów podłogowych, listew
podłogowych i ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz przemysłowy 

Projekt jest absolutnie niezbędnym ele-
mentem do określenia:
# temperatury na zasilaniu ogrzewania pod-
łogowego;
# temperatury na powierzchni posadzki;
# średnicy i rozstawu rur;
# straty ciśnienia oraz wartości przepływów
rzutujących na prawidłowy dobór pompy.

Projekt zabezpiecza inwestora także
przed błędami, takimi jak:
# zbyt wysoka temperatura na zasilaniu pro-
wadząca do uszkodzenia posadzki;
# niewłaściwy podział na pola grzewcze,
prowadzący do uszkodzenia posadzki 
(brak dylatacji pomiędzy pętlami lub brak
dylatacji płyt o zbyt dużej powierzchni – po-
nad 40 m2 – lub o skomplikowanych kształ-
tach – L, C);
# montaż zbyt małej pompy w stosunku
do wymaganego przepływu i wysokości
podnoszenia.

Samo ułożenie pętli grzewczych winno
być realizowane przez wyspecjalizowaną
firmę, która nie zapomni o użyciu taśmy
brzegowej i profili dylatacyjnych, oddzie-

lających pętle od siebie i elementów kon-
strukcyjnych budynku, a także o właściwym
przeprowadzeniu rozruchu, który od mo-
mentu wylania jastrychu trwa nawet do
2 miesięcy. Zatrudnienie wykonawcy nie-
przestrzegającego zasad układania i rozruchu
ogrzewania podłogowego prowadzi do
szeregu błędów takich jak:
a) błędy prowadzące do uszkodzenia po-

sadzki lub podłogi, czyli:
# zastosowanie zamiast taśmy brzegowej
styropianu;
# zastosowanie styropianu zamiast profilu
dylatacyjnego;
# niestosowanie dylatacji pomiędzy po-
mieszczeniami (w otworach drzwiowych);
# brak rur osłonowych na przejściach przez
dylatacje;
# brak rur osłonowych przy wyjściu z roz-
dzielacza – zbyt wysoka temp. posadzki
przy rozdzielaczu;
# brak komunikacji pomiędzy instalatorem,
a posadzkarzem – fuga powinna być dokład-
nie ponad dylatacją, panele lub parkiety po-
winny być klejone klejami atestowanymi
do współpracy z o. p.;
# zbyt mała grubość jastrychu;

# zła kompozycja (skład) jastrychu;
# niedostateczne sezonowanie (suszenie) 
jastrychu;
# niestosowanie się do wytycznych rozru-
chowych.
b)błędy prowadzące do powstania pro-

blemów natury hydraulicznej, czyli: 
# nie przeliczenie strat ciśnienia – zbyt duża
strata w stosunku do możliwości pompy;
# ułożenie zbyt długich pętli – j. w;
# niedokładne odpowietrzenie układu;
# niedokładna regulacja przy zastosowaniu
rozdzielaczy ze śrubami regulacyjnymi;
# zbyt niska temperatura zasilania (zwykle
zbyt duża strata ciśnienia + kłopoty z osią-
gnięciem komfortu cieplnego).

Gwarancja na system. Należy stosować wy-
łącznie systemy ubezpieczone od odpowie-
dzialności cywilnej producenta. Przykładowo
klient może otrzymać od dostawcy systemu
polisę ubezpieczeniową na konkretny obiekt
(mieszkanie, kościół, apartamentowiec) z sumą
ubezpieczenia do kwoty 2 000 000 mln zł z ty-
tułu wystąpienia ewentualnych wad materia-
łowych, sygnowaną przez znaną i działającą
na rynku polskim firmę ubezpieczeniową.
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Ogrodzenia na pokolenia
System ogrodzeniowy 3DPanel 3A Lux

Wzmocniony panel o podwy¿szo-
nych parametrach to jedna z nowoœci
w ofercie produktowej firmy ATEX.

W odpowiedzi na rosn¹ce oczekiwa-
nia rynku postanowiliœmy wprowadziæ
ulepszony i jeszcze bardziej wytrzy-
ma³y panel ogrodzeniowy. Nowy pro-
dukt zosta³ wykonany z grubszego prê-
ta o œrednicy Ø4,0 mm z „oczkiem”
50x200 mm. Jest on dostêpny w czte-
rech wysokoœciach oraz dwóch warian-
tach zabezpieczenia antykorozyjnego.

Jako uzupe³nienie ogrodzenia pane-
lowego ATEX oferuje bramy i furt-
ki 3D. Elementy te wype³nione s¹ 
panelem 3A Lux z prêta o œrednicy
Ø3,6 mm z „oczkiem” 50x200 mm.
Stosuj¹c takie rozwi¹zanie uda³o siê
stworzyæ niezwykle trwa³y produkt
o najlepszym stosunku w³aœciwoœci
technicznych do ceny.

Nasz¹ dewiz¹ jest dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ produktu. W po³¹czeniu z najnowszymi technologiami produkcji oraz d¹¿eniem do zaspo-
kajania ci¹gle rosn¹cych potrzeb rynku otrzymujemy najlepszy produkt za rozs¹dn¹ cenê, wspólnie ³¹czymy tradycjê z nowoczesnoœci¹.

Nazwa Œrednica Oczko Szerokoœæ Wysokoœæ Zabez-
pieczenie

3A Lux Ø4 mm 50x200mm 2500 mm

1230
1520
1720
2000

ocynk
lub

ocynk
+ RAL
6005

Panel 3A Lux wyró¿nia siê zwiêk-
szon¹ odpornoœci¹ na odkszta³cenia
i uszkodzenia. Dziêki temu bez proble-
mu sprosta najwy¿szym wymaganiom,
a liczba jego zastosowañ jest jeszcze
wiêksza ni¿ dotychczas. Tworz¹c now¹
paletê produktow¹ na 2014 rok d¹¿yli-
œmy do uzyskania jak najwy¿szego po-
ziomu satysfakcji klienta.



Od dekady, na łamach rozpoczynającego 
dany rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelni-
kami refleksją nad minionym sezonem i pró-
bą ogólnej prognozy tego, co budowlaną
społeczność może czekać w nadchodzą-
cych 12 miesiącach. To zadanie niełatwe i ry-
zykowne – historia dowodzi, że nie udaje się
znacząco zmniejszyć skali nietrafionych pro-
gnoz, bowiem gospodarka zależy od wielu
czynników, często chwilowych i nadal ciągle
nieprzewidywalnych.
W naszej branży, niemal co roku, pogoda,
zmiany cen czy ogólne nastroje społeczne
mają istotny wpływ na jej ostateczną kondy-
cję. Mimo to, po raz kolejny, w oparciu o da-
ne makroekonomiczne oraz opinie wielu
przedsiębiorców, prowadzących małe i śred-
nie firmy (kupieckie i wykonawcze), staramy
się nakreślić spodziewany trend nadchodzą-
cych zmian. 
Zanim sformułujemy prawdopodobny, na-
szym zdaniem, scenariusz sytuacji w sektorze
budownictwa mieszkaniowego, spójrzmy bli-
żej na to, co działo się w nim przez ostat-
nie 12 miesięcy.

Jak kształtował się popyt
Sezon 2013 okazał się niemal lustrzanym
odbiciem sytuacji, jaka miała miejsce
w roku 2012. Wówczas pierwsze półrocze
cechowała względnie dobra sprzedaż, zaś
trzeci, a zwłaszcza czwarty kwartał rozczaro-
wały głębokimi spadkami popytu. Odwrot-
nie niż rok wcześniej, przez całe pierwsze
półrocze sezonu 2013 trwał pesymizm.
Przyczyniła się do tego, przede wszystkim,
aura – śnieg znikł z placów budowy dopie-
ro w połowie kwietnia. Pierwsze półro-
cze 2013 r. składy Grupy PSB zamknę-

W ocenie PSB

Wyniki roku 2013 i pytania o rok bieżący 
– ważne dla dystrybucji materiałów
budowlanych i sektora DIY
Najważniejsze dane obrazujące dynamikę aktywności PSB w 2013 r. i spodziewanej w roku
2014 na rynku dystrybucji materiałów budowlanych oraz w sektorze DIY można przedstawić
w maksymalnym skrócie następująco:
# wzrost sprzedaży przeciętnego składu budowlanego o 0,5%;
# wzrost sprzedaży przeciętnego sklepu PSB-Mrówka o niemal 3%;
# przewidywany w 2014 r. ogólny wzrost sprzedaży w składach i placówkach detalicznych
Grupy PSB rzędu kilku procent.
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ły 10% spadkiem sprzedaży. Koniunktu-
ra wróciła dopiero w lipcu, za to z dużym
impetem, i trwała nieprzerwanie do koń-
ca roku (wykres 1). Po 3 kwartałach prze-
ciętny skład PSB był jeszcze na ponad 3%
minusie. W sukurs branży przyszła tym razem
pogoda – do końca roku można było prowa-
dzić prace budowlane. Szczególnie mile za-
skoczyły wyniki grudnia. Drugim czynnikiem,
który znacząco zwiększył popyt w tym mie-
siącu była zapowiedź podwyżki podatku VAT
na niektóre materiały budowlane, która we-
szła w życie od stycznia 2014 r. Nie należy
też pomijać ogólnej poprawy nastrojów 
wynikającej z coraz lepszych danych o stanie
naszej gospodarki i dobrych perspektywach
na rok 2014.
W efekcie opisanych trendów, w przecięt-
nej hurtowni Grupy PSB, roczne przycho-
dy wzrosły o 0,5% – przypomnijmy, że
w sezonie wcześniejszym, parametr ten

wyniósł minus 7%. Z kolei w placówkach
detalicznych, w sklepach PSB-Mrówka
funkcjonujących przez pełne 12 miesięcy
roku 2012 i 2013, wzrost sprzedaży się-
gnął niemal 3%. Rok wcześniej odnotowa-
ły one 0,6% spadek (wykres 2). Trzeba tak-
że zaznaczyć, że dodatnia dynamika popytu
wśród klientów Mrówek trwała aż 9 miesię-
cy, jedynie w pierwszym kwartale 2013 r. po-
goda była powodem negatywnych trendów.
Dla przypomnienia: w ofercie składów 
budowlanych PSB dominują materiały
do budowy i remontów, najczęściej domów
i mieszkań. Natomiast sklepy PSB-Mrówka
oferują artykuły potrzebne do wyposażenia
oraz upiększenia domów i mieszkań. Sklepy
Mrówka aktywne są niemal wyłącznie
na rynkach lokalnych, obejmujących powia-
ty czy gminy.
Należy pamiętać, że na kształt krzywych,
obrazujących sezonowy poziom zakupów
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siedem branż kończyło sezon na minusie
i taka sama proporcja utrzymała się w ro-
ku 2013.
Od czasu szybkiego przyrostu nowych
sklepów PSB-Mrówka, w rankingu dyna-
miki sprzedaży Centrali PSB przoduje
asortyment związany z utrzymaniem 
domu (wykres 4). Liderem w minionym
roku był ogród – sprzedaż tych materiałów
wzrosła niemal o 35%, kolejna trójka (płyt-
ki, oświetlenie, dekoracje) osiągnęła wzrost
rzędu 20–30%. Następna grupa towarów,
o ok. 10% trendzie wzrostu, to: wykończe-
nia, materiały inne, farby i narzędzia. Kilku-
procentowy plus odnotowaliśmy w izola-
cjach termicznych, instalacjach, materiałach
ściennych i ogrodzeniach.
Spadek nastąpił w suchej zabudowie (–1%),
dachach, stali, chemii budowlanej, stolarce
(od –4% do –6%) oraz kostce brukowej 
(–10%) i izolacjach wodochronnych (–12%).
Drugi rok z rzędu na bardzo dużym minusie
uplasował się cement (–32%).
Zaznaczyć należy, że opisane trendy dotyczą
dynamiki sprzedaży Centrali PSB do składów
i sklepów PSB-Mrówka, tym samym tylko
pośrednio oddają rzeczywisty popyt na ryn-
ku wśród klientów ostatecznych. 

Wstępne wyniki Grupy PSB 
Na koniec 2013 r. Grupę PSB tworzy-
ło 331 firm handlowych, dysponujących
łącznie 428 składami materiałów budow-
lanych. W tej liczbie 27 placówek funk-
cjonowało pod brandem PSB-Profi. Sieć
detaliczną, pod nazwą PSB-Mrówka, sta-

hurtowni i sklepów Mrówka w Centrali PSB,
od lat wpływają dwie wewnętrzne akcje 
targowe PSB – wiosną Targi Grupy w Kiel-
cach i późnym latem Regionalne Targi Gru-
py PSB.

Ceny – większe zróżnicowanie
niż w poprzednim sezonie
Przypomnijmy, że rok 2011 to czas drożeją-
cych materiałów budowlanych, podczas gdy
w sezonie 2012 fluktuacja cen uległa spłasz-
czeniu – wahania (plus/minus), w stosunku
do poziomu ze stycznia, nie przekraczały 8%
(poza taniejącą stalą).
W roku 2013 ceny większości grup towa-
rowych zmieniały się stosunkowo nie-
znacznie (wykres 3). Różnice na przestrze-
ni 12 miesięcy nie przekraczały 10%,
przy czym więcej towarów taniało. Były jed-
nak wyjątki, np. ceny farb pomiędzy stycz-

niem a grudniem spadły o 11%, ale w okre-
sie sierpień–listopad ich poziom sięgał 
minus 18–20%. Niemal przeciwnie zachowy-
wała się stal – zaczęła wyraźnie drożeć
od września, osiągając punkt kulminacyjny
(+14%) w listopadzie. To był głównie sku-
tek regulacji prawnych. Ceramiczne materia-
ły ścienne, po marcowej obniżce, przez nie-
mal 3 kwartały utrzymały ok. 5% zwyżkę cen.
Cechą charakterystyczną sezonu 2013 jest,
w porównaniu z poprzednimi okresami,
znacznie większe uspokojenie fluktuacji ce-
nowych. Rynek, poza paroma wyjątkami, był
dla inwestorów bardziej przewidywalny.

Sprzedaż wg grup produkto-
wych – podział na detal i hurt
W roku 2011 tylko jeden asortyment,
z dwudziestu analizowanych grup towa-
rowych, był pod kreską, rok później aż



20%. Przychody całej sieci detalicznej,
w wyniku uruchomienia nowych placó-
wek, wzrosły aż o 21%, osiągając po-
ziom 824 mln zł.
Z kolei, całkowite przychody Centrali
– Grupy PSB S.A., osiągnęły poziom nie-
mal 1,8 mld zł i były wyższe o 7% od
wyniku osiągniętego w 2012 r.

Podsumowanie
1. W minionym sezonie, popyt na materiały

budowlane utrzymał się na poziomie zbli-
żonym do roku 2012. Bardzo złe wyniki
pierwszego półrocza, a zwłaszcza pierwsze-
go kwartału, spowodowane czynnikami at-
mosferycznymi, zostały zrekompensowane
w drugim półroczu. Powoli zaczęły popra-
wiać się nastroje inwestorów, dopisała po-
goda, a w końcówce roku na wzrost sprze-
daży wpłynęła zapowiedź podwyżki stawki
VAT od początku 2014 roku. 

2. Lepsza koniunktura dotyczyła sektora de-
talicznego, dodatnia dynamika sprzedaży
trwała w tym kanale od kwietnia, do grud-
nia. Mieszkańcy małych i średnich miejsco-
wości zaczęli ostrożnie podnosić bieżące
wydatki na utrzymanie swoich posesji.

3. Wyjątkowo niskie stopy procentowe spo-
wodowały, że część inwestorów zlikwido-
wało swoje depozyty, lokując środki w za-
kup mieszkań. 

4. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań
przez firmy budowlane wobec hurtowni
były w dalszym ciągu jednym z najistot-
niejszych problemów branży.
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OO Jaki będzie sezon 2014 dla handlu materiałami budowlanymi?

1. W 2013 r. wydano pozwolenia na bu-
dowę 138 tys. mieszkań (16% mniej niż
przed rokiem), w tym ponad 78 tys. w bu-
downictwie indywidualnym (spadek 11%).
Jednocześnie, rozpoczęto budowę 127 tys.
mieszkań (spadek 10%), w tym ponad 
73 tys. w budownictwie indywidualnym
(spadek 9%).
2. Najnowsze prognozy koniunktury
w budownictwie, formułowane przez
firmy wykonawcze, są znacznie lepsze
niż przed rokiem. Dotyczą one zarówno
spodziewanego poziomu produkcji bu-
dowlano-montażowej, sytuacji finansowej,
jak i portfela zamówień.
3. Perspektywa rynku hipotecznego
w 2014 r. rysuje się nieźle – mimo wpro-
wadzenia obowiązku 5% wkładu własne-
go, kredyt obecnie jest bardzo tani i nie bę-
dzie taką barierą jak w minionych latach. 
4. Dyscyplina płatnicza ze strony firm 
wykonawstwa budowlanego może w nie-
wielkim stopniu ulec poprawie.

szy niż w minionym sezonie. Dynami-
ka sprzedaży w pierwszych miesiącach
może być znacząca, ze względu na bar-
dzo niską bazę porównawczą z ro-
ku 2013, i to powinno poprawić na-
stroje wśród inwestorów.
8. Ceny zasadniczych materiałów budow-
lanych jak i mieszkań przestały spadać, jed-
nak trudno ocenić czy ten trend utrzyma się
w najbliższych kilkunastu miesiącach.
9. Grupa PSB będzie dynamicznie roz-
wijać sieć podstawową poprzez 
przyjmowanie nowych składów bu-
dowlanych w poczet swego akcjonaria-
tu oraz budować kolejne sklepy 
PSB-Mrówka. W sezonie 2014 planu-
jemy otwarcie około 40 placówek 
detalicznych, przyjęcie kilkunastu hur-
towni budowlanych oraz przekształce-
nie kolejnych 15 składów w nowocze-
sne centra budownictwa pod nazwą 
PSB-Profi.

nowiło 151 marketów i sklepów typu
„dom i ogród”.
Wstępnie szacowane, skumulowane przy-
chody ze sprzedaży materiałów bu-
dowlanych całej Grupy PSB osiągnęły
w 2013 r. pułap 4,98 mld zł i były wyż-
sze o ponad 3,2% od osiągniętych w ro-
ku poprzednim. Należy jednak podkreślić,
że łączne przychody podmiotów tworzących
PSB są co najmniej o kilkanaście procent
wyższe, a to z tytułu innej działalności niż
handlowa, jaką prowadzi spory odsetek na-
szych partnerów. Warto zauważyć, że 48%
składów odnotowało wzrosty, ale w 52%
wystąpił spadek sprzedaży materiałów bu-

dowlanych. Jednocześnie należy przypo-
mnieć, że rok wcześniej proporcje te wyglą-
dały następująco: 32/68.
Permanentna bolączka naszej branży – spływ
należności – w minionym sezonie uległa 
dalszemu pogorszeniu. Można szacować, że
w wielu składach poziom należności przeter-
minowanych dochodził do ok. 50% ich ogól-
nego stanu. 
Od wielu lat obserwujemy lepszą sytuację
w segmencie związanym z remontami oraz
utrzymaniem domów. Tak było i w 2013
roku – od kwietnia do listopada utrzymywa-
ła się kilkuprocentowa dynamika wzrostu
popytu zaś w grudniu przekroczyła aż

Mirosław Lubarski

5. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są
w dalszym ciągu wysoce niezaspokojo-
ne, dalej też będziemy obserwować
wzrost znaczenia remontów i moderni-
zacji w popycie na szeroko rozumiane
materiały budowlane.
6. Wydaje się, że gospodarka europejska
najgorsze ma za sobą, nasz eksport stale
rośnie, poprawiła się konsumpcja we-
wnętrzna, inwestycje powinny wyraźniej
ruszyć w drugiej połowie roku. Prognozy
makroekonomiczne dla Polski są coraz lep-
sze, wielu ekspertów oczekuje wzrostu PKB
na poziomie zbliżonym do 3%. Barierą
w dalszym ciągu jest ponad 13% stopa
bezrobocia, niemniej jednak wydaje się, 
że powoli zaczyna budzić się większy
optymizm.
7. Na tle powyższych przesłanek można
wnioskować, iż popyt na materia-
ły w budownictwie mieszkaniowym
w 2014 r. będzie o kilka procent wyż-



z programu MDM? Na www.rodzina.gov.pl
znajdziemy odpowiedź pozytywną. Zaintere-
sowani powinni zacząć od zapoznania się
z warunkami, jakie musieliby spełnić (są
na poanej stronie).
O wielkiej skali niezaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych Polaków grzmi od lat Kon-
gres Budownictwa. Na www.kongresbudow-
nictwa.pl znaleźć można m.in. Raport Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), skupiającej 34 wysoko rozwinięte
państwa (z maja 2013 r.), w którym Polska
zajęła pod względem warunków mieszkanio-
wych przedostatnie miejsce w rankingu, 
wyprzedzając jedynie Turcję. W Polsce bra-
kuje od 1,5 mln do 1,8 mln mieszkań. Jakość
już istniejących jest również przedmiotem
troski: połowa zasobów mieszkaniowych po-
wstała przed 1970 r. i istnieje pilna potrze-
ba ich renowacji.
Kongres Budownictwa przywołuje też wyni-
ki badania CBOS (z września 2013 r.) wg któ-
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Najważniejsze fakty
Według wstępnych danych GUS* w 2013
r. oddano w Polsce do użytku ogó-
łem 146 tys. mieszkań, rozpoczęto bu-
dowę 127,5 tys. mieszkań i wydano po-
zwolenia na budowę ponad 138,5
tysięcy. W roku poprzednim wszystkie wy-
niki były lepsze.
Przyjrzyjmy się bliżej dominującym formom
budowy mieszkań. W latach 2007–2013
w budownictwie indywidualnym jedynie
w 2008 r. oddano więcej mieszkań, niż
w 2013 r. Z pozwoleniami na budowę by-
ło już jednak zdecydowanie gorzej. Minio-
ny sezon był piątym rokiem z rzędu, w któ-
rym zanotowano spadek. Równie źle
wypadają porównania w kategorii mieszkań
rozpoczętych.
W budownictwie na sprzedaż lub wyna-
jem liczba mieszkań oddanych w 2013 r.
spadła, była też mniejsza niż w latach 2008-
2009. Pod względem pozwoleń na budowę
mieszkań oraz mieszkań rozpoczętych
rok 2013 był najgorszy od 8 lat. 

Wykres 1 potwierdza, że złote czasy ko-
niunktury w budownictwie mieszka-
niowym przypadły generalnie na sezo-
ny 2007–2008. Oddaje też stabilną prze-
wagę budownictwa indywidualnego nad
deweloperskim. Pokazuje zarazem, że
na przestrzeni lat maksymalne wzrosty, jak
i spadki, tak w mieszkaniach oddanych, jak
i w pozwoleniach czy rozpoczętych są w bu-
downictwie indywidualnym wyraźnie mniej-
sze, niż w deweloperskim. Tym samym bu-
downictwo indywidualne jest bardziej
przewidywalne.

Krótko o MDM, więcej 
na temat potrzeb 
mieszkaniowych i kredytów
Wizytówką aktywności rządu na rzecz popra-
wy sytuacji w budownictwie mieszkaniowym
jest aktualnie program „Mieszkanie dla Mło-
dych”. Jego założenia, wielokrotnie modyfi-
kowane, prezentowane są na bieżąco w me-
diach. Warto w tym miejscu zacytować
jedynie opinię firmy doradczej REAS (publi-
kacja z 21 stycznia 2014 r.), wg której „Jeśli
program zostanie uruchomiony od początku
stycznia, wówczas w skali roku wypłaconych
zostanie prawdopodobnie ok. 16–18 tys. do-
płat do kredytów, co może oznaczać wspar-
cie dla ok. 20–23 proc. łącznej liczby trans-
akcji na rynku deweloperskim w 2014 r.,
o wartości rzędu 16–18 proc. łącznej rocz-
nej wartości transakcji w kraju”. 
A co z pomocą tym, którzy budują dom jed-
norodzinny tzw. systemem gospodarczym?
Czy takie osoby będą mogły skorzystać

––––––––
* Wszystkie informacje statystyczne, jakimi po-
sługujemy się w niniejszym artykule, zaczerp-
nęliśmy z ogólnie dostępnych tablic informacyj-
nych GUS.

Czy będzie mniej źle niż było w roku ubiegłym?

Budownictwo mieszkaniowe
w sezonie 2014
Rok 2013 nie był w budownictwie mieszkaniowym rokiem dobrym. Był wręcz gorszy od ro-
ku poprzedniego, a w kilku najważniejszych analizowanych kategoriach najgorszy w ciągu
ostatnich 7 lat. Perspektywy, jakie rysują się na podstawie tego, że w 2013 r. rozpoczęto
budowę o ponad 10% mniej mieszkań, niż rok wcześniej, zarazem liczba mieszkań, na bu-
dowę których wydano pozwolenia była o 16% mniejsza, nakazują ostrożność w prognozach.
Ale już w powiatach sytuacja jest mocno zróżnicowana. Polecamy szczególnej uwadze
Czytelników wykres 4 oraz tabelę 1.



rych prawie 53% Polaków uważa, że głów-
nym problemem polskich rodzin jest brak
mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego
problemu, zarazem niemal 73% Polaków
uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa jest
główną przyczyną kryzysu demograficznego.
W ramach programu MDM na pierwotny
rynek mieszkaniowy ma trafić w 2014 r.
w postaci dopłat do wkładu własnego, 600
milionów złotych.
Tymczasem, dla porównania, wartość
196,5 tys. kredytów mieszkaniowych nowo
udzielonych w 2012 r. wyniosła 39,1 mld zł,
a w ciągu trzech pierwszych kwartałów

w ocenie z października ub. r. oczekiwał, że
w IV kwartale 2013 r. miało nastąpić zaostrze-
nie polityki kredytowej w zakresie kredytów
mieszkaniowych i niewielki wzrost popytu.

Decyduje budownictwo 
indywidualne
Na pytanie o liczbę i wartość kredytów miesz-
kaniowych w podziale na te, które udzielane
są inwestorom realizującym swoje domy
w formie budownictwa indywidualnego i ta-
kie, które są wykorzystywane, gdy ktoś korzy-
sta z usług deweloperów znają odpowiedź
poszczególne banki. Media takich danych nie

24

DOKĄD ZMIERZA RYNEK

nr 1/2014  www.glospsb.com.pl

––––––––
** Dane z raportów AMRON-SARFiN publiko-
wanych przez Związek Banków Polskich. Raport
z wynikami IV kwartału 2013 r. ma być opu-
blikowany pod koniec lutego.

2013 r., przy 131,5 tys. kredytów, 26,7 mld
zł. Chodzi o kredyty, z których skorzystał 
zarówno rynek wtórny, jak i pierwotny.

Wykres 2** pokazuje, że dynamika nowo
udzielonych kredytów mieszkaniowych
w 2013 r. z kwartału na kwartał polepszała
się. Mimo to zsumowany roczny wynik oka-
że się zapewne wyraźnie gorszy, niż w po-
przednich latach. Narodowy Bank Polski

publikują. Na podstawie ogólnie dostępnych
statystyk możliwe są natomiast inne porów-
nania budownictwa indywidualnego z dewe-
loperskim. Wykres 3 oddaje prawdę funda-
mentalną. O kondycji rynku budowlanego
decyduje przede wszystkim kondycja in-
westorów indywidualnych. 
W latach 2007–2013 łączna powierzch-
nia mieszkań oddanych w tej for-
mie budowania przekraczała od 2,2 do
3,3-krotnie łączną powierzchnię wszyst-
kich oddanych w danym roku mieszkań
deweloperskich. Budowanie w pozostałych
formach (komunalne, społeczne czynszowe, 
zakładowe, spółdzielcze), o które stara się za-

biegać Kongres Budownictwa, stanowi
od wielu już lat margines kilku procent.
Producenci materiałów budowlanych,
kupcy handlujący tymi materiałami, wy-
konawcy, którzy je stosują i oczywiście
inwestorzy ze szczególną uwagą winni
obserwować sytuację w budownictwie in-
dywidualnym.

Najważniejsze są powiaty
Dane o budownictwie mieszkaniowym w ca-
łej Polsce niosą wiedzę ogólną. Tymczasem
ogromna większość Czytelników Głosu
PSB związana jest z Polską powiatową.
To w miastach mniejszych niż wojewódzkie
metropolie, ale też w całkiem małych miej-
scowościach prowadzi codziennie działalność
gospodarczą ogromna większość wykonaw-
ców budowlanych – co najmniej kilkanaście
tysięcy firm będących klientami kupców-
-akcjonariuszy Grupy PSB. W powiatach 
wznosi i remontuje swoje domy ogromna
większość inwestorów indywidualnych, też
będących klientami PSB. Nasi kupcy – wła-
ściciele składów budowlanych, Centrów
Budowlanych PSB-Profi oraz sklepów
PSB-Mrówka oferują swoje wyroby naj-
częściej na lokalnych rynkach Polski po-
wiatowej. Dlatego Grupa PSB specjalnie dla
swoich kupców i partnerów-dostawców ma-
teriałów budowlanych sięga po informacje
do powiatów.

Wykres 4 pokazuje, że skupienie głównej
uwagi na budownictwie indywidualnym jest
w pełni zasadne. W ogromnej większości po-
wiatów (325 powiatów na 380 ogółem) ta
forma przeważa, przy czym aż w 212 stano-
wi 100%. Takie wyniki przyniosła statystyka
GUS w kategorii mieszkań, które rozpoczęto
w budownictwie indywidualnym w trzech
pierwszych kwartałach 2013 r., ale z podob-
ną sytuacją mielibyśmy do czynienia analizu-
jąc inne okresy. Jedynie w 55 powiatach licz-
ba mieszkań rozpoczynanych w budownictwie
indywidualnym była mniejsza, niż w pozosta-
łych formach budownictwa łącznie.
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Województwo
Największy wzrost Największy spadek

Powiat Liczba mieszkań Powiat Liczba mieszkań
Dolnośląskie świdnicki +108 trzebnicki -220

Kujawsko-Pomorskie świecki +47 bydgoski -114

Lubelskie m.Lublin +142 m.Biała Podlaska -222

Lubuskie strzelecko-drezdenecki +116 m.Zielona Góra -146

Łódzkie skierniewicki +3 tomaszowski -194

Małopolskie nowosądecki +52 m.Tarnów -227

Mazowieckie m.Siedlce +100 nowodworski -166

Opolskie głubczycki +16 opolski -44

Podkarpackie m.Rzeszów +26 stalowowolski -58

Podlaskie wysokomazowiecki +34 łomżyński -64

Pomorskie wejherowski +58 nowodworski -121

Śląskie m.Sosnowiec +54 bielski -116

Świętokrzyskie m.Kielce +12 buski -115

Warmińsko-Mazurskie ełcki +81 nowomiejski -54

Wielkopolskie kolski +78 poznański -494

Zachodniopomorskie gryficki +52 koszaliński -111

Tabela 1. Mieszkania rozpoczęte w budownictwie indywidualnym – wzrost/spadek w okre-
sie I–IX 2013 wobec I–-IX 2012

Joanna Ziach, Mirosław Ziach

trzebowanie na materiały budowlane i usłu-
gi wykonawcze zgłasza w danym powiecie
o kilkudziesięciu, a nawet kilkuset inwesto-
rów mniej, niż rok wcześniej, przekłada się
na lokalnym rynku na niemałe kwoty, któ-
rych mogą nie zarobić obecne na nim 
składy i firmy budowlane. Ale w sytuacji 
odwrotnej – wzrostu liczby rozpoczynanych
w powiecie nowych mieszkań – przychody
kupców i wykonawców mogą być większe. 
W okresie I–IX 2013 r., wobec analogiczne-
go okresu 2012 r. spadki w wielu powiatach
były zdecydowanie bardziej spektaku-
larne niż wzrosty w innych. Największy
wzrost – w powiecie miasta Lublin, to 142
mieszkania. Tymczasem rekordowy spadek
– w powiecie poznańskim oznaczał, że roz-
poczęto budowę 494 mieszkań mniej.

Nastroje wykonawców
Od 20 lat, co miesiąc GUS pyta przedsię-
biorców budowlanych jak postrzegają 

bariery przeszkadzające w rozwoju ich firm
i jak oceniają koniunkturę w budownictwie.
Na ankiety GUS odpowiadają firmy duże,
średnie i małe (w tym zatrudniające do 9
osób), prowadzące roboty budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem budynków, roboty
związane z budową obiektów inżynierii lą-
dowej i wodnej oraz roboty budowlane
specjalistyczne. 
Obraz, wyłaniający się dzięki badaniom an-
kietowym 5 tysięcy firm ma różne tonacje.
Wykres 6 niesie odrobinę optymizmu. 
Oto, po 6 latach spadku ocen pozytywnych
i wzrostu negatywnych, po raz pierwszy 
zły trend się odwrócił. Wprawdzie do czte-
roletniego okresu przewagi optymizmu 
nad pesymizmem z lat 2004–2007 daleko,
porównania z latami 2008–2011 też nie
imponują, ale negatywny minus jest krót-
szy, a plusik, choć nadal mały, nie zmniej-
szył się.
Przedstawionym ocenom towarzyszą zmiany
w postrzeganiu niektórych istotnych barier
w działalności firm budowlanych. Rzecz 
znamienna – w świadomości wykonawców 
budowlanych niemal od początku 2013 r.
systematycznie obniżała się bariera „Nie-
pewności ogólnej sytuacji gospodarczej”,
a od czerwca bariera „Niedostatecznego 
popytu”. Tymczasem to właśnie te bariery
wiązały się chyba najmocniej z obawami, 
jakie niósł jeszcze niedawno kryzys.

* * *
Czy budownictwo mieszkaniowe w 2014 ro-
ku przyspieszy, zwolni swój rozwój, a może
zatrzyma się na poziomie roku poprzednie-
go? Trudno o zdecydowaną prognozę. Jed-
no jest pewne – warto obserwować z naj-
większą uwagą sytuację w budownictwie
indywidualnym. Kto pierwszy dostrzeże
zmiany w tym zakresie na swoim rynku 
lokalnym, temu łatwiej będzie prowadzić 
budowlany biznes.

W 2013 r. nie było w Polsce powiatu,
w którym nie rozpoczęto budowy przy-
najmniej jednego mieszkania w budow-
nictwie indywidualnym.
Czy statystyka budownictwa mieszkaniowego
w powiatach jest spójna z prezentowaną wy-
żej dla całej Polski? Wykres 5 potwierdza kie-
runek dynamiki. Zarazem plastycznie zwraca
uwagę, że nawet jeżeli w skali całego kraju jest
np. lepiej, to w wielu powiatach bywa odwrot-
nie. A gdy w skali kraju np. pogorszyło się, to
wcale nie oznacza, że w iluś tam powiatach nie
mogło się w tym samym czasie polepszyć. 
W ciągu trzech pierwszych kwarta-
łów 2013 r. w 274 powiatach liczba
mieszkań, których budowę rozpoczęto
była mniejsza niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego, natomiast w 97
była większa, a w 8 taka sama.
Tabela 1 pokazuje, jakie znaczenie mają
wzrosty/spadki liczby rozpoczętych mieszkań
w poszczególnych powiatach. To, czy zapo-



Modna prostota i geometria nie gwarantu-
je energooszczędności. Kiedy ogląda się
osiedla domów jednorodzinnych powsta-
łych w ostatnich latach widać, że owszem,
prym wiodą proste geometryczne formy,
ale prawdziwie energooszczędna architek-
tura dopiero raczkuje. Wiele domów budo-
wanych dzisiaj to bardziej obszerne i dość
wystawne wille niż skromne niskoenergo-
chłonne domki jednorodzinne. 

Nowy wiek 
– nowe potrzeby

Pojawiająca się w ostatnich latach nowa
klasa średnia zaczęła poszukiwać możliwo-

ści podkreślenia wzrostu swojego statusu
również w sposobie mieszkania. Minimal-
ny program, jaki niosła za sobą idea 
domów dostępnych przestał zaspakajać
potrzeby inwestorów, i z powrotem zaczę-
to budować duże domy. Wydawałoby się, 
że o domu – jego wielkości i funkcjach
– współcześni inwestorzy myślą dzisiaj
w sposób bardziej racjonalny, niż Ci 
z ubiegłego wieku, którzy nadmierną 
powierzchnię domu motywowali chęcią
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
nie tylko swoich, ale i przyszłych rodzin
swoich dzieci. Rzadko kto dzisiaj kieruje się 
takimi przesłankami, ale pozostała chyba
potrzeba emanacji zamożnością. Również
zmieniający się styl życia i wzrastająca

świadomość, że przestrzeń domu może
zrealizować również potrzeby emocjonal-
ne każdego z domowników sprawiły, że
w naturalny sposób przestrzeń domu po-
szerzyła swoje funkcje, a wraz z nimi po-
większyła się na nowo jego powierzchnia.
O domu zaczyna się myśleć jak o sprawnie
funkcjonującej firmie, gdzie każda czyn-
ność musi być wykonywana w komforto-
wych warunkach i mieć swoje przypisane
miejsce. Przy sypialniach planuje się 
garderoby, a obok sypialni małżeńskiej
– również łazienkę. Standardem jest także
łazienka gościnna, dziecięca i coraz częściej
gospodarcza. Spiżarnia, przy wejściu 
osobne pomieszczenie na szatnię, gabinet, 
sauna, biblioteka, pokój hobby, kino 
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JAK ZMIENIAJĄ SIĘ POLSKIE DOMY (część III)

Dzisiaj wiele mówi się o konieczności

oszczędzania energii. Jednak budynków

spełniających standardy energooszczęd-

ności jak na razie powstaje niewiele. 

Obserwuje się wprawdzie zbieżne z archi-

tekturą energooszczędną dążenie do pro-

stoty form, ale jest to tylko jeden z wy-

różników współczesnego budownictwa.
Hanna Jankowska
dziennikarz, Budomedia sp. z o.o.

Projektanci współczesnych willi sięgają do
korzeni modernizmu z początku XX wieku.
Wyróżniki stylu to wielobryłowość budynku,
kaskadowy układ brył, płaskie dachy, póło-
krągłe ściany i okna o różnych kształtach. 
Wpisane w kubiczne formy wykuszy okna i ta-
rasy na różnych kondygnacjach łączą wnętrze
z otoczeniem.

Domy piętrowe – podobnie jak popularne w ubiegłym wieku domy kostki – kryje się 
rozległymi dachami kopertowymi o małym kącie nachylenia. Przeszklenia wypełniające 
narożniki ścian, oblicówka z dużych płyt kamiennych wypełniająca duże płaszczyzny 
elewacji to oznaki nowoczesnego prestiżu.



domowe, rodzinna pracownia komputero-
wa, pokój fitness, pralnia, bawialnia dla
dzieci – wzbogacenie domu nawet tylko
o kilka z wymienionych pomieszczeń zna-
cząco powiększa jego przestrzeń. Mimo
rozbudowanego zaplecza, podstawowe
pomieszczenia również nie są małe. Nic
dziwnego, np. współczesna kuchnia musi
pomieścić i obszerną lodówkę i prestiżową
„wyspę” z większą niż dotychczas płytą ku-
chenną i efektownym okapem. 
Zamożność i wyższy status pokazujmy też
na zewnątrz. Na elewacjach domów dwu-
dziestego pierwszego wieku pojawiają się
prestiżowe materiały – ściany wykańcza się
klinkierem, cegłą elewacyjną, coraz bar-
dziej dostępnym kamieniem oraz drewnem
egzotycznym lub dobrze zabezpieczonym
rodzimym. 

Bogaty minimalizm

Zmieniły się też wzorce prestiżowej archi-
tektury – rozległe inspirowane dworami
siedziby i domy kryte wielospadowymi 
dachami w wielu środowiskach uznawane
są dzisiaj za dowód złego gustu. Dwudzie-
sty pierwszy wiek przyniósł ze sobą także
szacunek dla czystych prostych form, kształ-
tów i perfekcyjnego wykonania. Konse-
kwencją powrotu do kubicznej bryły jest
także forma dachu. Dominują trzy kształty:
dach płaski, pulpitowy oraz dwuspadowy
pozbawiony okapów. Dom przykryty da-
chem płaskim stropodachem to znana 
forma sześcianu – jeszcze do niedawna ko-
jarzona z bezstylowymi realizacjami peere-
lowskich domów – kostek powszechnie 
budowanych w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Proste w formie domy
z płaskimi dachami długo nie budziły za-

ufania, również ze względów wykonaw-
czych – stropodachy okazywały się nie-
szczelne. Jednak współczesne łatwiejsze
możliwości wykonania stropodachu pozwa-
lają na bezpieczną realizację tego rozwią-
zania. 
Przyszedł również czas budowania domów
składających się z kilku brył, często o róż-
nych wysokościach. Taki kaskadowy układ
to rozwiązanie typowe, gdy dom ma po-
mieścić więcej funkcji, np. łączyć mieszka-
nie z działalnością gospodarczą, czy też gdy
jest miejscem zamieszkania dwóch rodzin.
Znajduje również uzasadnienie, gdy jedną
z brył domu tworzy kilkustanowiskowy ga-
raż, który jest wynikiem nowego stylu ży-
cia i potrzeb wynikających z zamieszkiwa-
nia z dala od miasta. 
Domy piętrowe oferują również nowe
możliwości wyeksponowania elewacji
– ściany zewnętrzne są wyższe niż w do-
mach z poddaszem. Wielkoformatowe
przeszklenia, nowe kształty okien zakompo-
nowane z większą swobodą niż w domach
budowanych w tradycyjnym stylu, duże
powierzchnie ścian wykończone nieskazitel-
nie gładkim tynkiem z dodatkiem perfek-
cyjnie ułożonych okładzin – to nowe środ-
ki wyrazu pozwalające nadać prostej formie
domu wysublimowany, szlachetny wygląd. 

Współczesny eklektyzm

Nie wszyscy inwestorzy jednak dobrze
czują się w domach o skrajnie nowocze-
snej estetyce. Tęsknota za przytulnym do-
mem i budującymi klimat rodzinnej siedzi-
by detalami wciąż jest żywa. Inwestorzy
rzadziej jednak sięgają po tak popularne
kilkanaście lat temu domy w stylu dwor-
kowym. Wybór pada raczej na architektu-
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Bardzo modna dzisiaj forma budynku
– dom piętrowy zaprojektowany na planie
wydłużonego prostokąta kryty dwuspado-
wym dachem bez okapów 

Przykład rozwiązania kaskadowego. Charakte-
rystyczna bryła domu-kostki w nowoczesnych
realizacjach obudowana niższymi bryłami.
Wewnątrz powstaje nowa przestrzeń na
poszerzenie funkcji parteru, na płaskich stro-
podachach – tarasy

Powrót dachów 
pulpitowych
Jednospadowe dachy pulpitowe to jed-
na z ikon nowoczesnego budownictwa dą-
żą  do prostoty i geometrii form. Skośny
dach ograniczony do jednej połaci w Pol-
sce do niedawna kojarzony był z siermięż-
nymi budynkami gospodarczymi czasów
PRL. Dzisiaj sięgają po nie również pro-
jektanci budynków energooszczędnych.
Dach jednopołaciowy pozwala zoptymali-
zować zyski energii słonecznej – wyższa
część zlokalizowana od południa pozwala
na umieszczenie z tej strony większej licz-
by okien. 

rę o tradycyjnej estetyce, ale będącą syn-
tezą różnorodnych stylów i zapożyczeń.
Ten współczesny eklektyzm sięga zarówno
po wzorce ciepłej w wyrazie architektury
krajów południowych, jak i bardziej po-
wściągliwą estetykę krajów skandynaw-



skich. W ofercie projektów gotowych ła-
two znaleźć realizacje przypominające ty-
pową dla amerykańskich bungalowów
mieszaninę form. Liczne podróże Pola-
ków, czy też bardziej chyba kosmopoli-
tyczne postawy, zaowocowały modą
na style włoskie, prowansalskie, toskań-
skie czy skandynawskie. Popularność no-
wego eklektyzmu jest możliwa również
dzięki bardzo bogatej dzisiaj ofercie ma-
teriałów wykończeniowych. Różnorodne
warianty użycia detali i wykończenia
umożliwiają dostępne dzisiaj dachówki
w różnorodnych kształtach i odcieniach,
okna o najbardziej wyszukanych kształ-
tach, okładziny kamienne z nieograniczo-
nej liczby gatunków kamienia czy obliców-
kę drewnianą w unikatowych kolorach.
Tak szeroka oferta daje duże pole do po-
pisu projektantów i inwestorów, choć nie
zawsze przynosi dobre efekty. 

Nowa ekonomia 
– nowe szanse

Nowy trend to myślenie o domu w katego-
riach ekonomicznych. Nie polega ono jed-
nak dzisiaj na dążeniu do zminimalizowa-
nia kosztów budowy, a raczej uzyskaniu
oszczędności w przyszłej eksploatacji domu.
Nowe wymogi prawne dotyczące obniżenia
zapotrzebowania budynku na energię po-
ciągają za sobą zmiany w wyglądzie 
budynków i ich programie funkcjonalnym.
Architektura realizująca założenia domów
energooszczędnych i pasywnych wyróżnia
się prostą bryłą, ograniczeniem detali,

kompozycją elewacji podporządkowaną
dążeniu do jak najmniejszych strat ciepła
i potencjalnym zyskom z naturalnej energii
słonecznej. Ta nowa estetyka polskiego 
budownictwa energooszczędnego w dużej
mierze korzysta z wzorców zachodniej 
Europy, przede wszystkim z Niemiec, 
gdzie ten typ budownictwa ma znacznie
dłuższą niż w Polsce tradycję. Nie są to
na szczęście wzorce zupełnie obce na na-
szym gruncie. Budynek zbudowany na
planie prostokąta przekryty dachem 
dwuspadowym to model dobrze znany pol-
skim inwestorom – na takiej formie opie-
rało się polskie budownictwo wiejskie przez

wieki. Warto przy tym zauważyć, że bryła
dawnego domu wiejskiego, jego dach,
a także wiele detali wynikało właśnie z dą-
żenia ówczesnych budowniczych do jak
największej ochrony budynku przed szko-
dliwymi czynnikami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed ucieczką tak cen-
nego ciepła. Oczywiście, zarówno w sposo-
bie budowania, jak i programie funkcjonal-
nym współczesny dom energooszczędny
odbiega daleko od swojego prawzoru, ale
punkt wyjścia – prostopadłościenna bryła
i dwuspadowy dach – pozostaje ten sam.
Jest to więc dla polskiego budownictwa
jednorodzinnego szansa na znalezienie 
własnej drogi, w której będzie można
tchnąć rodzimego ducha, wykorzystując 
np. polskie tradycje regionalne. Ale współ-
czesne budownictwo energooszczędne ma 
jeszcze inny, bardzo ważny dla polskiego
inwestora atut. To promowanie powściągli-
wości w planowaniu wielkości powierzch-
ni mieszkalnej domu. Prosta prawda, że
każdy metr domu przełoży się na przyszłe
rachunki za ogrzewanie, dociera dzisiaj
do powszechnej świadomości dużo łatwiej,
głównie za sprawą wzrostu cen energii, ale
też i budzącej się niepewności co do przy-
szłej kondycji materialnej konkretnej rodzi-
ny. Obserwacje domów z bardzo rozbu-
dowanym programem funkcjonalnym po-
kazały, że w praktyce dodatkowe pomiesz-
czenia, powodujące rozrost powierzchni,
nie zawsze są użytkowane. Weryfikacja po-
trzeb ze względów ekonomicznych będzie
– miejmy nadzieję – prowadziła częściej do
bardziej przemyślanych i racjonalnych 
decyzji inwestorów co do wielkości swoich
domów. 

Fot. Hanna Jankowska
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Willa w stylu włoskim to jeden z przejawów współczesnego eklektyzmu. Piętrowy budynek
wzbogaca wielopołaciowy dach kopertowy z wydatnymi okapami. Elewacje wykończone
drewniana oblicówką oraz klinkierem w słonecznym kolorze.

Współczesny niewielki dom zaprojektowany zgodnie z zasadami budownictwa energo-
oszczędnego: prostopadłościenna bryła, dwuspadowy dach, małe okna od północy, 
duże od południa. Nowoczesna estetyka to gładki tynk, kompozycja szarości i grafitów,
stalowe balustrady.
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## Jak bardzo konkurencyjny jest rynek
farb i lakierów w Polsce? Jakie tenden-
cje można na nim obserwować w cza-
sach kryzysu? A może kryzys na tym ryn-
ku już się skończył? Może w ogóle
na nim kryzysu nie było? W jakich seg-
mentach rynku farb i lakierów zmiany są
najbardziej wyraziste? Co mówią pro-
gnozy w odniesieniu do głównych rodza-
jów farb i lakierów?

Rynek farb i lakierów w Polsce jest kon-
kurencyjny z kilku powodów. Przede
wszystkim dlatego, że pomimo widocz-
nej tendencji do koncentracji, wciąż jest
to rynek rozdrobniony, na którym funkcjo-
nuje wielu producentów oferujących wiele
marek. Dodatkowo na sytuację w branży ma
wpływ nie tylko koniunktura gospodarcza,
ale również trudna sytuacja na rynku miesz-
kaniowym. Nie bez znaczenia dla branży
jest również sezonowość niektórych prac 
malarskich. Jak pamiętamy, rok 2013 był
rokiem, w którym właściwie zabrakło tak
ważnego okresu dla branży, jakim jest wio-
sna. Aura spowodowała, że część sprzedaży
produktów zewnętrznych, np. impregnatów
do drewna, została utracona. W drugim
i trzecim kwartale zauważyliśmy wzrost
sprzedaży, przy jednoczesnej silnej presji ce-
nowej, widocznej zarówno w aktywnościach
producentów jak i hurtowni oraz sklepów.
Analizując poszczególne kategorie widać
wyraźnie, że wszyscy producenci koncentru-
ją swoje działania na kluczowych katego-
riach produktowych – farby kolorowe, far-
by białe oraz segment impregnatów.
Pojawiło się również dużo nowych produk-
tów, skierowanych do rynku profesjonalne-
go, takich jak Nobiles Biała Akrylowa czy
Nobiles Latex Grunt, które zyskały już swo-
ją renomę i cieszą się coraz większą popu-
larnością.

Z naszych analiz wynika, że kolejny rok mo-
że przynieść ożywienie w związku z po-
prawą wskaźników makroekonomicznych
oraz wzrostem poziomu optymizmu kon-
sumenckiego, niemniej wciąż jeszcze sła-
ba kondycja rynku budowlanego każe
być ostrożnym w szacunkach. Dla branży
inwestycyjnej nieco optymizmu może przy-
nieść 2 połowa roku, kiedy to uruchomione
zostaną środki z nowej perspektywy unijnej. 

Na rynek farb i lakierów warto spojrzeć rów-
nież z kilkuletniej perspektywy. W ciągu
ostatnich 5 lat polski rynek stał się w peł-
ni dojrzałym rynkiem. Kategorie jak farby
kolorowe osiągnęły udział w sprzedaży farb
wewnętrznych zbliżony do rynków Europy
Zachodniej – Wielkiej Brytanii czy Francji.
Staliśmy się krajem, w którym konsumenci
równie świadomie wybierają kolory i pro-
dukty, dbają o estetykę swych domów i ota-
czających je przestrzeni. Jednak wciąż mamy
stosunkowo niski poziom spożycia farby per
capita. Jest on nawet o 2 litry farby rocznie
niższy w przeliczeniu na mieszkańca w sto-
sunku do krajów Europy Zachodniej. Wyrów-
nanie tej różnicy w przyszłości zależeć będzie
jednak głównie od rozwoju ekonomicznego
naszego kraju. Marki coraz częściej koncen-
trują swe działania promocyjne na inspiro-
waniu konsumentów. Obecnie nie tylko ko-
munikacja reklamowa, ale przede wszystkim
oferta produktowa odpowiada coraz bardziej
zróżnicowanym potrzebom. Jednocześnie
pojawił się i umocnił trend podziału ma-
rek pod względem potrzeb zróżnicowa-
nych grup odbiorców – są więc obecne
marki skierowane bezpośrednio do kon-
sumentów oraz marki dedykowane pro-
fesjonalistom. Jeszcze 5 lat temu była to
praktycznie ta sama oferta dla wszystkich
odbiorców. Zasadniczą zmianą, którą obser-
wujemy w ciągu ostatnich 5 lat, są widocz-
ne inwestycje w rozwój sieci sprzedaży, cze-
go doskonałym przykładem jest dynamiczny
rozwój sklepów Grupy PSB, które na rynku
lokalnym wygrywają walkę o konsumenta
z sieciami międzynarodowymi. 

## Jaka jest pozycja firmy AkzoNobel
wśród producentów farb i lakierów
w Polsce?

AkzoNobel jest największym producentem
farb i specjalistycznych środków chemicz-

nych na świecie. W Polsce również mamy
pozycję lidera w kluczowych kategoriach
produktowych. Jesteśmy liderem w katego-
rii farb kolorowych, głównie dzięki marce
Dulux, w produktach bezpośrednio na rdzę
z marką Hammerite oraz w segmencie 
premium w produktach do drewna z marką
Sadolin. 

## Jakie są plany rozwoju AkzoNobel
w obszarze Waszych najważniejszych 
marek?

Plany rozwoju naszych marek mają ścisły
związek z realizacją misji AkzoNobel „doda-
wania kolorów do życia ludzi”. Zamierzamy
nadal inspirować naszych konsumentów
do wprowadzania pozytywnych zmian
w swoich mieszkaniach, domach czy w naj-
bliższej okolicy. Dlatego będziemy rozwijać
projekt Dulux Let’s Colour. To innowacyj-
na globalna idea, która angażuje społeczno-
ści lokalne do aktywnego działanie na rzecz
zmiany wyglądu swojego otoczenia. Wspól-
nie z mieszkańcami polskich miast zmie-
niamy wygląd znanych im szarych murów
na bajkowe obrazy pełne koloru i radości.
Akcja cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem zarówno konsumentów jak i mediów. 
Jednocześnie będziemy coraz bardziej aktyw-
ni na rynku profesjonalnym oraz w katego-
rii produktów do drewna, rozwijając ofertę
oraz umacniając pozycję marek Nobiles 
i Sadolin. 

## Jak firma AkzoNobel postrzega miejsce
PSB na rynku sprzedaży farb i lakierów
w Polsce?

Grupa PSB jest najdynamiczniej rozwijającą
się siecią handlową, z którymi AkzoNobel
ma przyjemność współpracować. Widzimy
wyraźnie, że Grupa z każdym rokiem coraz
bardziej zmienia strukturę rynku i staje się
jedną z głównych sił napędowych branży
budowlanej. Dla AkzoNobel współpraca
z PSB ma ogromne znaczenie, a o kluczowej
roli Grupy może dodatkowo świadczyć 
fakt, że zdecydowaliśmy się wyodrębnić
w pionie sprzedaży AkzoNobel zespół, któ-
rego głównym zadaniem jest obsługa skle-
pów Grupy PSB. 

notował Mirosław Ziach

AkzoNobel – Polska już nie jest
krajem białych ścian

Rozmowa z Dariuszem 
Bogoniem – dyrektorem
sprzedaży, AkzoNobel  
Decorative Paints sp. z o.o. 



Nowi akcjonariusze Grupy PSB

Rada Nadzorcza Grupy PSB S.A. na posiedzeniu 15 stycznia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała kandydatury 4 kupców zgłaszających
akces do Grupy: ALIK – Kowal; LE-GUM – Skwierzyna; KOSTA – Tuchów; DARTOMEKS – Tczew.
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Inwestycje

28 listopada 2013 r. sieć sklepów PSB-Mrówka wzbogaciła się o supernowoczesny obiekt,
uruchomiony przez firmę Sufigs w Tarnowie. Nowa Mrówka ma powierzchnię 3 tys. m2.
Sklep został perfekcyjnie dopracowany, jest bardzo elegancki i przestronny. Klienci 
mogą korzystać również z baru szybkiej obsługi i punktu krawiectwa (nowością jest 
stoisko pasmanteryjne). Swój przytulny kącik w Mrówce mają dzieci.
Tarnów liczy ponad 110 tys. mieszkańców.

Mrówka w Tarnowie

14 grudnia 2013 r. Wadowice zyskały nowoczesny sklep standardu PSB-Mrówka. 
Obiekt prowadzą właścicielki firmy Gama z Wadowic. Powierzchnia nowej Mrówki 
wynosi 2 tys. m2. 
Wadowice liczą 20 tys. mieszkańców, powiat wadowicki ponad 155 tysięcy.

Mrówka w Wadowicach

Mini-Mrówka
w Dąbrówce

4 grudnia 2013 r. rozpoczął sprzedaż
sklep PSB Mini-Mrówka w Dąbrówce 
k. Poznania. Mrówka zlokalizowana jest
w popularnym centrum handlowym. Po-
wierzchnia sklepu należącego do kupca
PSB liczy 440 m2.
W Dąbrówce mieszka 9 tys. osób, gmina
Dopiewo liczy 20 tysięcy obywateli.

18 stycznia 2014 r. miejscowość Brzoza
w powiecie bydgoskim wzbogaciła się
o centrum handlowe, które tworzą: 
market Polo, oddział banku, kwiaciarnia
i sklep PSB Mini-Mrówka, dysponujący
powierzchnią handlową 350 m2 i zatrud-
niający 6 osób.
Miejscowość Brzoza liczy 3 tys. miesz-
kańców, gmina Nowa Wieś Wielka po-
nad 9 tysięcy.

Mini-Mrówka

w Brzozie

Kronika

Awans PSB na Liście 2000 

W opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita 24 października 2013 r. rankingu największych firm za rok 2012 Grupa PSB S.A.
znalazła się 196 pozycji, awansując o 16 miejsc w stosunku do zestawienia za rok 2011. W rankingu na pozycji 1895 znalazła się
również firma BAT, należąca do kupca PSB z Sierakowic.
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Słoneczny Zdrój – hotel z sukcesami i specjalnymi 
pakietami dla branży budowlanej

Jedyny w Busku-Zdroju czterogwiazdkowy hotel-spa Słonecz-
ny Zdrój**** oferuje pracownikom branży budowlanej 
specjalne pakiety efektywnego leczenia. Chodzi zwłaszcza
o pomoc osobom narażonym na choroby zawodowe i reuma-
tyczne, w tym schorzenia kręgosłupa i stawów. Oferta obej-
muje m.in. konsultację lekarską i fizjoterapeutyczną, zabiegi
lecznicze oraz spa i codzienną witalizującą poranną gimnasty-
kę w wodzie oraz na sali fitness.
W prestiżowym konkursie SPA AWARDS, w którym startowa-
ły same najlepsze i topowe hotele w Polsce z poszczególnych
dziedzin, Słoneczny Zdrój zajął II miejsca aż w trzech katego-
riach:
! najlepsze Medyczne Spa&Wellness w Polsce;
! najlepsze Kosmetyczne Med. Spa w Polsce;
! najlepsze Day Spa.

Słoneczny Zdrój znalazł się również w gronie zwycięzców plebiscytu „Hotel z Pomysłem 2013”, organizowanego przez redakcję mie-
sięcznika „Hotelarz”. Jury złożone z przedstawicieli firm doradczych, pracowni architektonicznych, portali rezerwacyjnych, stowarzyszeń
branżowych, właścicieli i dyrektorów hoteli wybierało laureatów spośród 114 zgłoszonych obiektów. Hotel Słoneczny Zdrój Medical
Spa&Wellness w Busku-Zdroju zdobył 1. miejsce w kategorii „Obiekty SPA” oraz uplasował się na 4. pozycji w kategorii, w której na swo-
ich faworytów głosowali internauci.

Szkolenia
W okresie obejmującym ostatnią dekadę
listopada i grudzień 2013 r. oraz styczeń
(do 25-go) 2014 r. PSB zorganizowało
cykl szkoleń z udziałem ponad 250 osób
spośród personelu ponad 60 sklepów
PSB-Mrówka i składów materiałów bu-
dowlanych.
Tematy szkoleń:
Program Excel oraz i-Hurt – zajęcia
w Sokołowi Podlaskim prowadzili specja-
liści z centrali PSB w Wełeczu;
Fotowoltaika jako jedno ze źródeł
energii odnawialnej – 2 prezentacje
w Piotrkowie Trybunalskim i Obornikach
przygotowała firma Hymon Energy;
Oświetlenie i źródła światła – 2 sesje
w Brzegu i Wałbrzychu oraz w Ciechano-
wie. Prowadzący z firm: Action, Adrilux,
Elektro-Plast, Emos, Polmark;
Płytki i wyposażenie łazienek – 3 sesje
w Ciechanowie i Mońkach oraz w Pieko-
szowie i Sulejowie. Prowadzący: Al-
plast/Radeco, Bisk, Deante, Koło, Netto,
Rovese, Selena;
Ogród – zajęcia w Brzegu i Wałbrzychu
przygotowały firmy: 4 Flowers, Hollas,
Floraland, Sobex;
Elektronarzędzia, narzędzia ręczne
i technika zamocowań – zajęcia w Pie-
koszowie i Sulejowie prowadziły firmy:
Einhell, Grupa Topex, Wkręt-Met.
Szkolenia produktowe poszerzyły wiedzę

uczestników o oferowanym asortymencie,
co przekłada się na lepszą obsługę klientów.
W zajęciach udział wzięli pracownicy
sklepów PSB-Mrówka i składów materia-
łów budowlanych PSB z następujących
miejscowości i miast: Aleksandrów Łódz-
ki, Bolesławiec, Brzeg, Busko-Zdrój, Cie-
chanów, Chojnice, Chojnów, Czarnków,
Działdowo, Głuchołazy, Góra, Jelcz, 
Kozienice, Kurzętnik, Lubliniec, Łomża,
Łosice, Łuków, Maków Mazowiecki, Mła-
wa, Mońki, Mrągowo, Nasielsk, Nowy
Dwór Mazowiecki, Nysa, Oborniki, Opa-
lenica, Piekoszów, Pińczów, Pisz, Płońsk,
Poznań, Prudnik, Przedborze, Pułtusk, 
Radom, Sędziszów, Siedlce, Sokołów, 
Sokółka, Sulejów, Suwałki, Wałbrzych,
Warka, Warszawa, Wieliszew, Wyszków,
Zelów, Żuromin.

Dla personelu Mrówek 
i składów PSB, z myślą o klientach

W Mrówce 
w Hrubieszowie

W cyklu „Poniedziałkowe porady Mrów-
ki w Hrubieszowie” w sklepie kupca PSB
z Hrubieszowa prezentowano 13 stycznia
2014 r. ciekawe pomysły na wykoń-
czenie ścian tynkami dekoracyjnymi 
firmy Unicell i innymi produktami do
kreatywnej dekoracji wnętrz. Uczestni-
kami spotkania byli wykonawcy bu-
dowlani – klienci hrubieszowskiej Mrów-
ki, a także uczniowie klas o profilu mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Hrubieszowie wraz z na-
uczycielami.

Rocznice W styczniu 2014 r. pięćdziesięciopięciolecie
założenia firmy świętował ELTOR z Kielc. 



Od 13 grudnia 2013 r. Mrówka w Imie-
linie przyciągała klientów nie tylko stałą
ofertą, ale także jarmarkiem świątecz-
nym, zorganizowanym na terenie ogrodu
zewnętrznego. Sprzedawano ozdoby, ży-
we i sztuczne choinki, bakalie, gotowe
potrawy wigilijne z miejscowej świetnej
restauracji i ciasta z lokalnej piekarni.
Klientom i sprzedawcom towarzyszyły ko-
lędy i migotające światełka.

Jarmark 
Bożonarodze-
niowy w Mrówce 
w Imielinie
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Festyn jesienny
w Mrówce 
w Aleksandrowie

Prezentacja garnków, parzenie kawy 
i adopcja psów – dlaczego nie?... Festyn
jesienny w Mrówce w Aleksandrowie
przyciągał i takimi atrakcjami, ale tema-
tem przewodnim był festiwal oświetlenia
wraz promocjami cenowymi oraz porada-
mi na temat doboru właściwych źródeł
światła. Sposoby parzenia kawy różnymi
technikami zaprezentowała zaprzyjaźnio-
na kawiarnia. 

Góry prezentów czekały na
klientów, którzy 7 grudnia
2013 r. odwiedzili Mrówkę
w Pułtusku, obchodzącą w tym
dniu swoje 6 urodziny. Każdy

otrzymał jakiś upominek 
niespodziankę, czy gadżet 
reklamowy. Atrakcyjne ceny 
i bogata oferta promocyjna
sprawiły, że wydano ponad
1500 paragonów. Wszyscy mogli częstować się pysznymi naleśnikami, którymi tego dnia
pachniała cała Mrówka. Każdy paragon brał udział w losowaniu nagród. Na klientów
czekały też super nagrody: 3 telewizory, 3 tablety, sprzęt AGD, sprzęt techniczny. 

Mrówka w Pułtusku 
ma 6 lat

FESTYNY, IMPREZY

Roczek Mrówki
w Żurominie

Wielki urodzinowy tort podzielono 
podczas uroczystości z okazji pierwszej 
rocznicy Mrówki w Żurominie (23 listopa-
da 2013 r.). Były też konkursy z nagro-
dami i zabawy dla dzieci, a Centrum 
Medyczne Eskulap z Ciechanowa robiło
za darmo podstawowe badania, jak 
mierzenie poziomu cukru, spirometrię,
pomiar ciśnienia. Główną atrakcję stano-
wiły występy zespołów muzyki disco 
polo, pokaz iluzjonistyczny i wieczorna
prezentacja sztucznych ogni.

Spotkanie wigilijne z Pagazem

13 grudnia 2013 r. w miejscowości Boguszów-Gorce odbyło się wigilijne spotkanie dla
najlepszych klientów firmy Pagaz. W imprezie uczestniczyło 25 wykonawców. Wieczór
umilał gościom rewelacyjny pokaz barmański i fantastyczne drinki.

W Mrówce Piekoszów

-Mrówka Piekoszów. Szkolenie obejmowało
prezentację oraz zastosowanie w praktyce
narzędzi firmy Kaem oraz prezentację ofer-
ty produktowej firmy Śnieżka.

8 grudnia 2013 r. na rynku w Gniewko-
wie odbył się tradycyjny Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Wystawcy oferowali arty-
kuły dekoracyjne, ozdoby świąteczne, pa-
miątki, kosmetyki, biżuterię. Na imprezie

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Gniewkowie

nie zabrakło Gniewkowskiej Mrówki, którą
organizatorzy zaprosili na scenę, publicznie
przepytując co można kupić w Mrówce,
w jakich godzinach pracuje i jak się „Dom
Buduje”.

Ponad 50 wykonawców z Piekoszowa
i okolic wzięło udział w zajęciach Szkoły
Dobrego Budowania PSB zorganizowa-
nych 17 stycznia 2014 r. przez sklep PSB-

Urodziny Mrówki
w Łukowie

7 grudnia 2013 r. świętowano 1-sze 
urodziny Mrówki w Łukowie, której wła-
ścicielem jest firma Budpol. Imprezę 
poprzedził kolportaż gazetek, reklama
w prasie i na lokalnych portalach oraz bil-
lboardach w mieście. W dniu urodzin
Mrówki każdy paragon brał udział 
w konkursie, co godzinę wręczane były
nagrody, za największe zakupy klienci
otrzymali: odkurzacz, aparat foto i wier-
tarkę.
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Mikołajki, Gwiazdka 
Wigilijna i Mrówki
Informacje o wielu przedstawionych
wydarzeniach znalazły się także w ga-
zetach i tygodnikach oraz na portalach
internetowych

Jedne Mrówki zapraszają dzieci do siebie
– do sklepu. Inne odwiedzają przedszkola
i szkoły. Jeszcze inne dołączają do imprez
dla maluchów organizowanych w danej
miejscowości. Tu czy tam – najważniejsze,
że Mrówki są z dziećmi, a dzieci mają ko-
lejne okazje, żeby Mrówki polubić. Takie
okazje stworzyły w grudniu 2013 r. Miko-
łajki i Gwiazdka.
Oto lista firm należących do kupców PSB
z całej Polski, które przyczyniły się
do wzmocnienia serdecznej więź dzieci
i mrówek dzięki wspólnym zabawom, kon-
kursom, miłym prezencikom – książeczkom,
audiobookom i kolorowankom, upo-
minkom, słodyczom, kompletom odbla-
skowym, balonom, zdjęciom z Mikołajem
i Mrówką, a w Wąbrzeźnie m.in. tabletom. 
## Ekobud Profi w Grudziądzu
## Mrówka w Busku-Zdroju
## Mini-Mrówka w Gidlach
## Mrówka w Głuchołazach
## Mrówka w Gniewkowie
## Mrówka w Goleniowie 
## Mrówka w Grodzisku Mazowieckim
## Mrówka w Hrubieszowie
## Mrówka w Imielinie
## Mrówka w Jaworze
## Mini-Mrówka w Kamionkach
## Mrówka w Kolnie
## Mrówka w Krzyżu Wlkp.
## Mrówka w Mrągowie
## Mini-Mrówka w Mysłakowicach
## Mrówka w Myszkowie 
## Mrówka w Pińczowie
## Mrówka w Płońsku
## Mrówka w Prudniku 

(odwiedziny także w Gostomi)
## Mrówka w Pułtusku
## Mrówka w Rawie Mazowieckiej
## Mrówka w Starogardzie Gdańskim
## Mni-Mrówka w Strzelnie
## Mrówka w Świebodzinie
## Mrówka w Trzebiatowie 

(odwiedziny w Mrzeżynie)
## Mrówka w Wąbrzeźnie
## Mrówka w Wyszkowie (także udział 

w akcji „Szlachetna paczka”)
## Mrówka w Zduńskiej Woli
W spotkaniach uczestniczyły Panie wycho-
wawczynie i nauczycielki, Panie i Panowie
policjanci (akcja: „Bezpieczne Przedszko-
laki”), Mikołaje, Śnieżynki i oczywiście
Mrówki.
Talenty dzieci objawiały się w konkur-
sach. Rysunki, obrazki, wycinanki, kom-
pozycje plastyczne (także murale), polu-
krowane pierniki podziwiali oczywiście
także rodzice.

Dzieci w Mrówce Wąbrzeźno

Przedszkole w Kolnie

Dzieci z Pułtuska odwiedziły Mrówkę

Grudziądzkie przedszkolaki i Pani policjant
Przedszkole Piłsudskiego

Szkoła Podstawowa w Myszkowie

Przedszkole w Gostomi

Konkurs Choinka
z Mrówką w Rawie
Mazowieckiej

Ozdabianie pierników
w Mrówce Kamionki 

Przedszkole w Hrubieszowie

Przedszkole w Mrągowie

Przedszkole w Starogardzie Gdańskim

Przedszkole w Jaworze

Przedszkolaki ze Świebodzina



Z widokiem na Tatry i na biznes
W Czarnym Dunajcu góry niczego nie zasłaniają, można podziwiać na południu Giewont
(przy dobrej widoczności przez lornetkę dokładnie widać krzyż), Kasprowy Wierch, Świnicę,
Czerwone Wierchy. Od wschodu Turbacz w Gorcach i Pieniny. Na północy wypiętrza się naj-
bliższa Czarnemu Dunajcowi Żeleźnica, a ku północnemu-zachodowi królowa Beskidu Za-
chodniego – Babia Góra. Czarny Dunajec bez przesady można uznać za rozległą platformę
widokową na bogate fragmenty polskich Karpat.
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KALBUD 2 gazduje
w Czarnym Dunajcu

Turysta kadzi bacy: 
Ej, Baco macie tutaj piękne widoki!
Na co baca:
Ej, Panocku, byłyby one piękne, 
ale góry zasłaniają…

Elżbieta i Robert Pieróg
przy wspólnym biurku

Rodzina Pierogów – Elżbieta i Robert z córkami: Basią 
(chodzi do gimnazjum), Marysią (studiuje Budownictwo 
na Politechnice w Krakowie), Kasią (studiuje Pedagogikę 
w Krakowie) i Jadzią (uczy się w liceum)

Pascal z Ruandy uczy się dzięki 
pomocy rodziny Pierogów 

We wsi Czarny Dunajec, zamieszkałej przez
niewiele ponad 3800 osób znajduje się sie-
dziba gminy wiejskiej o tej samej nazwie, 
liczącej niemal 22 tysiące mieszkańców
– najbardziej rozległej w powiecie nowotar-
skim, obejmującej obszar prawie 220 km2.
Czy Czarny Dunajec jest dobrym miejscem
na kupiecki biznes, konkretnie handel mate-
riałami budowlanymi? Elżbieta i Robert 
Pieróg prowadzą tu skład od przeszło 20 lat
i nie narzekają. W gminie działa jeszcze jed-
na hurtownia budowlana, a w powiecie oko-
ło 15, parę lat temu pojawił się w Nowym
Targu wielki obiekt DIY należący do znanej
międzynarodowej sieci.
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To co najważniejsze
Pobrali się w październiku 1990 r. Ona –
pilot wycieczek. On, podówczas student
chemii na Politechnice Krakowskiej, wraz 
z kolegą z Czarnego Dunajca, przyszłym ar-
chitektem, niedawno zaczęli sprzedaż węgla. 
Elżbieta i Robert znali się od przedszkola, 
chodzili do tej samej szkoły podstawowej
w Czarnym Dunajcu. Z tym że tak naprawdę
związali się mocno duchowo będąc od 15 
roku życia w tej samej oazie Ruchu Światło-
-Życie. Razem są do dziś, teraz w gałęzi 
rodzinnej „Domowy Kościół” Wspólnota Mał-
żeństw. Współpracują z Duszpasterstwem 
Rodzin Diecezji Krakowskiej. Prowadzą kate-
chezy dla narzeczonych. Starają się wyciągać
praktyczne wnioski z nauk kościoła katolickie-
go. Adoptowali dwóch młodych chłopców
z Ruandy i z Madagaskaru. To duchowa 
adopcja serca, polegająca na opłacaniu nauki
sierot w Afryce.
Tak, mają biznes. Ale dla Elżbiety i Roberta
Pierogów i dla ich czterech córek najważniej-
szy jest Pan Bóg i rodzina. Jest też oczywiście
praca, ale także wypoczynek, wspólne śpie-
wy i granie z córkami – wszystkie ukończyły
szkołę muzyczną w Nowym Targu. 
Elżbieta i Robert ubolewają, że tak wielu
ludzi, również na ich rodzinnym Podhalu, za-
chłysnęło się pieniędzmi i zatraciło sens
życia. Dobre jest natomiast to, że równocze-
śnie pod Tatrami wiara katolicka jest coraz
bardziej dojrzała, że w Czarnym Dunajcu
z roku na rok więcej wiernych uczestniczy nie
tylko w Mszy Świętej w niedzielę, ale także
w tygodniu.

Kalorie i budownictwo
Studiując w Krakowie, Robert ładunki węgla
odbierał z wagonów loco stacja kolejowa
w Nowym Targu. Telefonu nie miał (stacjo-
narnego; komórkami biznes na Podhalu
jeszcze nie dysponował…). Nie miał 
też samochodu ani własnych pieniędzy
– na pierwszy transport pożyczył mu 2,5 tys.
dolarów brat Krzysztof (przebywający
w USA, jak wielu Podhalan). Robert wydzier-
żawił w Czarnym Dunajcu goły plac, wyna-
jął wagę, sprzedaż ruszyła.
Dziś punktu, w którym trzymał pierwszy wę-
giel, już nie ma. Kolega wspólnik wyjechał
w połowie lat 90-tych do Chicago, tam jest
architektem.

Stara siedziba Kalbudu

Kalbud 2, grudzień 2013

Ekipa firmy Kalbud 2

Robert jest bardzo wdzięczny bratu za pomoc. Dolary oczywiście zwrócił. Krzysztof ma firmę
wykonawczą w okolicach Los Angeles.
Rok po podjęciu handlu węglem Pierogowie zaczęli sprzedawać cement, potem stal zbroje-
niową, a od 1993 r. rozszerzyli asortyment o różne inne materiały budowlane.
Skąd pomysł na nazwę Kalbud 2? To skrót od kalorie i budownictwo – wyjaśnia Robert. 
Dziś węgiel nadal zapewnia Kalbudowi 2 kilkanaście procent przychodów.

Wspólne biurko
Elżbieta i Robert lubią razem pracować. W firmie dzielą pokój, bo do pomieszczenia w któ-
rym pracują z uwagi na skromną powierzchnię określenie gabinet po prostu nie pasuje.
Wspólne jest też biurko i komputer. 
Elżbieta niemal od początku firmy prowadziła księgowość, sprawy kadrowe i socjalne. W koń-
cu, gdy Kalbud 2 zaczął się rozrastać, powstały oddziały w Ratułowie i w Podczerwonym
(wsie w gminie Czarny Dunajec), wzrosły obroty, księgowość przejął kto inny, Elżbiecie 
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Dom rodzinny w Czarnym Dunajcu

Hotel Bachledówka w Czerwiennem, gmina Czarny Dunajec

Siedziba firmy Trix w Trstenie

natomiast coraz więcej czasu pochłaniają sprawy bankowe.
Komputer jest więc przede wszystkim narzędziem pracy 
Elżbiety. Robert, który papierowej roboty nie lubi, korzysta
z komputera w wolnych chwilach. Domeną Roberta jest han-
del, kontakty z klientami i dostawcami. Inwestycje i ogólne 
zarządzanie firmą to znowu wspólny zakres kompetencji mał-
żeństwa Pierogów jako współwłaścicieli firmy Kalbud 2.

Granica, która nie dzieli
W jakim promieniu działa Kalbud 2? – Około 25–30 kilome-
trów. Poza Czarnym Dunajcem firma jest stale obecna w Za-
kopanem, w Rabce, Nowym Targu i oczywiście we wszystkich
okolicznych miejscowościach. Gmina graniczy na odcinku 7 ki-
lometrów ze Słowacją – tam też Robert zdobywa klientów.

Lubomir Drgań, właściciel firmy wykonawczej Trix z przygra-
nicznego miasta Trstena (po polsku Trzciana) zaopatruje się
w Kalbudzie 2 od lat. Dlaczego kupuje w polskiej firmie? 
– Robert Pieróg to poważny kupiec, co powie to zrobi. Zamówio-

ZBUDOWANO z użyciem materiałów 
z Kalbudu 2

ny towar otrzymuję na plac budowy w ciągu 12 godzin. Kalbud 2 oferuje ma-
teriały dobrej jakości i w dobrej cenie. Moja firma działa od 1990 r., obecnie za-
trudniam 20 fachowców. Buduję na Słowacji domy mieszkalne i różne inne obiek-
ty, muszę korzystać z szerokiego asortymentu budowlanki. Jestem w Kalbudzie
najczęściej 4–5 razy w miesiącu. Zamawiamy tutaj pustaki i stal zbrojeniową, sty-
ropian, wełnę mineralną, kleje i pozostałą chemię budowlaną, drzwi. Jedno przej-
ście graniczne mamy w odległości 8 km, drugie 15 km. Jest tak blisko, że bez-
pośrednie kontakty nie są problemem.
Z grona polskich klientów Robert Pieróg dyplomatycznie nie chciałby niko-
go specjalnie wyróżniać. Każdy solidny klient jest mile widziany, także
z ościennych powiatów – tatrzańskiego, limanowskiego, myślenickego, no-
wosądeckego, suskiego.
Właściciele Kalbudu 2 zwracają natomiast uwagę na specyfikę Podhala,
w tym także Czarnego Dunajca. – Tu każda rodzina ma kogoś za granicą.
W Ameryce czy w Anglii. W Niemczech, albo w Austrii. Kiedyś ci, którzy wyje-
chali dużą część zarobionych pieniędzy inwestowali w Polsce. Kupowali ziemię.
Budowali czy remontowali domy. Dziś inwestują coraz mniej. Mało kto wraca.

Sąsiedzka przyjaźń
Stanisław Papuga, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czarnym Du-
najcu mówi o Elżbiecie i Robercie Pierogach, że to dobrzy sąsiedzi, przyja-
ciele szkoły. Kalbud 2 od lat sprzedaje szkole różne materiały budowlane,
najczęściej potrzebne podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, ze specjal-
nym upustem, np. kleje, szpachle, fugi, wylewki.
W ZSZ w Czarnym Dunajcu uczy się niemal 400 uczniów. Wśród nich 
coraz więcej (w tym roku 80) przyszłych budowlańców, poznających takie 
specjalizacje jak murarz, malarz-tapeciarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz, 
posadzkarz, monter suchej zabudowy, technolog robót wykończeniowych.
Kalbud 2 dzieli się również ze szkołą wiedzą. Dyrektor Papuga i nauczycie-
le zawodów budowlanych regularnie odbierają w firmie Elżbiety i Roberta
Pierogów różne materiały informacyjne dostawców PSB, także Głos PSB.
Gdzie znajdują pracę absolwenci szkoły, młodzi budowlańcy? Dyrektor 
Papuga ocenia, że czterech na pięciu wyjeżdża za robotą za granicę, naj-
częściej do Niemiec i Austrii. Pozostali zatrudniani są przez tych majstrów,
u których mieli praktyki zawodowe. W ZSZ w Czarnym Dunajcu robi dla
uczniów praktyki 10 firm remontowo-budowlanych.

Lojalność
Jak do tego doszło, że Kalbud 2 znalazł się w PSB? Elżbieta i Robert pamię-
tają, że bardzo pozytywnie o Grupie z Wełecza mówił przedstawiciel jedne-
go ze znanych producentów materiałów budowlanych. Wręcz ich przekony-
wał do tego, żeby wykupili akcje PSB. W 2002 r. przystąpili do Grupy. Nie
kryją, że na taką decyzję wpłynęła znacząco nazwa Polskie Składy Budowla-
ne i kryjący się za nią charakter PSB. Zmiany, jakie odtąd zaszły w firmie
kupca z Czarnego Dunajca dotyczyły praktycznie biorąc wszystkich aspektów
działalności. Handlu i marketingu. Organizacji pracy i wizualizacji.
Kalbud 2 ogromną większość materiałów budowlanych kupuje poprzez cen-
tralę PSB w Wełeczu. Nawet powyżej 70%. Niemal wszystkie asorty-
menty, nawet część węgla. – Czym kierujecie się, korzystając tak szeroko
z możliwości zakupu stwarzanych przez Grupę? – pytam właścicieli Kalbu-
du 2. – Lojalnością. Skoro jesteśmy w PSB, a Grupa ma w ofercie dobrej jako-
ści i w korzystnych cenach towar, to oczywiście kupujemy w Grupie.
Lojalność to także aktywny udział Kalbudu 2 w programie lojalnościowym
dla klientów akcjonariuszy PSB. Także wykupienie udziałów w Hotelu „Sło-
neczny Zdrój” w Busku-Zdroju. – Na to nowe pole działania PSB chcielibyśmy
„wciągnąć” najlepszych klientów naszej firmy, nagradzając ich pakietami poby-
towymi w „Słonecznym Zdroju”, z możliwością korzystania z bogatej oferty spa.
Wykonawcy budowlani powinni wiedzieć, że PSB ma dla nich nie tylko materia-
ły budowlane, oferuje też odnowę sił, relaks, wypoczynek.

Kalbud 2 zatrudnia 15 pracowników. Najdłuższy stażem pracuje 
w firmie od 15 lat, okres zatrudnienia najkrótszy to 3 lata.

Mirosław Ziach



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Media o PSB w 2013 roku
Specyfika Grupy PSB, jej udział w rynku oraz stale rosnąca skala działania i wyjątkowe przyspieszenie 
w ostatnich latach w sektorze „dom i ogród”, wywołują naturalne zainteresowanie mediów. 
W 2013 r. media przeciętnie każdego dnia co najmniej sześciokrotnie publikowały informacje mające
związek z PSB – w sumie ponad 2300 razy.
Łącznie w latach 2006–2013 ukazało się niemal 8000 wzmianek lub materiałów o nas (patrz wykres).
Dziennikarze najczęściej kontaktują się z nami w celu zdobycia jak najświeższych informacji o sytuacji rynkowej
i o tym co dzieje się w największej grupie składów budowlanych i najliczniejszej w Polsce sieci placówek typu
„dom i ogród”.

Szczegółowych danych dostarcza
monitoring, jakim obejmujemy
od wielu lat aktywność najważniej-
szych mediów w informowaniu
o Grupie PSB. Pięć lat temu nasze
obserwacje poszerzyliśmy o blok
serwisów internetowych.

Kto jest z nami w niemal stałym
kontakcie? W mediach pra-
sowych dominują dzienniki
(35% wszystkich publikacji),
czasopisma branżowe (25%
informacji) oraz tygodniki
(19%). Do najbardziej zaintere-

sowanych Grupą PSB tytułów w 2013 r. należały wśród gazet: Echo Dnia Kieleckie i Świętokrzyskie (170 wzmianek), Gazeta 
Wyborcza (17), Rzeczpospolita (17), Gazeta Prawna (15), Głos Pomorza (12), Puls Biznesu (11). Często gościliśmy na łamach
tygodników regionalnych, jak: Kurier Żuromiński (14), Życie Podkarpackie (14), Strzelec Opolski (5), Nowiny Gliwickie (5), 
Tygodnik Nadwiślański (4). Z prasy branżowej najczęściej pisały o nas: Builder (25), Atlas Fachowca (10), Forum Branżowe (10),
Materiały Budowlane (10), Hotelarz (8), Gazeta Finansowa (8), Izolacje (7), Łazienka (5), Gazeta Narzędziowa (5).

Dane na temat najczęściej notowanej obecności PSB w portalach internetowych w ubiegłym roku przedstawiają się odpo-
wiednio: www.facebook.com (238 informacji), www.busko.net.pl (37), www.chemiabudowlana.info (33), www.obud.pl (29),
www.strefabiznesu.echodnia.eu (27), www.echodnia.eu (24), www.zycie.pl (23), www.centrumpr.pl (21), www.izolacje.com.pl (19),
www.news.webweb.pl (18), www.archnews.pl (18), www.news.kafito.pl (17), www.otwarty.pl (17).

Informacje o PSB ukazały się łącznie w 2013 r. w niemal 170 tytułach prasowych oraz w ok. 440 portalach interneto-
wych, w tym bardzo często w społecznościowo-informacyjnych.
W minionym roku komentowaliśmy też sytuację w branży – popyt, zmiany cen, prognozy – w programach telewizyjnych. Stacje
komercyjne i TV publiczna wyemitowały ok. 70 wypowiedzi, jakich udzielili przedstawiciele PSB w przed kamerami bądź w studio.

Jakie tendencje w zakresie obecności PSB w mediach zwracają uwagę w 2013 r.? Po pierwsze stabilizacja, ale przy niewiel-
kim spadku (–5%) obecności w portalach internetowych. Równolegle kilkunastoprocentowy spadek (–12,5%) obecności w telewi-
zji. Zarazem jednak dynamiczny wzrost liczby publikacji w prasie ogólnopolskiej (+79%) i ponad 2-krotny wzrost (+106%) 
w prasie regionalnej.






