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Mi ja ją cy rok ob fi to wał w waż ne wy da rze -
nia w dzia łal no ści Pol skie go Sto wa -

rzy sze nia Ser wi sów Klu czo wych.
Tak, już bez L, czy li li cen cjo no wa nych, bo

uda ło się, jesz cze sta re mu za rzą do wi, zmie -
nić na zwę na sze go sto wa rzy sze nia, a wraz
z tym zmie nić sta tut, zre for mo wać fi nan se,
„ożywić” stronę internetową, prze nieść sie -
dzi bę do War sza wy, przy go to wać or ga ni za -
cyj nie SE CU REX i zjazd ro dzin ny. 

Ale przede wszyst kim od by ło się Wal ne
Ze bra nie koń czą ce czte ro let nią ka den cję. Wy -
bra li śmy no wy za rząd i ko mi sję re wi zyj ną.
W ma jo wym kon wen cie ELF -u w Ko pen ha dze
uczest ni czył już no wo wy bra ny pre zes An -
drzej Bo re czek i wi ce pre zes Ka ta rzy na Ko zak.

O zjeź dzie ro dzin nym, o szko le niach
w Sie pra wiu, Ko był ce i kon wen cie ELF -u pi -
sa li śmy w po przed nim nu me rze „Pew ne go
Klu cza”. Je sień też przy nio sła kil ka waż nych
wy da rzeń. Na szcze gól ne pod kre śle nie za -
słu gu je spo tka nie za rzą du Pol skie go i Li -
tew skie go sto wa rzy sze nia klu czy ka rzy, któ -
re od by ło się w Ko był ce z oka zji 500. le cia
nada nia przy wi le jów Wi leń skim Rze mieśl ni -
kom przez Kró la Zyg mun ta Sta re go. Jest to
rocz ni ca o du żym zna cze niu hi sto rycz nym
i pre sti żo wym dla na sze go za wo du oraz
PSSK. Sła bo jed nak wy ko rzy sta li śmy tę oka -
zję do pro mo cji na sze go za wo du i sto wa rzy -
sze nia w Pol sce. Po dzię ko wa nia ko le gów
z Li twy za miesz cza my w tym nu me rze. 

W Beł cha to wie na za pro sze nie PSSK fir ma
TOM SAD zor ga ni zo wa ła warsz ta ty szko le -
nio we pt. ABC Elek tro ni ki. By ło to uda ne
i po trzeb ne szko le nie. Wcze śniej przed szko -
le niem ob ra do wał Za rząd PSSK. 

Pre zes An drzej Bo re czek i wi ce pre zes Ka -
ta rzy na Ko zak uczest ni czy li w tar gach, któ -
re od by ły się w Kar lo vych Va rach. Uczest ni -
czy li rów nież w ob ra dach Za rzą du
ELF -u w Bar ce lo nie. Ale o tych wy da rze -
niach na pi sze my w na stęp nym nu me rze. 

Nie za po mi naj my, że w 2019 ro ku PSSK
bę dzie ob cho dzi ło swo je 20 le cie i z tej
oka zji bę dzie my go ści li w na szym kra ju ko -
lej ny kon went ELF -u. W 2017 roku kon went
od bę dzie się w Pra dze, w 2018 roku w Por -
to (Por tu ga lia) no, a w 2019 ro ku w Po lsce.
Jest tro chę cza su, aby do brze się przy go to -
wać do te go wy da rze nia. Przy po mnij my
w 2009 ro ku 15-17 ma ja w Ho te lu Vic to -
ria w War sza wie go ści li śmy kon went ELF -u,
uczest ni czy li w nim klu czy ka rze z kra jów
eu ro pej skich, USA, Ka na dy i Au stra lii. Był to
bar dzo uda ny kon went, po któ rym i po sta -
łej na szej ak tyw nej obec no ści w ży ciu
ELF-u wy ro bi li śmy so bie do brą po zy cję
wśród 24 kra jów eu ro pej skich. Pod pa truj my
or ga ni za cje o du żym sta żu – Ame ry kań -
skie ALOA ma wła śnie 61 lat, Nie miec ki IN -
TER -KEY ma 52 la ta.

Redaktor

I zno wu mi nął rok
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Ra dzyń Pod la ski mo ja ro dzin na miej sco -
wość to nie wiel kie, oko ło 17-ty sięcz ne mia -
stecz ko po ło żo ne na ni zi nie po łu dnio wo -
-pod la skiej. Zna ne jest głow nie z pięk ne go
kom plek su pa ła co wo -par ko we go Po toc kich,
czę sto na zy wa ne go per łą ba ro ku.

Do bran ży klu czy kar skiej tra fi łem po ukoń -
cze niu li ceum za wo do we go o pro fi lu elek tro -
me cha nik urzą dzeń prze my sło wych w 2000
ro ku. Mój ta to Bro ni sław pro wa dził (i na dal
pro wa dzi) za kład ze gar mi strzow ski z tra dy -
cja mi się ga ją cy mi 1973 ro ku. Czę sto po ma -
ga łem mu po lek cjach na pra wia jąc ze ga ry
ścien ne i bu dzi ki. 

W tam tych cza sach klien ci czę sto py ta li,
czy nie wie my, gdzie moż na do ro bić klu cze.
Tych py tań by ło tak wie le, że w koń cu sam
po sta no wi łem za in te re so wać się ta ką dzia łal -
no ścią.

Pierw sze mo je ma szy ny, a by ły to Del ta Se -
miau to ma tic i ma szy na do na ci na nia klu czy
za su wo wych, ku pi łem w Dar -Ma rze w Ko był -
ce. Tam też po ka za no mi w wiel kim skró cie
na czym to wszyst ko po le ga, ale głę biej w taj -
ni ki za wo du „wdzie ra łem” się już sa mo dziel -
nie. No, mo że nie cał kiem, bo tro chę po mógł
mi nie ży ją cy już wuj Le on. On się na tym
znał, bo przez wie le lat pra co wał w po dob -
nej bran ży, w za kła dach me ta lo wych. Oczy -
wi ście w ra mach moż li wo ści cza so wych po -
ma gał mi rów nież ta to, z któ rym od po cząt ku
do dnia dzi siej sze go dzie li łem i dzie lę lo kal.

Im bar dziej roz wi ja ła się mo ja fir ma, tym
wię cej ku po wa łem i na dal ku pu ję ko lej ne ma -
szy ny i urzą dze nia. Z peł nym prze ko na niem
po sta wi łem na sprzęt wło skiej Sil ki. Na dal
za po śred nic twem fir my Dar -Mar ku pu ję su -
row ce i ma te ria ły Sil ca. Je śli zaś cho dzi o ko -
do wa nie trans pon de rów, pi lo tów i wszel kie in -
ne dzia ła nie „elek tro nicz ne” bar dzo wie le
za wdzię czam świę tej pa mię ci Dar ko wi Kacz -
mar czy ko wi. To wła śnie Da rek po ka zał mi
jak do brze i szyb ko pra co wać przy wy ko rzy -
sta niu ta kich sprzę tów jak np.: Ad van ced Co -
de Evo i wie lu, wie lu in nych. Do dnia dzi siej -
sze go bar dzo ce nię so bie współ pra cę
z utwo rzo ną przez nie go na ba zie Dar -Ma -

ru fir mą A -d -e Gro up i fa cho wą po ra dę,
na któ rą za wsze mo gę li czyć, szcze gól nie ze
stro ny  dy rek to ra tech nicz ne go Ma riu sza He -
cia ka (pry wat nie mo je go bar dzo ser decz ne go
ko le gę). Po nad to, je śli cho dzi o roz wój mo -
ich umie jęt no ści za wo do wych, to bar dzo du -
żo za wdzię czam  ko le gom, któ rych po znałem
przez la ta mo jej dzia łal no ści. Da te go te raz,
wy ko rzy stu jąc oka zję, że mo gę to zro bić pu -
blicz nie, pra gnę ser decz nie   po dzię ko wać
Ar ko wi Bur cza ko wi, Krzyś ko wi De re bec kie -

mu, Prze mko wi Ko wa lew skie mu, Bła że jo wi
Mal czy ko wi, Ro ber to wi Cie siel skie mu i Ro -
ber to wi Grusz ce, oraz wie lu, wie lu in nym.
Ko le dzy, na praw dę pięk nie wam dzię ku ję.

W mo im ży ciu za wo do wym nie bra ko wało
ani suk ce sów, ani po ra żek. Oczy wi ście, bar -
dziej utkwi ły mi w pa mię ci po raż ki. A za je -
den z mo ich naj więk szych suk ce sów uwa -
żam uru cho mie nie Ja gu ara xf RS
z ro ku 2015. Wła ści ciel stra cił wszyst kie klu -
cze do nie go, a na do da tek elek tro ni ka w au -
cie by ła moc no uszko dzo na. By ły i „wpad ki”.
Np. spie szy łem się bar dzo, a na do da tek by -
łem tak pe wien swo ich umie jęt no ści, że ze -
psu łem trans pon der w vo lvo v60. Nie ste ty,
skoń czy ło się w ser wi sie. A ja nie po wiem, co
wte dy o so bie my śla łem. 

Do PSSK za pi sa łem się, bo na mó wi li mnie
do te go ko le dzy pod czas po by tu na zor ga ni -
zo wa nym przez sto wa rzy sze nie zjeź dzie ro -
dzin nym. By li śmy wte dy w Bor kach nad za le -
wem Su le jow skim, a był to chy ba rok 2007.

Bar dzo chciał bym, że by sto wa rzy sze nie moc -
niej za an ga żo wa ło się w pro mo cję stro ny in -
ter ne to wej na któ rej wy mie nio ne są na sze
punk ty. Go rą co po pie ram wspa nia ły po mysł
zbie ra nia „zło mu klu czo we go” na rzecz Fun -
da cji Bu dzik.

Mo ja naj bliż sza ro dzi na to ro dzi ce – Ta ta
Bro ni sław do sko na ły fa cho wiec, do rad ca
i współ pra cow nik do dnia dzi siej sze go. Ma -
ma Sta ni sła wa – za słu żo ny pra cow nik służ by
zdro wia, bra cia z mał żon ka mi, Ra fał – pra -

cow nik fir my sprze da ją cej elek tro na rzę dzia
i Ka mil – pro gra mi sta hp, oraz dwo je chrze -
śnia ków – Kac per i Ja go da.

Na ła mach Pew ne go Klu cza pra gnę mo jej
ko cha nej ro dzi nie po dzię ko wać za wy ro zu -
mia łość i cier pli wość wo bec mo jej oso by. 

Swój wol ny czas sta ram się wy ko rzy stać
na wie le spo so bów, i dzielę go na: sport -
spły wy ka ja ko we i piłka nożna, podróże,
ciekawą lekturę - książki hi sto rycz ne
(ukończone studia z tego kie run ku), bio gra -
ficzne i sensacyjne.  Je śli cho dzi o po dró -
że – to w 2016 ro ku uda ło mi się zwie dzić
Sło wa cje, Do mi ni ka nę, Chor wa cję, Cze chy,
Hisz pa nie i Niem cy. Wędrowałem też po Pol -
sce od Ma zu r, poprzez Podlasie, Gó ry Świę -
to krzy skie, Lu belsz czy zę aż po Tatry. 

Co do pił ki noż nej – po po waż nym ura zie
ko la na po zo sta ło mi je dy nie ki bi co wa nie. Mo -
je ulu bio ne dru ży ny to miej sco we trze cio li go -
we Or lę ta Ra dzyń  Pod la ski i Le gia War sza wa.

■

Syn Bronisława. 
Robi to, co lubi

Dorabianie kluczy
21-300 RADZYŃ PODLASKI,
ul. Warszawska 17
e-ma il: kontakt@dorobieklucze.pl
kom. 504-17-32-30
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Ostat nio czę sto moż na by ło spo tkać hi sto rie kra dzie ży przed mio -
tów po zo sta wio nych w za par ko wa nych pod do ma mi sa mo cho dach. Brak
śla dów wła ma nia za dzi wia stró żów pra wa. Ist nie je jed nak cał kiem sen -
sow ne wy ja śnie nie te go zja wi ska.

Pierw szy raz na opis nie ty po wej kra dzie ży na tra fi li śmy oko ło ro ku
te mu. Ka me ry na gra ły dwóch męż czyzn, któ rzy po de szli do za par ko -
wa ne go sa mo cho du, wy ję li z ple ca ka ma łą czar ną skrzyn kę i po chwi li
drzwi sa mo cho du by ły już otwar te. Męż czyź ni opróż ni li scho wek i ucie -
kli. Oka zu je się, że za ty mi wła ma nia mi nie stoi su per za awan so wa -
na tech no lo gia, a zwy kły prze no śny wzmac niacz.

Za miast tra dy cyj nych me tod ta kich jak dłu gi ka wa łek sztyw ne go dru -
tu czy po ręcz na kost ka bru ko wa te raz zło dzie je otwie ra ją zdal nie drzwi
po jaz dów i oga ła ca ją ich wnę trza. Na gra nia z ka mer mo ni to rin gu nie
po zo sta wia ły wąt pli wo ści – prze stęp cy mie li ma łe urzą dze nie, któ re
nie wy ma ga ło żad nej za awan so wa nej ob słu gi. Wyj mo wa li je, uru cha -
mia li i sa mo chód sta wał otwo rem. Ce chą cha rak te ry stycz ną tych wła -
mań był fakt, że ofia ra mi pa da ły sa mo cho dy wy po sa żo ne w me cha -
nizm zbli że nio we go otwie ra nia drzwi.

Pro du cen ci no wo cze snych sa mo cho dów co raz czę ściej sta ra ją się
roz pie ścić klien ta. By kie row ca nie mu siał już się gać po klu czy ki, sa -
mo chód sam roz po zna je, gdy je go wła ści ciel – a przy naj mniej od -
po wied ni klu czyk – znaj du je się w po bli żu po jaz du i usłuż nie otwie -
ra za mknię te drzwi (Pas si ve Key less En try and Start). Oka zu je się, że
to wła śnie ten me cha nizm wy ko rzy stu ją prze stęp cy. Po cząt ko wo są -
dzo no, że po pro stu wła ści cie le okra dzio nych po jaz dów naj zwy czaj -
niej w świe cie za po mnie li je za mknąć, a – jak wia do mo – oka zja czy -
ni zło dzie ja. Po li cja cza sem wspo mi na ła w swo ich ko mu ni ka tach
o „elek tro nicz nych urzą dze niach” któ ry mi dys po nu ją zło dzie je,
jed nak nie po da wa ła żad nych szcze gó łów. Zna ne by ły tak że ata ki
na sys te my za bez pie czeń po szcze gól nych ma rek, wy ko rzy stu ją ce sła -
bo ści kryp to gra ficz ne pro to ko łów ob słu gu ją cych pro ces uwie rzy tel -
nie nia klu cza i sa mo cho du. Tym ra zem jed nak od po wiedź cza iła się
gdzie in dziej.

Po co ła mać skom pli ko wa ne za bez pie cze nia, sko ro wy star czy spra -
wić, by klucz otwie ra ją cy po jazd zna lazł się w za się gu je go sy gna łu?
Do te go ce lu wy star czy od po wied ni sys tem prze ka zy wa nia sy gna łu,
opi sa ny już w 2011 r. Ba da czom uda ło się wte dy otwo rzyć 10 róż -
nych ma rek sa mo cho dów mi mo, iż ich klu cze znaj do wa ły się wie le me -
trów od po jaz du.

Tech ni ka ta kie go ata ku jest bar dzo pro sta. Od bior nik ata ku ją ce go
znaj du je się w od le gło ści ok. 30 cm od po jaz du, gdzie do cho dzi sy -
gnał ni skiej czę sto tli wo ści emi to wa ny przez urzą dze nie w sa mo cho -
dzie. Ata ku ją cy od czy tu je sy gnał, kon wer tu je do wy so kiej czę sto tli -
wo ści i prze sy ła do dru gie go mo du łu, któ ry znaj du je się w pew nej od -
le gło ści od klu cza (na ukow com uda ło się w 2011 ro ku sku tecz nie po -
łą czyć z klu czem z od le gło ści 8 me trów). Dru gi mo duł od twa rza sy -
gnał ni skiej czę sto tli wo ści, od bie ra od po wiedź klu cza i sy gnał prze -
by wa dro gę po wrot ną by otwo rzyć sa mo chód.

Je śli za tem klucz do po jaz du znaj du je się np. na ku chen nym sto le
w od le gło ści 8 me trów od po jaz du, sys tem mo że skła dać się z jed -
ne go mo du łu, in te gru ją ce go wszyst kie funk cje. Nie wy klu czo ne tak że,
że prze stęp cy udo sko na li li mo del ata ku i są w sta nie go prze pro wa -
dzić rów nież na więk szą od le głość.

ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA

Prze stęp cy 
bez śla du otwie rają

samochody

Bar ba ra Ko wal czyk
(1929-2016)

Do Sie pra wia tra fi łem ja kieś 30 lat te mu. Przy je cha łem tam oczy -
wi ście po klu cze, bo wśród klu czy ka rzy mó wi ło się, że tam są naj -
lep sze. A po nie waż rze czy wi ście, oka za ły się świet nej ja ko ści, przy -
jeż dża łem co raz czę ściej. Tak po zna łem ro dzi nę Ko wal czy ków z jej
do brym du chem, Bar ba rą Ko wal czyk. 

Pa ni Ko wal czy ko wa, al bo Bab cia na zy wa na przez ro dzi nę by ła oso -
bą życz li wą, przy ja zną i go to wą do nie sie nia po mo cy w każ dej spra -
wie. Wła śnie ta ką ją za pa mię ta łem, ja i tak że wie lu na szych ko le gów
klu czy ka rzy z po łu dnia Pol ski. Pa mię ta my, że zna ła, na tu ral nie
z opo wie ści, na sze ro dzi ny i za wsze py ta ła, co u nich sły chać. Za -
wsze mia ła dla nas do bre sło wo i czas na po ga węd ki o nich. Roz -
ma wia li śmy z nią o wszyst kim, o na szych pro ble mach, suk ce sach i po -
raż kach i ma rze niach. Roz ma wia li śmy o uczci wo ści, słow no ści,
rze tel no ści, sło wem, o ży ciu, któ re Pa ni Bar ba ra tak świet nie zna ła
i ro zu mia ła, więc każ da roz mo wa z nią by ła dla nas nie zwy kle in spi -
ru ją ca i da wa ła du żo do my śle nia. Mo że by ło to skut kiem jej wiel -
kiej do bro ci i życz li wo ści, a mo że nie zwy kłe go sma ku her ba ty, któ -
rą nas czę sto wa ła. Mó wi ła, że to dla te go, bo ro bi ją ze świet nej,
gór skiej wo dy… 

Pa ni Bar ba ra rów nież na klu czach zna ła się jak ma ło kto. Za wsze
umia ła nam po móc i do ra dzić, jak roz wią zać ja kiś za wo do wy pro -
blem. Świet nie, lecz nie na chal nie re kla mo wa ła klu cze pro du ko wa -
ne w fir mie Expres i za wsze po tra fi ła coś do dat ko we go za pro po no -
wać, al bo do dać gra ti so wo.

Jed nak ja naj le piej wspo mi nam te pry wat ne z nią roz mo wy. Jej uko -
cha nie ro dzi ny, ży cio wą mą drość i lo kal ny pa trio tyzm. Pa mię tam, jak
opo wia da ła o Świąt ni kach, o Sie pra wiu i wie lo wie ko wych tra dy cjach
rze mieśl ni czych wśród tam tej szych miesz kań ców. Pa mię tam, że
opo wia da ła jak to kró lo wa Bo na przy wio zła ze so bą wło skich i wę -
gier skich rze mieśl ni ków i roz lo ko wa ła ich wła śnie w tych oko li -
cach. I tak już zo sta ło do dziś. To wła śnie dzię ki tej tra dy cji do tych -
czas w co dru gim sie praw skim czy świąt ni kow skim do mu znaj du je się
ja kiś warsz tat rze mieśl ni czy. Ja każ ona by ła z te go dum na! I jak bar -
dzo dą ży ła do te go, że by i jej ro dzi na roz wi ja ła swo ją fir mę. Na po -
cząt ku, w la tach 70. wraz z mę żem Mi cha łem pro du ko wa li kłód ki,
oku cia sto lar skie i kar ni sze. Po tem na kło ni ła ro dzi nę, by do ku pi li zie -
mi i roz wi ja li biz nes. To, że dziś nasz przy ja ciel, Woj ciech Kol wal -
czyk jest po ten ta tem w bran ży klu czy kar skiej jest w du żym stop niu
jej za słu gą. Prze cież on przez ca łe za wo do we ży cie, naj pierw pra -
co wał, a póź niej pro wa dził i pro wa dzi tę ro dzin ną fir mę. I to od ro -
dzi ców, a zwłasz cza od ma my na uczył się życz li wo ści i uczci wo ści,
któ re tak bar dzo w nim ce ni my. 

Nie wiem kto wy my ślił pro duk cję klu czy, ale Woj ciech z roz ma -
chem ją roz wi nął. Tak, tak Woj cie chu, Mi cha le, Pio trze i Woj cie chu
Ju nio rze – ma cie bar dzo du żo do za wdzię cze nia wa szej Ma mie
i Bab ci.

Zyg mun t Bi le wi cz

Najszczersze kondolencje 

kol. Wojciechowi Kowalczykowi

z powodu śmierci Jego Mamy 

BarBary KoWalczyK
a naszej wieloletniej 

doradczyni w sprawach 

kluczykarskich i nie tylko

składają

kluczykarze z całej Polski



PEWNY KLUCZ6

Bar dzo waż nym za gad nie niem już na eta -
pie pro jek to wa nia, a po tem sta wia nia bu -
dyn ków jest za pew nie nie moż li wo ści

szyb kie go opusz cze nia po miesz czeń w nad -
zwy czaj nych oko licz no ściach, wy wo łu ją cych za -
zwy czaj pa ni kę.

Każ dy bu dy nek po wi nien być tak po sta wio -
ny, że by moż na by ło się z nie go sku tecz nie
ewa ku ować w bez piecz ne miej sce, bez po śred -
nio lub dro ga mi ko mu ni ka cji ogól nej. Opusz -
cze nie po miesz czeń i bu dyn ku głów nie jest
moż li we wte dy, gdy dro gi ewa ku acyj ne są wy -
po sa żo ne we wła ści we drzwi; roz wie ra ne, prze -
suw ne, wa ha dło we lub ob ro to we.

■ Prze pi sy od no szą ce się do drzwi
na dro gach ewa ku acyj nych

Po nie waż w nad zwy czaj nych oko licz no -
ściach, np. wy bu chu po ża ru, ata ku ter ro ry -
stycz ne go lub ka ta stro fy bu dow la nej, lu dzie
re agu ją w spo sób nie prze wi dy wal ny,
przy czym naj czę ściej po wsta je cha os i pa -
ni ka oraz po szu ki wa nie naj krót szej dro gi
uciecz ki, dro gi ko mu ni ka cyj ne oraz drzwi po -
win ny gwa ran to wać szyb ką, bez piecz ną i sku -
tecz ną ewa ku ację.

Pod sta wo wym prze pi sem okre śla ją cym wy -
ma ga nia tech nicz no -bu dow la ne w za kre sie
ewa ku acji jest roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z póź niej szy mi zmia na mi). 

W pierw szym za pi sie wy ma gań stwier dza się,
że z po miesz czeń prze zna czo nych dla lu dzi
po win na być za pew nio na moż li wość ewa ku acji
w bez piecz ne miej sce na ze wnątrz bu dyn ku lub
są sied niej stre fy po ża ro wej, bez po śred nio al -
bo dro ga mi ko mu ni ka cji ogól nej, zwa ny mi „dro -
ga mi ewa ku acyj ny mi”.

W od nie sie niu do drzwi zwią za nych z dro -
ga mi ewa ku acyj ny mi sfor mu ło wa ne są dwa wy -
ma ga nia:
❖ wyj ścia z po miesz czeń na dro gi ewa ku acyj -

ne po win ny być za my ka ne drzwia mi,
❖ drzwi sta no wią ce wyj ście ewa ku acyj ne z bu -

dyn ku prze zna czo ne go dla wię cej niż 50
osób po win ny otwie rać się na ze wnątrz (nie
do ty czy bu dyn ków za byt ko wych).

■ Drzwi roz wie ra ne

Są to drzwi otwie ra ne przez ob rót skrzy dła
wzglę dem osi pio no wej, prze cho dzą cej przez
je go bocz ną kra wędź. Jest to naj czę ściej wy -
stę pu ją cy ro dzaj drzwi, mo gą cy za wie rać jed -
no bądź dwa skrzy dła.

Drzwi wie lo skrzy dło we, któ re są wyj ściem
ewa ku acyj nym z po miesz cze nia oraz na dro -
dze ewa ku acyj nej, po win no być co naj mniej jed -
no, nie blo ko wa ne skrzy dło o sze ro ko ści nie
mniej szej niż 0,9 m.

Skrzy dła drzwi, któ re są wyj ściem na dro -

gę ewa ku acyj ną, nie mo gą, po ich cał ko wi tym
otwar ciu, zmniej szać wy ma ga nej sze ro ko ści tej
dro gi. Na to miast drzwi bę dą ce wyj ściem ewa -
ku acyj nym z po miesz cze nia, w któ rym mo że
prze by wać jed no cze śnie wię cej niż 300 osób
oraz drzwi na dro dze ewa ku acyj nej z te go po -
miesz cze nia, po win ny być wy po sa żo ne w urzą -
dze nia prze ciw pa nicz ne.

■ Drzwi prze suw ne (roz su wa ne)

Czyli ta kie, któ re otwie ra się przez prze su -
wa nie skrzy deł moż na za in sta lo wać na tra sie
ewa ku acyj nej pod wa run kiem, że;
❖ są otwie ra nie au to ma tycz ne i ręcz ne bez

moż li wo ści ich blo ko wa nia,
❖ zo sta ną sa mo czyn nie roz su nię te i po zo sta -

ną otwar te kie dy włą czy się alar mo wy.
Roz su nię cie skrzy deł drzwi mu si więc na stę -

po wać po wy kry ciu po ża ru w do wol nym miej -
scu tej stre fy po ża ro wej, tak aby stwo rzyć od -
po wied nie wa run ki do ewa ku acji lu dzi.

■ Drzwi wa ha dło we

Są to drzwi jed no - lub dwu dziel ne, któ rych
każ de skrzy dło otwie ra się w obie stro ny i za -
my ka ją się sa mo czyn nie ru chem wa ha dło wym.
Prze pi sy wy ma ga ją, że by sze ro kość skrzy dła
ta kich drzwi na wyj ściu ewa ku acyj nym i na dro -
dze ewa ku acyj nej, po win na wy no sić co naj -
mniej:
❖ drzwi jed no skrzy dło we 90, a drzwi dwu -

skrzy dło we 60 cm.

■ Drzwi ob ro to we

Jest to ro dzaj drzwi, w któ rych skrzy dła osa -
dzo ne są na jed nej osi pio no wej, bę dą cej jed -
no cze śnie osią ob ro tu skrzy deł. W § 240 ust. 3
oma wia ne go roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra -
struk tu ry za war to stwier dze nie, że za bra nia się
sto so wa nia do ce lów ewa ku acji drzwi ob ro to -
wych.

Moż na na to miast sto so wać drzwi ob ro to -
we w wej ściach do bu dyn ków i ogól no do stęp -
nych po miesz czeń użyt ko wych, pod wa run -
kiem, że obok zo sta ną umiesz czo ne drzwi
roz wie ra ne lub prze suw ne, przy sto so wa ne
do ru chu osób nie peł no spraw nych oraz
speł nia ją ce wy ma ga nia opi sa ne przy drzwiach
prze suw nych.

Za gad nie nia ewa ku acji ob ję te są tak że wy -
ma ga nia mi za war ty mi w roz po rzą dze niu Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
z dnia 21 kwiet nia 2006 r. w spra wie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek -
tów bu dow la nych i te re nów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563). 

■ Wy ma ga nia do drzwi sto so wa nych
w ewa ku acji

W wyj ściach oraz dro gach ewa ku acyj nych
sto so wa ne są naj czę ściej drzwi roz wie ra ne oraz
w mniej szej ilo ści przy pad ków drzwi prze suw -
ne, przy czym są to tyl ko drzwi z au to ma tycz -
nym na pę dem. Wy ro by te po win ny speł niać wy -
ma ga nia „stan dar do we” oraz spe cja li stycz ne,
wy ni ka ją ce z funk cji ewa ku acyj nych.

■ Wy ma ga nia stan dar do we

Drzwi po win ny speł niać wy ma ga nia okre -
ślo ne w pol skich lub eu ro pej skich nor mach
tech nicz nych lub kra jo wych apro ba tach tech -
nicz nych, opra co wa nych w opar ciu o za le -
ce nia udzie la nia apro bat tech nicz nych  (ZU -
AT).

W od nie sie niu do drzwi roz wie ra nych sto -
so wa nych na ze wnątrz obiek tów, któ re nie ma -
ją od por no ści ognio wej, pod sta wo wym do ku -
men tem od nie sie nia, okre śla ją cym wy ma ga nia
eks plo ata cyj ne i kla sy fi ka cję jest zhar mo ni zo -
wa na nor ma eu ro pej ska, wpro wa dzo na do Ka -
ta lo gu Pol skich Norm ja ko PN -EN 14351-
1:2006 Okna i drzwi. Nor ma wy ro bu, wła ści -
wo ści eks plo ata cyj ne. 

Roz wie ra ne drzwi we wnętrz ne, po win ny
mieć Apro ba tę Tech nicz ną ITB, w któ rej za -
war te są wy ma ga nia, okre ślo ne na pod sta wie
Za le ceń Udzie la nia Apro bat Tech nicz nych
ZU AT -15/III. 16/2007 Roz wie ra ne drzwi we -
wnętrz ne: wej ścio we i we wnątrz lo ka lo we
z drew na, ma te ria łów drew no po chod nych,
two rzyw sztucz nych i me ta li, ogól ne go sto -
so wa nia oraz de kla ro wa nej kla sie od por no -
ści ognio wej i dy mosz czel no ści.

Drzwi roz wie ra ne, któ re ma ją okre ślo ną
kla sę od por no ści ognio wą i dy mosz czel ność,
po win ny speł niać wy ma ga nia uję te w Apro -
ba cie Tech nicz nej na te drzwi, udzie lo nej
przez In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War -
sza wie.

Wy ma ga nia na to miast po win ny być zgod ne
z uję ty mi w Za le ce niach Udzie la nia Apro bat
Tech nicz nych ZU AT -15/III. 16/2007 (drzwi
we wnętrz ne) lub nor mie PN -EN 14351-
1:2006 (drzwi ze wnętrz ne) oraz nor mie PN -
-EN 14600:2005 Drzwi, bra my i otwie ra ne
okna z wła ści wo ścia mi od por no ści ognio wej
i/lub dy mosz czel no ści. Wy ma ga nia i kla sy fi ka -
cja.

Tak że drzwi prze suw ne po win ny po sia dać
Apro ba ty Tech nicz ne ITB, w któ rych za war -
te są wy ma ga nia wy ni ka ją ce z za pi sów Za le -
ceń Udzie la nia Apro bat Tech nicz nych ZU AT -
-15/III. 16/2005 Drzwi prze suw ne, skła da ne
i wa ha dło we.

Drzwi na drogach  ewakuacynych
TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ
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■ Wy ma ga nia spe cja li stycz ne do drzwi
roz wie ra nych

Prze pi sy tech nicz no -bu dow la ne lub nor my
nie okre śla ją wy ma gań do ty czą cych bez po śred -
nio drzwi roz wie ra nych z za mo co wa ny mi za -
mknię cia mi prze ciw pa nicz nym lub awa ryj ny -
mi, sto so wa ny mi w wyj ściach i na dro gach ewa -
ku acyj nych.

Pew ne wy ma ga nia zwią za ne z drzwia mi,
w któ rych ma ją być za in sta lo wa ne oku cia zwa -
ny mi za mknię cia mi prze ciw pa nicz nym lub
awa ryj ny mi, za war te są w do ty czą cych ich nor -
mach PN -EN 1125:2008 i PN -EN 179:2008,
któ re omó wio ne są w dal szej czę ści pu bli ka -
cji. Po ni żej przed sta wio no nie któ re wy ma ga -
nia za pi sa ne w za łącz ni kach A i B ww. norm,
od no szą ce się do drzwi.

Za le ca się spraw dze nie, czy kon struk cja
drzwi umoż li wia za sto so wa nie za mknię cia.
Ozna cza to, że na le ży zba dać czy za wia sy i za -
cze pio ne na nich skrzy dła po zwa la ją na rów -
no cze sne otwie ra nie obu skrzy deł, czy szcze -
li na mię dzy skrzy dła mi drzwio wy mi nie róż ni
się od po da nej przez pro du cen ta za mknię cia
prze ciw pa nicz ne go, al bo czy ele men ty ope ra -
cyj ne nie ko li du ją ze so bą itp.

Na le ży też zwró cić uwa gę na za pew nie nie,
aby wszel kie uszczel ki lub ta śmy uszczel nia -
ją ce nie prze szka dza ły w pra wi dło wym dzia -
ła niu za mknię cia prze ciw pa nicz ne go.

W drzwiach dwu skrzy dło wych z przy lgą
na sty ku ra mia ków i tam, gdzie oby dwa skrzy -
dła są wy po sa żo ne w za mknię cia prze ciw pa -
nicz ne, istot ne jest spraw dze nie, czy jed no
i dru gie skrzy dło bę dzie się otwie ra ło, gdy uru -
cho mio ne zo sta nie je go za mknię cie prze ciw -
pa nicz ne i czy oby dwa skrzy dła otwo rzą się
swo bod nie, gdy zo sta ną uru cho mio ne rów no -
cze śnie.

W przy pad ku za mon to wa nia za mknię cia
prze ciw pa nicz ne go do drzwi dwu skrzy dło wych
za le ca się za ło że nie re gu la to ra ko lej no ści za -
my ka nia skrzy deł, zgod ne go z nor mą PN -
-EN 1158:2006 Oku cia bu dow la ne. 

■ Wy ma ga nia spe cja li stycz ne do drzwi
prze suw nych

Obo wią zu je wo bec nich nor ma eu ro pej -
ska EN 16005 Drzwi z na pę dem. Bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia drzwi z na pę dem. Po da ne
są w niej wy ma ga nia oraz me to dy ba dań do -
ty czą ce drzwi ze wnętrz nych i we wnętrz nych
z na pę dem, a tak że od no szą ce się do bez pie -
czeń stwa użyt ko wa nia tych drzwi, prze zna czo -
nych do nor mal ne go do stę pu oraz sto so wa -
nych na dro gach ewa ku acyj nych i ja ko prze -
ciw po ża ro we.

W tej nor mie po da no, że w wyj ściach awa -
ryj nych i na dro gach ewa ku acyj nych sto so wać
moż na drzwi prze suw ne z na pę dem wy po sa -
żo nym w funk cję „wy do sta nia się” tzw. „bre -
ak -out”. Drzwi z ta ką funk cją po win ny speł -
niać na stę pu ją ce wy ma ga nia:
❖ row ki pro wa dzą ce w pod ło dze nie po win -

ny być szer sze niż 20 mm,
❖ wy so kość pro gów nie po win na prze kra -

czać 12 mm, brze gi po win ny być po chy łe
aby zmi ni ma li zo wać nie bez pie czeń stwo
po tknię cia się,

❖ skrzy dła drzwi po win ny być w każ dej po -
zy cji zdol ne do wy pchnię cia w kie run ku ewa -
ku acji,

❖ si ła po trzeb na do wy pchnię cia skrzy dła nie
po win na prze kra czać 220 N (na jed no
skrzy dło), przy czym na le ży ją mie rzyć
pod ką tem pro stym do skrzy dła na wy so -
ko ści 1000 mm, przy kra wę dzi pro wa dzą -
cej,

❖ je że li skrzy dło drzwio we zo sta nie wy -
pchnię te, to na pęd po wi nien się wy łą czyć,

■ Za mknię cia prze ciw pa nicz ne i awa ryj ne

Do urzą dzeń prze ciw pa nicz nych za li cza się
spe cja li stycz ne oku cia bu dow la ne, sto so wa ne
głów nie do drzwi roz wie ra nych, któ re są ob -
ję te dwo ma nor ma mi: PN -EN 1125:2008 oraz
nor ma PN -EN 179:2008 

W obu pod kre ślo no, że pod sta wo wym za -
da niem za mknięć jest moż li wość od blo ko wa -
nia drzwi przez jed no na ci śnię cie ele men tu
uchwy to we go, któ rym mo że być drą żek, li stwa,
klam ka lub płyt ka, w cza sie krót szym niż jed -
na se kun da, rów nież w przy pad ku, gdy drzwi
są za blo ko wa ne od ze wnątrz.

Oku cia prze ciw pa nicz ne, wy ko na ne zgod -
nie z nor mą PN -EN 1125:2008 i za in sta lo -
wa ne wła ści wie na drzwiach, umoż li wia ją
ewa ku ację przy mi ni mal nym wy sił ku i bez wcze -
śniej szej zna jo mo ści funk cjo no wa nia urzą dze -
nia, a więc pra wie od ru cho wo. Pod sta wo wym
wy ma ga niem sta wia nym tym oku ciom jest ła -
twość otwar cia drzwi przez oso by nie do świad -
czo ne, a tak że star sze i nie peł no spraw ne.

Jest to ko niecz ne dla te go, bo je że li z po wo -
du pa ni ki pierw sza oso ba, któ ra do trze
do drzwi z za mknię ciem prze ciw pa nicz nym nie
zdo ła uru cho mić dźwi gni prze ciw pa nicz nej, to
na pór ko lej nych osób na drzwi ca łym cia łem
spo wo du je na cisk na pręt i uru cho mie nie dźwi -
gni otwie ra ją cej.

Za mknię cie awa ryj ne zgod ne z nor mą PN -
-EN 179:2008 jest rów nież sto so wa ne
w drzwiach ewa ku acyj nych, ale w od róż nie niu
od za mknięć prze ciw pa nicz nych. Sto su je się
je w bu dyn kach, w któ rych lu dzie są za zna jo -

mie ni z wyj ściem awa ryj nym, spe cjal ny mi
oku cia mi i ich dzia ła niem, za tem w miej scach,
gdzie nie prze wi du je się wy bu chu pa ni ki oraz
cha osu. Mo gą to być np. biu row ce, gdzie prze -
pro wa dza się sys te ma tycz ne szko le nia pra cu -
ją cych tam lu dzi. W za mknię ciach awa ryj nych
otwie ra nie drzwi na stę pu je przez na ci śnię cie
na klam kę z gó ry w dół lub na płyt kę na ci sko -
wą po zio mo w kie run ku ewa ku acji czy li na ze -
wnątrz.

Obie, wy mie nio ne nor my uwzględ nia ją dwa
roz wią za nia za mknięć:
❖ prze zna czo ne do sto so wa nia wy łącz nie

w drzwiach jed no skrzy dło wych,
❖ spe cjal nie prze zna czo ne do sto so wa nia

w drzwiach jed no skrzy dło wych i/lub dwu -
skrzy dło wych.
Zgod nie z de fi ni cją za war tą w nor mie PN -

-EN 1125:2008 za mknię ciem prze ciw pa -
nicz nym na zy wa my me cha nizm skła da ją cy się
z ry gli za zę bia ją cych się z za cze pa mi osa dzo -
ny mi w ota cza ją cej oścież ni cy drzwio wej lub
w pod ło dze, w ce lu za bez pie cze nia drzwi, gdy
są one za mknię te. Ry gle mo gą być zwal nia ne
za po mo cą prę ta umiesz czo ne go po zio mo
w po przek we wnętrz nej po wierzch ni drzwi,
przez je go po ru sze nie w do wol nym miej scu
na sku tecz nej dłu go ści, w kie run ku po su wa -
nia się i/lub po łu ku w dół.

Z tej de fi ni cji wy ni ka, że wy stę pu ją dwa pod -
sta wo we ty py za mknięć prze ciw pa nicz nych
ozna czo ne ja ko:
❖ typ A – z prę tem po ru sza nym po łu ku

w dół,
❖ typ B – z prę tem po ru sza nym po zio mo

w kie run ku prze su wa nia,
De fi ni cja za war ta w nor mie PN -

-EN 179:1999 okre śla, że za mknię ciem awa -
ryj nym na zy wa my me cha nizm skła da ją cy się
z ry gla/ry gli za zę bia ją ce go się z za cze pem/za -
cze pa mi osa dzo nym w ota cza ją cej oścież ni -
cy lub w pod ło dze, w ce lu za bez pie cze nia
drzwi, gdy są one za mknię te. Ry giel/ry gle mo -
że być zwal nia ny za po mo cą klam ki lub płyt -
ki na ci sko wej – umiesz czo nej na we wnętrz nej
po wierzch ni drzwi – po przez ich po ru sze nie
w dół lub w kie run ku wyj ścia.

■ Drzwi z funk cją „bre ak -out”

Ist nie ją roz wią za nia drzwi prze suw nych
z na pę dem au to ma tycz nym wy po sa żo nych
w funk cję „bre ak -out” (wy do sta nia się), któ re
umoż li wia ją peł ne otwar cie w każ dym po ło że -
niu ru cho me go skrzy dła lub skrzy deł drzwi.
Przy uży ciu nie wiel kiej si ły na stę pu je wy -
pchnię cie skrzy dła lub skrzy deł i ich roz war cie
o kąt 90º, co po zwa la na szyb ką ewa ku ację
z wy ko rzy sta niem ca łe go otwo ru drzwio we go. 

Je że li skrzy dło drzwio we zo sta nie wy -
pchnię te, na pęd au to ma tycz ny wy łą czy się.
Skrzy dło drzwi z tą funk cją ewa ku acyj ną, jest
wy po sa żo ne w spe cjal ne za wia sy oraz za trza -
ski kul ko we.

Drzwi na drogach  ewakuacynych
TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ
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W podatku dochodowym
Obec ne re gu la cje praw ne do pusz cza ją pro -

wa dze nie po dat ko wej księ gi przy cho dów i roz -
cho dów wy łącz nie w for mie elek tro nicz nej.
W dal szym cią gu za to po zo stał pe wien ar che -
typ w po sta ci opa trze nia do ku men tów źró dło -
wych od po wied ni mi nu me ra mi wy ni ka ją cy mi
z księ gi po dat ko wej.

Po czy na jąc od 8 kwiet nia 2016 r. roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Fi nan sów w spra wie pro wa dze -
nia po dat ko wej księ gi przy cho dów i roz cho dów
do cze ka ło się no we li za cji, któ ra (obok no we go
wzo ru księ gi oraz zmia ny nie któ rych in nych
kwe stii) umoż li wi ła pro wa dze nie te go urzą dze -
nia księ go we go je dy nie w for mie elek tro nicz nej. 

Zgod nie z pa ra gra fem 31 roz po rzą dze nia,
w przy pad ku pro wa dze nia księ gi w sys te mie te -
le in for ma tycz nym  wa run kiem uzna nia księ gi
za pra wi dło wą jest:

– okre śle nie na pi śmie szcze gó ło wej in struk -
cji ob słu gi  pro gra mu kom pu te ro we go wy ko rzy -
sty wa ne go do pro wa dze nia księ gi;

– sto so wa nie pro gra mu kom pu te ro we go za -
pew nia ją ce go bez zwłocz ny wgląd w treść do ko -
ny wa nych za pi sów oraz umoż li wia ją ce go wy dru -
ko wa nie wszyst kich da nych w po rząd ku
chro no lo gicz nym, zgod nie z wzo rem księ gi;

– prze cho wy wa nie za pi sa nych da nych na in -
for ma tycz nych no śni kach da nych, w spo sób
chro nią cy je przed znisz cze niem lub znie kształ -
ce niem, na ru sze niem usta lo nych za sad ich prze -
twa rza nia lub ich mo dy fi ka cją w spo sób nie -
upraw nio ny.

Po dat nik po słu gu ją cy się pro gra mem kom -
pu te ro wym, któ ry nie za pew nia wy dru ko wa nia
księ gi, we dług wzo ru okre ślo ne go w za łącz ni -
ku nr 1 do roz po rzą dze nia, jest obo wią za ny
za ło żyć księ gę wg obo wią zu ją ce go wzo ru.
W ta kim przy pad ku po za koń cze niu mie sią ca
mu si on spo rzą dzić wy druk kom pu te ro wy za -
wie ra ją cy pod su mo wa nie za pi sów za da ny mie -
siąc i wpi sać do od po wied nich ko lumn księ gi
su my mie sięcz ne wy ni ka ją ce z te go wy dru ku.
Uchy lo ny przy tym zo stał ust. 2 w pa ra graf 31
roz po rzą dze nia, na ka zu ją cy co mie sięcz ne dru -
ko wa nie księ gi. W związ ku z tym po czy na jąc
od kwiet nia 2016 r. po dat ni cy pro wa dzą cy
księ gę kom pu te ro wo nie ma ją obo wiąz ku jej
dru ko wa nia na ko niec każ de go mie sią ca, z wy -
jąt kiem sy tu acji, gdy po słu gu ją się pro gra mem,
któ ry nie po zwa la na spo rzą dze nie księ gi
zgod nie z wzo rem wy ni ka ją cym z za łącz ni ka
nr 1 do roz po rzą dze nia. 

W tym ostat nim przy pad ku bo wiem ko niecz -
ne jest za ło że nie księ gi w for mie pa pie ro wej
zgod nie z obo wią zu ją cym wzo rem i wpi sy wa nie
do jej od po wied nich ko lumn mie sięcz nych sum
wy ni ka ją cych z wy dru ku kom pu te ro we go, któ ry
na le ży spo rzą dzić po za koń cze niu każ de go
mie sią ca.

Przed 8 kwiet nia 2016 r. obo wią zek dru ko -
wa nia księ gi obej mo wał tak że te przy pad ki, gdy

pro gram kom pu te ro wy sto so wa ny do jej pro wa -
dze nia za pew niał wy druk księ gi zgod ne ze wzo -
rem wy ni ka ją cym z roz po rzą dze nia.

Za pi sów w księ dze na le ży do ko ny wać na pod -
sta wie  do wo dów księ go wych, o któ ry jest mo -
wa w pa ra gra fie 12 ust. 3 oraz pa ra gra fach 13
i 14 roz po rzą dze nia w spra wie pro wa dze nia
po dat ko wej księ gi przy cho dów i roz cho dów. Są
to m.in. wszel kie go ro dza ju fak tu ry okre ślo ne
w usta wie o VAT czy do wo dy we wnętrz ne, nie -
kie dy pa ra go ny, umo wy cy wil no praw ne, do wo -
dy po nie sie nia okre ślo nych opłat jak i ich ze sta -
wie nia.

Punkt 2. ob ja śnień do po dat ko wej księ gi przy -
cho dów i roz cho dów mó wi na to miast, że jej
pierw sza ko lum na jest prze zna czo na do wpi sa -
nia ko lej ne go nu me ru za pi sów do księ gi. Tym
sa mym nu me rem na le ży ozna czyć do wód sta -
no wią cy pod sta wę do ko na nia za pi su.

W związ ku z tym na le ży przy jąć, że o ile po -
dat nik mo że wy brać naj do god niej szy dla nie go
spo sób nu me ra cji za pi sów w księ dze i do wo -
dach księ go wych, tak nu me ra cja ta po win na być
pro wa dzo na jed no li cie w ca łym ro ku po dat ko -
wym, nu me ry po win ny być nada wa ne po ko lei
i nie po wta rzać się oraz po win ny zo stać na nie -
sio ne na do ku men ty źró dło we.

Dy rek tor Izby Skar bo wej w Po zna niu wy ja -
śnił, że  „prze pi sy po dat ko we nie re gu lu ją
szcze gó ło wo spo so bu nu me ro wa nia do wo dów
księ go wych za ewi den cjo no wa nych w po dat -
ko wej księ dze przy cho dów i roz cho dów. Je dy -
nie ob ja śnie nia do po dat ko wej księ gi, za war te
w za łącz ni ku nr 1 do roz po rzą dze nia Mi ni stra
Fi nan sów w spra wie pro wa dze nia po dat ko wej
księ gi przy cho dów i roz cho dów, w ust. 2 wy -
ja śnia ją, że ko lum na 1 księ gi „Lp.” prze zna -
czo na jest do wpi sy wa nia ko lej ne go nu me ru

za pi sów do księ gi i że tym sa mym nu me rem
na le ży ozna czyć do wód sta no wią cy pod sta wę
do ko na nia za pi su. 

W prak ty ce każ dy po dat nik usta la wła sny sys -
tem nu me ro wa nia w po dat ko wej księ dze. Istot -
ne jest jed nak to, aby po zy cje by ły nu me ro wa -
ne po ko lei i aby nu me ry te nie po wta rza ły się,
tzn. nie mo że ist nieć wię cej niż jed na po zy cja
ozna czo na tym sa mym nu me rem.

Naj czę ściej sto so wa na przez po dat ni ków jest
nu me ra cja rocz na. Po le ga ona na tym, że
od dnia 1 stycz nia lub od dnia roz po czę cia
dzia łal no ści w trak cie ro ku po dat ko we go nu me -
ra cję do wo dów księ go wych za pi sa nych w księ -
dze roz po czy na się od cy fry 1 i ko lej ne nu me -
ry po zy cji na da je się do koń ca każ de go ro ku
po dat ko we go lub do dnia li kwi da cji dzia łal no ści
w trak cie ro ku po dat ko we go. Każ dy ko lej ny rok
roz po czy na się no wą nu me ra cją.

Nu me ra cję moż na rów nież roz po czy nać
od no wa w każ dym mie sią cu. Wte dy wska za ne
jest jed nak wpro wa dze nie ja kie goś roz róż nie nia
nu me ra cji po zy cji sto so wa nej w po szcze gól -
nych mie sią cach, tak by nu me ry nie po wta rza -
ły się. Do wo dy księ go we moż na wów czas ozna -
czać ko lej nym nu me rem po zy cji i ozna cze niem
mie sią ca, tj. ła mać przez mie siąc, np. w czerw -
cu 1/06, 2/06, w lip cu 1/07, 2/07, itd. 

Wy bra ną nu me ra cję po win no się kon ty nu -
ować przez ca ły rok. Ewen tu al nej zmia ny spo -
so bu sto so wa nej nu me ra cji naj le piej do ko nać
wraz z no wym ro kiem po dat ko wym.

Do wód księ go wy, na pod sta wie któ re go do -
ko na no za pi su w po dat ko wej księ dze na le ży
ozna czyć tym sa mym nu me rem, pod któ rym
do wód ten wpi sa no do księ gi. Ma to na ce lu uła -
twie nie od szu ki wa nia i przy po rząd ko wy wa nia
do ku men tu do za pi su i od wrot nie”.

ELEK TRO NICZ NA KSIę GA PRZY CHO DóW I ROZ CHO DóW

War to do ga dać się z fi sku sem
Mi ni ster fi nan sów po sta wił ja sny cel przed służ ba mi skar bo wy mi – do ka sy pań stwa trze -

ba ścią gnąć do dat ko we 8 mld zł z VAT i 2 mld zł z CIT. Kam pa nia prze ciw oszu stwom i nad -
uży ciom w po dat ku od to wa rów i usług trwa od wie lu mie się cy. Te raz fi skus chce bli żej przyj -
rzeć się ra chun kom firm. Wie sław Ja siń ski, wi ce mi ni ster fi nan sów, po wie dział, że kon tro la cen
trans fe ro wych to prio ry tet, a ofen sy wa kon tro le rów ru szy w dru giej po ło wie ro ku. Eks per ci
po dat ko wi są prze ko na ni, że nie rzu cał słów na wiatr.

– Przed się bior cy mu szą mieć świa do mość, że kon tro la prę dzej czy póź niej przyj dzie – mó -
wi Piotr Wie wiór ka, li der ds. cen trans fe ro wych w PwC, i ra dzi, że by biz nes już za czął ra -
chu nek su mie nia.

Zda niem eks per ta PwC, ocze ki wa nia Mi ni ster stwa Fi nan sów w za kre sie do dat ko wych
wpły wów z CIT wca le nie są na wy rost. – Pol ska bar dzo spraw nie wpro wa dzi ła naj now sze
prze pi sy re ko men do wa ne przez OECD. Je śli fi skus skon cen tru je się na du żych pod mio tach,
ma szan sę uzy skać istot ne wpły wy do bu dże tu – uwa ża Piotr Wie wiór ka.

MF za po wia da, że na ce low ni ku znaj dą się naj więk sze przed się bior stwa, bo to one naj -
czę ściej opty ma li zu ją się po dat ko wo, a dzia ła nie w ra mach grup ka pi ta ło wych sprzy ja nad -
uży ciom w ce nach trans fe ro wych. Do rad cy po dat ko wi już do strze ga ją więk szą ak tyw ność
służb skar bo wych na tym po lu.



PEWNY KLUCZ

VI Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

9

Naj po pu lar niej szy mi se sja mi te ma tycz ny mi
oka za ły się te po świę co ne te ma ty ce IT, pro wa -
dzo ne m. in. przez eks per tów z Fa ce bo oka
i Go ogla.

– Po twier dze niem, że te ma ty ka, któ rą za pro -
po no wa li śmy pod czas te go rocz ne go Kon gre -
su by ła tra fio na, jest fre kwen cja. W wy mia rze
prak tycz nym, dla przed się bior ców, był on suk -
ce sem. Wy jąt ko wa by ła se sja in au gu ra cyj na,
któ ra z jed nej stro ny do ty ka ła spraw glo bal -
nych, a z dru giej Pla nu na Rzecz Od po wie -
dzial ne go Roz wo ju, któ ry bę dą re ali zo wać ma li
i śred ni przed się bior cy – mó wi Ta de usz Do no -
cik,  Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach, or ga ni za to ra Kon gre su. – To, że
roz mo wa mia ła cha rak ter me ry to rycz ny, a nie
po li tycz ny, mi mo że wziął w niej udział wi ce -
pre mier Piotr Gliń ski i 4 by łych pre mie rów, po -
zwa la są dzić, że two rzy my na Kon gre sie mo -
de lo we roz wią za nia do dys ku sji pu blicz nej,
któ rej prze cież w Pol sce tak bra ku je.

Pierw sza z po li tycz no -go spo dar czych de bat
pod czas se sji in au gu ra cyj nej do ty czy ła miej sca
ma łej i śred niej przed się bior czo ści w no wym
śro do wi sku mię dzy na ro do wym. Wzię li w niej

udział m. in. Elż bie ta Bień kow ska, ko mi sarz UE
ds. ryn ku we wnętrz ne go, prze my słu, przed się -
bior czo ści i MŚP oraz Je rzy Bu zek, eu ro po seł.

W dru giej de ba cie, po świę co nej Pla no wi
na Rzecz Od po wie dzial ne go Roz wo ju uczest -
ni czy li wi ce pre mier Piotr Gliń ski oraz by li pre -
mie rzy:  Jan Krzysz tof Bie lec ki,  Je rzy Hau -
sner,  Ja nusz Pie cho ciń ski i Ja nusz Ste in hoff.
Spo tka nie po pro wa dził Ka mil Dur czok.

– Mu si my wyjść z pu łap ki śred nie go roz wo -
ju, mu si my prze sko czyć te ogra ni cze nia, któ -
re do ty ka ją kra jów ta kich, jak Pol ska. I w tym
wszyst kim sek tor mi kro, ma łych i śred nich
przed się biorstw jest sza le nie istot ny. On tak że
znaj du je miej sce w na szym pro gra mie, je śli
cho dzi o wszel kie go ro dza ju środ ki wspar -
cia  –  po wie dział  wi ce pre mier Piotr Gliń ski
i do dał, że rzą do wy Plan Od po wie dzial ne go
Roz wo ju jest jed nym z fi la rów obec nej po li ty -
ki pań stwa, w któ rym bar dzo waż ne miej sce
zaj mu ją wła śnie ma łe i śred nie przed się bior -
stwa.

Wśród po nad 80 wy da rzeń naj więk szym za -
in te re so wa niem cie szy ły się pa nel o po mo cy
praw nej dla przed się bior ców, se sje po świę co -
ne eko no mii współ dzie le nia, gór nic twu, me tro -
po liom, smart ci ty, bez pie czeń stwu biz ne su
w świe cie In ter ne tu i no wych tech no lo gii, fir -
mom ro dzin nym oraz szkol nic twu za wo do we -
mu.

Wy so ką fre kwen cją cie szy ły się tak że spo tka -
nia z Ja ro sła wem Kuź nia rem, Ro ber tem Ma kło -

wi czem i To ma szem Ko nio rem, na se sji po -
świę co nej sek to ro wi ko smicz ne mu w Pol sce,
a tak że do ty czą cej pro ble mu ja ko ści po wie trza
w mia stach.

Już po raz czwar ty w ra mach Kon gre su od -
by ła się se sja Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go,
któ rej głów nym punk tem by ło pod ję cie uchwa -
ły w spra wie przy ję cia oświad cze nia do ty czą -
ce go wspie ra nia i kre owa nia in no wa cji. Po za -
koń cze niu ob rad zo sta ło pod pi sa ne
po ro zu mie nie o współ pra cy i roz wo ju przy ja -
znych sto sun ków po mię dzy wo je wódz twem
ślą skim a Sta nem Ne va da. Ce lem umo wy jest
zwięk sze nie współ pra cy w ob sza rze na uki, kul -
tu ry i go spo dar ki.

In nym istot nym punk tem Kon gre su by ło wrę -
cze nie wy róż nień w ra mach Pro gra mu „Sa -
mo rząd, któ ry wspie ra MŚP”. Przy zna nych
zo sta ło pięć wy róż nień w ka te go rii „Mia sto”
oraz po jed nym w ka te go riach: „Gmi na miej -
sko -wiej ska” i „Gmi na wiej ska”. W tym ro ku
by ły to: Ry duł to wy, Wo dzi sław Ślą ski, Cie szyn,
Cze ladź, Gli wi ce, Ole sno i Ja sie ni ca.

Kon gre so wi jak co ro ku to wa rzy szy ły Tar gi
Biz nes Expo, któ re zgro ma dzi ły po nad 120
wy staw ców z Pol ski i za gra ni cy. Du żym za in -
te re so wa niem obok ofert wy staw ców z róż nych
branż cie szy ły się wy kła dy eks per tów z za kre -
su mar ke tin gu, sprze da ży i HR. Od wie dza ją cy
mo gli rów nież za się gnąć po ra dy na Tar go wej
Wy spie Wie dzy i po zy skać no we kon tak ty
w Stre fie Ne twor kin gu i B2B.

KATOWICE, 10-12 PAŹDZIERNIK 2016 R.

Pra wie 7 ty się cy za re je stro wa nych uczest ni ków, kil ku set za gra nicz nych go ści, po nad 80 se -
sji te ma tycz nych i wy da rzeń to wa rzy szą cych, 120 wy staw ców na Tar gach Biz nes Expo. Ob ra -
dy z udzia łem m. in. wi ce pre mie ra Pio tra Gliń skie go, Elż bie ty Bień kow skiej, Ada ma Bod na ra
i Je rze go Buz ka. Mi ni stro wie, am ba sa do rzy, kon su lo wie, przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej,
kil ku na stu pre zy den tów miast, eks per ci z kra ju i za gra ni cy. Lu dzie świa ta me diów, biz ne su i na -
uki. Pod czas trzech dni Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się biorstw w Ka to -
wi cach roz ma wia no o te raź niej szo ści i przy szło ści go spo dar ki Ślą ska, Pol ski i Eu ro py.
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Nadal zbieramy
Tro chę „przy snę ła” na sza sztan da ro wa

do nie daw na ak cja zbie ra nia sta rych klu -
czy dla fun da cji AKo go?, któ ra spra wu -

je pa tro nat nad kli ni ką Bu dzik, gdzie są re ha -
bi li to wa ne dzie ci po grą żo ne w śpiącz ce m. in.
po cięż kich ura zach neu ro lo gicz nych. 

Przy po mi na my więc, że sta re, ni ko mu nie po -
trzeb ne klu cze zbie ra my na dal. Pro si my też
wszyst kich klu czy ka rzy, by wy wie sza li w swo -
ich punk tach usłu go wych in for ma cje w tej spra -
wie. Ja kiś czas te mu PSSK wy dru ko wa ło i roz -
da ło pla ka ty in for mu ją ce o tej kam pa nii. Je śli
ktoś go zgu bił czy gdzieś „za po dział”, mo że
otrzy mać no wy. 

Do tych czas, w cią gu dwóch lat na szej kam -
pa nii ze bra li śmy kil ka set ki lo gra mów klu czy,
a uzy ska ne dzię ki te mu pie nią dze prze ka za li -
śmy fun da cji AKo go? 

Do kam pa nii zbie ra nia klu czy chęt nie włą -
czy li się nie tyl ko klu czy ka rze, ale też wie le in -
nych śro do wisk. Wła ści cie le skle pów wy sta wi li
skrzyn ki, do któ rych ich klien ci wrzu ca li sta re
klu cze. Oczy wi ście, naj wię cej ich jest w Czę -
sto cho wie, bo prze cież stam tąd po cho dzi Jan
Łacz mań ki, po my sło daw ca tej ak cji. 

Ale włą cza li się rów nież ucznio wie, straż ni -
cy miej scy, stra ża cy, pra cow ni cy urzę dów. 

A my zor ga ni zo wa li śmy tak że au kcję ob ra -
zów, któ rych au to ra mi są na si ko le dzy, a pie -
nią dze któ re w ten spo sób za ro bi li śmy, też
oczy wi ście prze ka za li śmy fun da cji. 

Jan ko wi Łacz mań skie mu uda ło się też na mó -

wić zna ne go ak to ra, Ar tu ra Bar ci sia, że by zo -
stał twa rzą tej kam pa nii. No, mo że z tym na -
ma wia niem to tro chę prze sa dy, bo pan Bar ciś
gdy tyl ko się do wie dział, o co cho dzi, bar dzo
chęt nie przy łą czył do nas. I te raz jest nie tyl -
ko am ba sa do rem ak cji, jej twa rzą, ale też na -
szym przy ja cie lem. A co wię cej, na mó wił wie -
lu swo ich ko le gów ak to rów do przy łą cze nia się
do nas. 

Nic więc dziw ne go, że klu cze zbie ra no
w ca łej Pol sce. Ale nie tyl ko. W Sie ra dzu np.
zor ga ni zo wa no na wet miej ską kon fe ren cję,
któ rej ce lem by ło za pre zen to wa nie na sze go
do tych cza so we go do rob ku oraz za pro sze nie
do udzia łu w kam pa nii wszyst kich lu dzi do brej
wo li. 

„Wy eks por to wa li śmy”, rów nież tę ak cję
na fo rum ELF -u, gdzie bar dzo się spodo ba ła,
a na si przy ja cie le klu czy ka rze z wie lu eu ro pej -
skich kra jów tak że te raz zbie ra ją klu czo wy
złom. 

W cza sie, kie dy ak cja szyb ko się roz wi ja ła
by ło o nas gło śno w me diach, po ka zy wa li nas
w te le wi zji, pi sa li w ga ze tach. By ły też na gro -
dy dla naj bar dziej ak tyw nych klu czy ka rzy i na -
szych przy ja ciół. Zno wu za sko czył nas w tej
kwe stii Jan Łaczmń ski. Wy ko nał bo wiem wiel -
kie, me tro we mo de le klu cza, na tu ral nie z in -
nych sta rych klu czy, któ re wrę czo no uro czy ście
m. in. Ewie Błasz czyk,
sze fo wej fun da cji „AKo -
go?”, Woj cie cho wi Ko -
wal czy ko wi i Je rze mu
Kacz mar czy ko wi, któ rzy
od bie ra li od nas sta re
klu cze i sprze da wa li je
w zbior ni cach zło mu.
W fir mach Dar -Mar
i Expres bez in te re sow nie
po se gre go wa no złom
(stal i me ta le ko lo ro we)
oj żmud na to i cięż ka
pra ca.

Pie nią dze za sprze da -
ny złom wpła ca li bez po -

śred nio al bo za na szym po śred nic twem
na kon to fun da cji Ako go? 

A kam pa nia jest waż na nie tyl ko dla te go, bo
słu ży szla chet ne mu ce lo wi, ale też słu ży nam,
klu czy ka rzom. Prze cież dzię ki niej by ło o nas
gło śno w ca łym kra ju, a im wię cej o nas wie -
dzą po ten cjal ni klien ci, tym wię cej ich bę dzie
w na szych punk tach usłu go wych. War to więc
za dbać o to, że by trwa ła jak naj dłu żej. 

Tak że kli ni ka Bu dzik ma wiel kie po trze by.
Jest pierw szym w Pol sce wzor co wym szpi ta lem
dla dzie ci po cięż kich ura zach mó zgu. Dzia ła
przy war szaw skim Cen trum Zdro wia Dziec ka.
Bu do wa Kli ni ki, któ rej koszt wy niósł po nad 20
mln zł, zo sta ła sfi nan so wa na między innymi
przez Fun da cję „AKo go?” dzię ki ofiar no ści
wie lu dar czyń ców in dy wi du al nych, firm, fun da -
cji oraz środ ków UE. Kli ni ka po sia da 15 łó żek,
z peł ną in fra struk tu rą nie zbęd ną do ho spi ta li -
za cji i re ha bi li ta cji neu ro lo gicz nej dzie ci.

Do tej po ry, przez trzy la ta dzia łal no ści kli -
ni ki, zdro wie od zy ska ło w niej 31. dzie ci.
W paź dzier ni ku obu dził się ze śpiącz ki 17. let -
ni Ma riusz. Tra fił do Bu dzi ka w li sto pa -
dzie 2015 r. z po wo du ura zu ośrod ko we go
ukła du ner wo we go. Ma riusz po zo stał w Bu dzi -
ku jesz cze mie siąc. Ten czas wy peł ni ły mu in -
ten syw ne za ję cia re ha bi li ta cyj ne.

■
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Od kor by 
przez smart fo na do ze gar ka

Otwo rzyć sa mo chód i uru cho mić go – czy
mo że być dziś coś prost sze go? W więk szo ści
sy tu acji nie mu si my na wet wyj mo wać do żad -
nej z tych czyn no ści klu czy ka z kie sze ni. Ba, nie -
któ re sa mo cho dy mo że my już klu czy kiem
przy wo łać, al bo – nie wcho dząc do środ ka – za -
par ko wać nasz po jazd w ga ra żu. Ale nie za wsze
by ło tak do brze. 

Oto na praw dę fa scy nu ją cą hi sto ria klu czy ka
sa mo cho do we go od sa me go po cząt ku, do mo -
men tu, w któ rym stał się nie mal rów nie po tęż -
ny, co smart fon.

Klu czy ki sa mo cho do we prze szły ewo lu cję bar -
dzo po dob ną do ewo lu cji te le fo nów ko mór ko -
wych. Od względ nie pro stych (w przy pad ku klu -
czy ków – na wet skraj nie pro stych) urzą dzeń,
speł nia ją cych jed no, bar dzo kon kret ne za da nie,
po nie sa mo wi cie skom pli ko wa ne i wie lo funk cyj -
ne na rzę dzia, o moż li wo ściach, o ja kich nie ma -
rzy li ich pier wot ni wy na laz cy.

W hi sto rii klu czy ka sa mo cho do we go peł no
by ło za ska ku ją cych zwro tów ak cji, śle pych uli -
czek i świet nych po my słów, któ re zu peł nie nie
tra fi ły w swój czas i al bo osta tecz nie za gi nę ły
w od mę tach dzie jów, al bo po wró ci ły do ży cia
du żo, du żo póź niej.

Za cznij my jed nak od sa me go po cząt ku,
kie dy klu czyk nie był kom pu te rem, a… po pro -
stu klu czy kiem.

1916: Klu czyk, ale nie zu peł nie

Moż li we, że te raz mo że się to wy da wać dość
dziw ne, ale na po cząt ku XX wie ku, czy li wie -

le lat po tym, kie dy pierw szy po jazd był już
w sta nie prze wo zić lu dzi po dro gach, sa mo cho -
dów nie uru cha mia ło się klu czy kiem. Na wet nie
ty le nie uru cha mia ło się ich klu czy kiem w dzi -
siej szym ro zu mie niu (wsia da my – prze krę ca -
my – je dzie my), co po pro stu nie brał on żad -
ne go udzia łu w uru cho mia niu au ta. Po pro stu,
nie by ło go na wet w wy po sa że niu sa mo cho dów.
Nie by ło go też w pierw szym ma so wo pro du -
ko wa nym sa mo cho dzie – For dzie Mo del T.

Roz wią za nia by ły róż ne, ale jed no jest pew -
ne – w po rów na niu do dzi siej sze go pro ce su uru -
cha mia nia po jaz du, ów cze sny nie był zbyt wy -
god ny.

Na pierw szy klu czyk sa mo cho do wy od pre -
mie ry For da Mo del T trze ba by ło po cze kać jesz -
cze pra wie de ka dę. I, co naj cie kaw sze, to nie
w For dzie po ja wił się po raz pierw szy ten do -
da tek, ale w Ca dil la cu Ty pe 53, wpro wa dzo nym
na ry nek w 1916 ro ku.

Stop nio wo ta kie roz wią za nie przyj mo wa li rów -
nież in ni pro du cen ci, ale my li się ten, kto za -

kła da, że od te go mo men tu au ta uru cha mia no
już w ta ki sam spo sób, jak dziś. Pro ces uru cho -
mia nia au ta, na wet w przy pad ku wspo mnia ne -
go już wcze śniej For da, jesz cze w po ło wie
lat 20. na dal po le gał na krę ce niu kor bą, mi mo,
że w sta cyj ce znaj do wał się klu czyk. Na szczę -
ście nie by ła to je dy na opcja i moż na ją trak -
to wać ra czej ja ko wyj ście awa ryj ne.

Dru gi spo sób uru cha mia nia au ta, był du żo bliż -
szy współ cze sne mu dzię ki opa ten to wa ne mu
w oko li cach 1911 r. elek trycz ne mu ukła do wi za -
pło no we mu i roz rusz ni ko wi. Te od 1912 ro ku
do stęp ne by ły w pierw szych mo de lach Ca dil la -
ca (Mo del 30, we dług wpi su na blo gu
GM – 1912 Ca dil lac To uring Edi tion), a od 1919
tak że w For dzie Mo del T. Kor by mo gły za cząć
od cho dzić do la mu sa, choć oczy wi ście nie zro -
bi ły te go zbyt szyb ko – ta ki spo sób od pa la nia sil -
ni ka był ofe ro wa ny jesz cze przez de ka dy, w tym
np. w Za po roż cu 968M, któ re go pro duk cja zo -
sta ła za koń czo na w…  1994 ro ku.

Spo so by na wy god niej sze i „osta tecz ne” uru -
cha mia nie aut w tam tym okre sie by ły róż ne: w nie -
któ rych mo de lach po ja wia ły się spe cjal ne przy -
ci ski lub dźwi gnie – funk cjo nu ją ce oczy wi ście do -
pie ro po prze krę ce niu klu czy ka – na to miast w Mo -
de lu T trze ba by ło… na ci snąć przycisk w pod -
ło dze.

I, co naj cie kaw sze, ta ki stan rze czy utrzy my -
wał się dłu go, bar dzo dłu go, na wet do lat 30.
mi nio ne go wie ku.

Przy ci ski, przy ci ski, dźwi gien ki – gdzie te mu
wszyst kie mu do wy go dy za pew nia nej przez
współ cze sne klu czy ki? W koń cu jed nak ten ma -
gicz ny przy rząd za czął do cze goś słu żyć. Co z te -
go, że tyl ko ja ko je den z ele men tów ukła dan ki.

1935: A mo że by tak za mknąć sa mo chód?

Dziś wy da je się ja sne, że klu czyk, na wet ten
naj prost szy, peł ni dwie funk cje, uru cha mia sa -
mo chód oraz za my ka go i otwie ra. Na po cząt -Ford model T

Stacyjka - Ford model T

Cadilac V8 cabriolet 1916 r.



ku XX wie ku nie by ło to jed nak stan dar dem.
Do te go stop nia, że w więk szo ści po ru sza ją -
cych się wte dy po dro gach po jaz dów… w ogó -
le nie sto so wa no te go ty pu za bez pie czeń.

Po wo dów by ło wie le, za czy na jąc od tych naj -
bar dziej oczy wi stych – do wie lu po jaz dów, na -
wet gdy by za mknąć je na klucz, i tak da ło by się
bez pro ble mu wsiąść. Po za tym, sa mo cho dów
by ło tak ma ło, że prze stęp ca nie mógł by się zbyt
dłu go cie szyć swo im łu pem, bo na tych miast zo -
stał by zła pa ny. Prze waż nie też pierw sze po jaz -
dy, na le żą ce wy łącz nie dla naj bo gat szych, by -
ły ob słu gi wa ne przez służ bę. Wła ści cie le nie jeź -
dzi li ni mi ot tak do skle pu po za ku py, zo sta wia -
jąc au to bez opie ki na dłuż szy czas.

Zresz tą ma ło kto przej mo wał się wte dy
bez pie czeń stwem sa mo cho dów w tej kwe stii. 

Wraz z ro sną cą ilo ścią pry wat nych sa mo cho -
dów za czę to jed nak do strze gać pro blem za bez -
pie cze nia nie tyl ko me cha ni zmu uru cha mia nia
po jaz du, ale też za bez pie cze nia go przed kra -
dzie żą. W la tach 20.  za czę to więc ma so wo
mon to wać pierw sze, pro ste zam ki sa mo cho do -
we (a jesz cze wcze śniej, bo w 1914 w po jaz -
dach Scripps -Bo oth po ja wił się  pierw szy sys -
tem cen tral ne go zam ka sa mo cho do we go, choć
nie przy jął się zbyt do brze na ryn ku). W oko -
li cach tej da ty zresz tą po ja wił się je den z pierw -
szych pa ten tów opi su ją cy me cha nizm za bez -
pie cze nia sa mo cho du przed kra dzie żą, któ ry
jed nak bar dziej przy po mi nał puz zle lub kost -
kę Ru bi ka, niż sys te my, któ re zna my z cza sów
bar dziej współ cze snych.

Rów no 15 lat póź niej GM wpro wa dził  sys -
tem zam ków opar tych na klu czy kach z sze ścio -
ma na cię cia mi, sto so wa ny z po wo dze niem
przez na stęp ne kil ka dzie siąt lat. Te klu cze na -
dal jed nak nie po zwa la ły uru cha miać sa mo cho -
du. Ich użyt kow ni cy mu sie li no sić ze so bą kom -
plet skła da ją cy się z co naj mniej jed ne go klu -
cza do drzwi i do ba gaż ni ka, uzu peł nio ny klu -
czem do uru cha mia nia ukła du za pło no we go. No
i na dal trze ba by ło prze cho dzić ca łą pro ce du -
rę star to wą. Ca łość, przy naj mniej w przy pad -
ku np. Che vro le ta, roz wią za ły do pie ro klu cze
z 10 na cię cia mi.

1949: Za mek, któ ry nie za wie dzie
w naj trud niej szych przy pad kach

Nie cho dzi tu jed nak o pró by wła ma nia, ale
o za gra ża ją ce pa sa że rom sa mo czyn ne otwar cie
drzwi pod czas wy pad ku. W tym wła śnie ro ku
Mer ce des wpro wa dził do swo ich mo de li za mek
stoż ko wy, któ ry za po bie gał ta kim za gro że niom.

1949: Bez przy ci sków i dźwi gie nek

Tro chę trud no w to uwie rzyć, ale wszyst ko
wska zu je na to, że po raz pierw szy uru cho mić
sa mo chód w do kład nie ta ki spo sób, jak ro bi -
my to dziś, uda ło się do pie ro pod ko niec lat 40.
po przed nie go stu le cia.

To wła śnie wte dy na byw cy au ta mar ki Ply mo uth
mo gli ak ty wo wać za rów no układ za pło no wy i roz -
rusz nik po pro stu prze krę ca jąc klu czyk do od po -

wied niej po zy cji. Do kład nie tak, jak ro bi my to dzi -
siaj, a przy naj mniej ro bią ci, któ rzy po sia da ją jesz -
cze stan dar do we klu czy ki sa mo cho do we.

1956: Wszyst kie zam ki jed no cze śnie

Cen tral ny za mek na wet wte dy nie był już
wpraw dzie  no wo ścią, ale po przed nie pró by
wdro że nia te go roz wią za nia nie prze ro dzi ły się
w wiel ki ryn ko wy suk ces. W 1956 ro ku na ich
po now ne wpro wa dze nie zde cy do wał się ame -
ry kań ski Pac kard i… tym ra zem się uda ło. Dziś
trud no wy obra zić so bie sa mo chód bez ta kie -
go do dat ku.

1980: Kto w ogó le po trze bu je klu cza,
sko ro mo że mieć kla wia tu rę?

Mi ja ły la ta, a klu czy ki zbyt nio się nie zmie -
nia ły. Klien tów trze ba jed nak ku sić no win ka mi
i dla te go na po cząt ku lat 80. po ja wi ła się mo -
da na do stęp bez klu czy ko wy. Ale znów my li się
ten, kto mógł by uwa żać, że by ły to sys te my po -
dob ne do współ cze snych.

Plymouth Specjal Dolux 1949 r.
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W prze ci wień stwie do te go, co wi dzi my te -
raz, w ca łym pro ce sie nie bra ły udzia ły żad ne
kar ty ani bre locz ki. Bez klu czy ko wy do stęp
po le gał na tym, że aby do stać się do sa mo cho -
du, trze ba by ło wpro wa dzić na spe cjal nej kla -
wia tu rze usta lo ny wcze śniej przez wła ci cie la kod.
Wy glą da ło to nie co ko micz nie, ale prze cież jest
to roz wią za nie, któ re prze trwa ło do dziś. 

Ta kie roz wią za nie spraw dza się wte dy, kie dy
np. chce my coś szyb ko za brać z sa mo cho du,
a nie wzię li śmy ze so bą klu czy ka. Przy da się tak -
że wte dy gdy np. wy je dzie my z do mu, ale ktoś
z na szej ro dzi ny, nie ma jąc klu cza, chciał by coś
wziąć z sa mo cho du. Oczy wi ście drzwi w dal -
szym cią gu moż na też otwo rzyć klu czy kiem.

Nie któ rzy ame ry kań scy pro du cen ci naj wy raź -
niej na dal nie mo gą się uwol nić od do da wa nia
fi zycz nych przy ci sków w oko li cach klam ki, tak
sa mo jak to ro bi li po nad 30 lat te mu. 

1982: No do brze, niech bę dzie pi lot

Dwa la ta póź niej oka za ło się, że nie jest po -
trzeb na żad na kla wia tu ra, że by od blo ko wać sa -
mo cho do we zam ki. Re nault, wraz z za pre zen -
to wa nym w 1982 ro ku mo de lem Fu ego umoż -
li wił kie row com otwar cie sa mo cho du przez wy -
sła nie sy gna łu z pi lo ta. Był to zresz tą je den
z głów nych punk tów sprze da żo wych te go po -
jaz du, a „Le Plip”, bo tak wła śnie na zy wa no ten
ga dżet, miał za ofe ro wać kie row com no wy po -
ziom kom for tu.

Z „Le Pli pem” by ło jed nak wie le pro ble mów.
Przede wszyst kim, dzia łał na pod czer wień, co

po wo do wa ło, że nie moż na by ło ot tak na ci snąć
przy ci sku i wsiąść do au ta. Trze ba by ło wcze -
śniej tra fić w od bior nik. Do te go nie by ło to roz -
wią za nie zbyt bez piecz nie, a w koń cu cho dzi tu
o sa mo cho dy – zwy kle dość dro gie.

Nie zmie nia ło to jed nak fak tu, że to wła śnie
w 1982 ro ku wy ko na no ko lej ny, bar dzo waż -
ny krok w kie run ku te go, jak dziś ko rzy sta my
z sa mo cho dów.

1983: Plip, Plip, Plip

Sys tem zdal ne go otwie ra nia drzwi, wciąż ob -
słu gi wa ny pi lo tem dzia ła ją cym na pod czer wień,
tra fił do tro chę bar dziej prak tycz nych sa mo cho -
dów niż spor to we.

W koń cu moż na by ło mieć i zam ki na pi lo -
ta i czo ro drzwi. 

1989: Po cią ga ją ce otwar cie

Pod czas gdy Re nault i ko lej ni, eu ro pej scy pro -
du cen ci ofe ro wa li już opcję otwie ra nia sa mo -

cho du z pi lo ta, Ame ry ka nie da lej ba wi li się
w swo je kla wia tu ry, a Sub a ru… cóż, Sub a ru
uzna ło, że za miast pi lo ta moż na za ofe ro wać
klien tom  opcję wpro wa dza nia ko du za po mo -
cą… klam ki.

Za sa da by ła po dob na do wpro wa dza nia ko -
du, przy czym nie ro bi ło się te go przy ci ska mi,
a od po wied nio roz ło żo ny mi w cza sie po cią gnię -
cia mi klam ki. Przy kła do wo, je śli na szym ko dem
by ło 4-1-2-3, mu sie li śmy czte ro krot nie po cią -
gnąć za klam kę, po cze kać, po cią gnąć za klam -
kę raz, po cze kać, po cią gnąć za klam kę dwa ra -
zy, po cze kać, po cią gnąć za klam kę 3 ra zy i wte -
dy mo gli śmy wejść do środ ka.

1993: Że gnaj czer wo ny Pli pie

Sys te my wy ko rzy stu ją ce pod czer wień
do otwie ra nia sa mo cho do wych drzwi od cho dzą
do la mu sa. Wy pie ra je o wie le bar dziej sku tecz -
ne i wy god niej sze w użyt ko wa niu roz wią za nie
opar te na ko mu ni ka cji ra dio wej.

Dwa la ta póź niej czę sto tli wość i spe cy fi ka -
cja te go sys te mu  zo sta ją usta lo ne pra wem eu -
ro pej skim. Sza co wa ło się, że na ko niec 2006
ro ku z bez klu czy ko we go  od blo ko wy wa nia
drzwi bę dzie ko rzy sta ło po nad 2 mln po jaz dów.

1998: Od pa lisz al bo i nie

Im mo bi li zer stał się obo wiąz ko wym wy po sa -
że niem każ de go no we go sa mo cho du sprze da -
wa ne go na te re nie Nie miec. W 2007 ro ku  po -
dob ne wy mo gi wpro wa dzi ła Ka na da, na to -
miast np. Bra zy lia zde cy do wa ła się na ta ki ruch
do pie ro w 2011 ro ku.

Ko lej ne ge ne ra cje sys te mów zdal ne go
otwie ra nia sa mo cho dów bez wąt pie nia nie by -
ły jed nak, przy naj mniej z punk tu wi dze nia kie -
row cy, ni czym prze ło mo wym. Na dal trze ba by -
ło na ci snąć przy cisk na klu czy ku lub bre lo ku
i do pie ro wte dy moż na by ło wsiąść do sa mo -
cho du.

Roz wią za nie te go pro ble mu przy szło do pie -
ro w 1998, tra fia jąc do za pre zen to wa ne go wte -
dy Mer ce de sa kla sy S  (ge ne ra cja W220),
a opar to je na tech no lo gii do star cza nej przez
Sie men sa.

Key less Go, bo tak Mer ce des na zwał no wy
sys tem. Po zwa lał w ogó le nie do ty kać klu czy -
ka, je śli chcie li śmy za rów no od blo ko wać drzwi,
jak i za blo ko wać je. Wy star czy ło po dejść
na nie wiel ką od le głość, a na stęp nie po cią gnąć
za klam kę, że by wejść do środ ka. Tak sa mo, aby
za blo ko wać drzwi, wy star czy ło al bo na ci snąć
przy cisk na klam ce, al bo po pro stu odejść wy -
star cza ją co da le ko od sa mo cho du. Klu czyk po -
zo sta wał ca ły czas w na szej kie sze ni.

Na wet kie dy ru sza ło się w tra sę, nie trze ba
by ło wy cią gać klu czy ka z kie sze ni – wy star czy -
ło, oczy wi ście w od po wied nio wy po sa żo nych
wer sjach, na ci snąć wła ści wy przy cisk. I już.

2000: Po pro szę o kar tę

O ile jed nak roz wią za nie Mer ce de sa w pew -
nym stop niu przy naj mniej pró bo wa ło przy po -
mi nać klu czyk sa mo cho do wy (al bo bre lo czek
do klu cza), o ty le Re nault zde cy do wał się na coś

zu peł nie in ne go. Za miast klu czy ka do sa mo cho -
du otrzy my wa ło się kar tę, co w 2000 ro ku by -
ło dla wie lu osób spo rym za sko cze niem.

Kar ta peł ni ła dwie funk cje – po pierw sze z jej
po mo cą da ło się otwo rzyć sa mo chód. Po dru -
gie, w za leż no ści od wer sji wy po sa że nia, po -
zwa la ła al bo uru cho mić sa mo chód po wło że -
niu kar ty do spe cjal ne go czyt ni ka i na ci śnię cie
przy ci sku, al bo uru cho mić go przez sa mo na -
ci śnię cie przy ci sku (kar ta mu sia ła znaj do wać się
we wnątrz ka bi ny).

2002: Klu czyk, któ ry pa mię ta

W cią gu kil ku naj bliż szych lat Mer ce des roz -
wi nął swój sys tem, wpro wa dza jąc ko lej ne udo -
god nie nia. Mniej wię cej w tym cza sie Smart Key
nie miec kiej mar ki po tra fił już prze cho wy wać
w pa mię ci da ne do ty czą ce nie tyl ko sa me go sa -
mo cho du (po zwa la ją ce na od ry glo wa nie go
i uru cho mie nie), ale też – czę ścio wo – kie row -
cy. Klu czyk ofe ro wał bo wiem funk cję za pa mię -
ty wa nia usta wie nia tych ele men tów, któ re naj -
czę ściej zmie nia my przy zmia nie kie row -
cy – usta wie nia fo te li czy lu ste rek.

Wkła da jąc do kie sze ni od po wied ni klucz mie -
li śmy więc pew ność, że po po dej ściu do au ta
za sta nie my au to „jak na sze”. Bez opóź nia nia
wy jaz du przez ko niecz ność ręcz ne go ko ry go -
wa nia wszyst kie go.

Ale Au di po szło jesz cze da lej. Nie umoż li -
wi ło od ry glo wa nia sa mo cho du za po mo cą od -
ci sku pal ca – to da lej trze ba by ło „ro bić” za po -
mo cą klu czy ka, któ re go nie trze ba by ło oczy -
wi ście wy cią gać z kie sze ni. Na to miast sam start
sil ni ka mo de lu A8 wpro wa dzo ne go na ry nek
w tym ro ku od by wał się przez wci śnię cie przy -
ci sku, któ re go po wierzch nia by ła jed no cze -
śnie… czyt ni kiem od ci sku pal ca. Funk cja ta zo -
sta ła opi sa na dość czy tel nie cho ciaż by  tu taj:

Funk cja one -to uch me mo ry w Au di A8
umoż li wia per so na li za cję licz nych usta wień zin -
te gro wa nych z sys te mem MMI (Mul ti Me dia
In ter fa ce) dla mak sy mal nie czte rech użyt -
kow ni ków. W ce lu roz po zna nia użyt kow ni ka
wy ko rzy stu je się je go li nie pa pi lar ne po zo sta -
wio ne na przy ci sku iden ty fi ka cyj nym „Start”
(przy cisk za pło nu). Po zy tyw ny wy nik ana li zy
po rów naw czej li nii pa pi lar nych z za pa mię ta -
nym ob ra zem li nii użyt kow ni ka ozna cza go -
to wość po jaz du do przy wró ce nia za pa mię ta -
nych usta wień sie dzeń, lu ste rek i ko lum ny kie -
row ni cy, a tak że kon fi gu ra cji tem pe ra tu ry
i roz dzia łu po wie trza kli ma ty za cji. Do dat ko -
wo funk cja one -to uch -me mo ry umoż li wia
przy wró ce nie usta wień gło śno ści ra dio od -
twa rza cza, sta cji ra dio wej i kon fi gu ra cji na gło -
śnie nia. Sys tem per so na li za cji usta wień opar -
ty na funk cji one -to uch me mo ry obej mu je za -
awan so wa ny sys tem do stę pu i upraw nień jaz -
dy ad van ced key”.

Nie ste ty naj wy raź niej roz wią za nie to nie spe -
cjal nie przy ję ło się wśród użyt kow ni ków, bo by -
ło dość awa ryj ne. Nic nie wska zu je na to, że -
by opcja One -to uch me mo ry by ła ofe ro wa na
w ko lej nych ge ne ra cjach Au di A8, al bo w in -
nych mo de lach te go pro du cen ta.

Dokończenie w następnym numerze.

Renault Fuego 1982 r.
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Podczas targów były wykłady,
prelekcje

i nauka tańca
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Dnia  17 wrze śnia 2016 ro -
ku po raz ko lej ny od by ły
się co rocz ne Wrze śnio we

Dni Otwar te Dar -Mar. Jak co ro -
ku od by ły się one w for mie tar -
gów, gdzie nie za bra kło ta kich
firm jak: WIL KA, LOB, AS SA
ABLOY, SU PER VAG, DIER RE,
TOM SAD, DO RMA,  KA BA,
MA TY JAS, SIL CA i ADE GRO UP.

Fir my pod czas pre zen ta cji
przed sta wi ły swo je no wo ści ja kie
ma ją dla Was w swo jej ofer cie, jak
rów nież moż na by ło bez po śred -
nio po roz ma wiać i uzy skać szcze -
gó ło wych in for ma cji od przed sta -
wi cie li firm.

Po spo tka niu od by ła się uro -
czy sta ko la cja w sa li ban kie to wej
AIDA.

Ko la cja by ła uczcze niem pięć -
set nej rocz ni cy nada nia przy wi le -
jów two rze nia ce chów przez mi -
strzów ko wal stwa i ślu sar stwa
w Wil nie, z tej oka zji od by ło się
ró nież spo tka nie za rzą dów PSSK
i LRA.

Na tak waż ną uro czy stość przy -
by ła bar dzo licz na gru pa klu czy ka -
rzy z Li twy, Ukra iny, Bia ło ru si, Ło -
twy, Ro sji, ale jak zwy kle naj licz niej
przy by li na si przy ja cie le z Pol ski.

Pod czas ko la cji od by ło się lo so -
wa nie na gród spon so ro wa nych
przez wy staw ców. Do wspól nej
za ba wy za pro sił nas ze spół mu -
zycz ny „RE START” oraz nie sa -
mo wi te dziew czy ny z ze spo łu
„Tan ce rze.pl”, któ re za pre zen to -
wa ły po kaz róż nych sty li ta necz -
nych oraz za pro si ły wszyst kich
do na uki tań ca.

Za ba wa trwa ła do bia łe go ra na. 

Rocznica 500 lecia
cechów rzemieślniczych

na Litwie
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Zed -FULL zo stał za pro jek to wa ny aby speł nić wszyst kie Pań stwa po -
trze by zwią za ne z elek tro ni ką przy do ra bia niu klu czy sa mo cho do wych
oraz na pra wie im mo bi li ze rów. Zed -FULL po sia da 5 róż ne go ro dza ju an -
ten umoż li wia ją cych od czyt i za pis róż nych pro duk tów, an te na 125 Khz
do od czy tu i ko pio wa nia trans pon de rów, od czyt kart ho te lo wych i zbli -
że nio wych dzia ła ją cych na 13,56 Mhz, po miar czę sto tli wo ści nada wa -
nia pi lo tów 315,433,868 Mhz, od czyt i klo no wa nie pi lo tów Hol den Com -
mo do re oraz pro gra mo wa nie klu czy do sa mo cho dów gru py VAG.

Zed -FULL da je sze ro kie mo żi wo ści w dzie dzi nie im mo bi li ze rów, ta -
kich jak:
■ Klo no wa nie trans po de rów z ko dem sta łym oraz cryp to

■ Klo no wa nie sa mo cho do wych pi lo tów zdal ne go ste ro wa nia, któ re ni -
gdy nie by ło tak ła twe, jak z Zed -FULL’em

■ Apli ka cje EEPROM, ge ne ro wa nie trans pon de rów i od czyt ko dów PIN,
wy star czy zde mon to wać ECU, BSI od czy tać EEPROM lub MCU i za -
pro gra mo wać klucz.

■ Pro duk cja trans pon de rów do po szcze gól nych ma rek sa mo cho do wych
na trans pon de rach ta kich jak: PCF7930, PCF7931, PCF7935,
PCF7936, Te xas 4D -60

■ Pro gra mo wa nie klu czy i pi lo tów przez OBD -II w mar kach sa mo cho -
dów ta kich, jak (Volks wa gen, Au di, Sko da, Se at), Opel -Vau xhall, Re -

nault -Da cia, To yo ta -Le xus, Ford -Maz da (Eu ro pa, USA, Au stra lia), Fal -
con, Fiat -Lan cia, Da ewoo -Che vro let, Hy un dai -Kia, Peu ge ot -Ci tro -
en, Nis san, Pro ton, Mit su bi shi, Sub a ru, Hon da, Hol den, Isu zu, Chry -
sler, Do dge, Je ep, GMC, GM, cię ża rów ki Re nault -Vo lvo.

■ Je że li cho dzi o no wo ści, to Zed -FULL po do ku pie niu do dat ko wych
przy sta wek oraz opro gra mo wa nia da je moż li wość od bl ko ko wy wa nia
pi lo tów sa mo cho do wych ta kich ma rek jak: BMW, BU ICK, CHRY SLER,
JE EP, DO DGE, KIA, HY UN DAI, LAND RO VER, OPEL, PEU GE OT,
CI TRO EN, VO LVO.

■ We wrze śniu wpro wa dzi li śmy możl wiość klo no wa nia nie któ rych trans -
pon de rów 48 ta kich ma rek, jak: VAG, DAF, VO LVO, FIAT.

■ Z do dat ko wych funk cji, mo że my po chwa lić się możl wio ścią pro gra -
mo wa nia klu czy Mer ce des -Benz przy uży ciu przy staw ki ZFH -MB

■ Zed -FULL jest na bie żą co ak tu ali zo wa ny po przez In ter net, co da je moż -
li wość roz wo ju ge ne ro wa nia pi lo tów do co raz więk szej ilo ści ma rek sa -
mo cho do wych oraz roz sze rza nie do dat ko wych funk cji urzą dze nia.

Do stęp ny w ofer cie JMA Pol ska

JMA POLSKA

Kolejna rewolucja w kodowaniu
transponderow 48

Fir ma JMA Pol ska ja ko wy łącz ny dys try bu tor IEA Tur cja przed sta wia urzą dze nie Zed -FULL, któ re jest je dy nym pro fe sjo nal nym urzą -
dze niem na świe cie, w skład któ re go wcho dzą wszyst kie na rzę dzia, któ re po trzeb ne są do pra cy w sze ro ko ro zu mia nej dzie dzi nie im mo bi li -
ze rów.
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SZKOLENIE TOMSAD

Z elektroniką na codzień
Dnia 22 paź dzier ni ka w Beł cha to wie na za -

pro sze nie PSSK, fir ma TOM SAD zor ga ni zo -
wa ła warsz ta ty pod ty tu łem „ABC elek tro ni ki”.

Szko le nie zo sta ło za ini cjo wa ne przez pre ze -
sa Pa na An drze ja Bo recz ka. Te ma ty oma wia -
ne na szko le niu zo sta ły pa rę mie się cy wcze -
śniej na kre ślo ne przez Sto wa rzy sze nie. 

Ce lem spo tka nia by ło pod nie sie nie kwa li fi ka -
cji za wo do wej osób, któ re są człon ka mi PSSK.

Za kres szko le nia zo stał skon stru owa ny w ta -
ki spo sób, aby wszy scy uczest ni cy mo gli zro -
zu mieć te ma ty kę pra cy z elek tro ni ką sa mo -
cho do wą. 

Fir ma TOM SAD każ de mu uczest ni ko wi za -
pew ni ła in dy wi du al ne ma te ria ły dy dak tycz ne.
Zor ga ni zo wa ne zo sta ły dwa sta no wi ska
do pra cy z elek tro ni ką, dzię ki cze mu chęt ne
oso by mia ły moż li wość pod ję cia się pro stej
sztu ki lu to wa nia. Każ dy z uczest ni ków otrzy -
mał cer ty fi kat ukoń cze nia szko le nia.

Dzię ku je my ja ko fir ma TOM SAD za po zy -
tyw ne przy ję cie na sze go szko le nia. Za pra sza -
my na in ne na sze szko le nia w te ma tach:
◆ ABC pro gra mo wa nia
◆ ABC klu czy 
◆ ABC can 
◆ ABC tu ning
◆ szko le nia in dy wi du al ne.

Po zdra wiam

To masz Sa dow ski
wła ści ciel TOMSAD

Po pro si li śmy ja ko fir ma TOM SAD oso by, któ re bra ły udział w warsz ta tach o oce nę szko le nia.

● Prze my sław Ba sa ra. 
Czy uwa ża Pan, że szko le nie ABC Elek tro ni ki, któ re od by ło się 22 paź dzier ni ka w Beł cha -

to wie by ło po trzeb ne? 
Przy da ło się, uwa żam, że wszy scy któ rzy by li po sze rzy li wie dzę z dzie dzi ny pod staw elek -

tro ni ki. Te go nam bra ku je. Szko le nie prze zna czo ne jest dla „mło dej i sta rej ka dry”.
Je stem jak naj bar dziej za. Dzię ku ję za zor ga ni zo wa nie szko le nia. 

● Ar tur Ko łec ki
W ja kim stop niu szko le nie przy da ło się Pa nu? 
Ja ko oso ba po cząt ku ją ca w dzie dzi nie elek tro ni ki uwa żam, że szko le nie przy da ło mi się

w peł ni. Dzię ki spo tka niu w Beł cha to wie pod sta wy zo sta ły bar dzo pro sto wy ja śnio ne, a te mat
ten prze stał być mi ob cy.

Pa nie Ar tu rze czy chciał by Pan uczest ni czyć w dal szych szko le niach z te go za kre su? 
Tak, jak naj bar dziej cze kam na in for ma cję o na stęp nej edy cji.

● Ro bert Sza piel
Przy da ło się bar dzo. W ska li 1-10 przy zna ję 10!
Dzię ki te mu szko le niu wiem jak roz ma wiać z klien ta mi, wiem cze go nie moż na wlu to wać,

a co moż na po za mie niać. Bar dzo chęt nie przy ja dę na na stęp ną edy cję. 

● Krzysz tof Dy ląg
Bar dzo do brze, bar dzo faj nie, od te go na le ża ło za cząć 5-10 lat te mu.
Wie lu lu dzi zo sta ło wrzu co ne na głę bo ką wo dę. Spo wo do wa ło to za rzu ce nie te ma tu elek -

tro ni ki. Obec nie dzię ki te mu szko le niu moż na wró cić do te ma tu. 
Chciał bym da lej się szko lić, jak na uczy łem się li te rek, chcia łem za cząć czy tać i to czy tać płyn nie. 

● Piotr Ja skul ski
Czy szko le nie był dla Pa na owoc ne?
Oczy wi ście, że owoc ne i po trzeb ne, war to so bie przy po mi nać o pod sta wach, któ re są istot -

ne w na szej pra cy. Brak cza su jest istot ną kwe stią. Je śli za kres szko le nie bę dzie więk szy przy ja dę
na na stęp ną edy cję. Dzię ku ję za szko le nie.
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Człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Ser wi sów Klu czo wych

Lp. Na zwi sko i imię Nazwa firmy, e-mail Ad res Nr te le fo nu/faksu

1. Adwent
Bartłomiej i Rafał

ADBAR Electronic KEY&security
e-ma il: kluczeluban@kluczeluban.pl

59-800 LUBAŃ,
ul. 7 Dywizji 2 kom. 889-297-520

2. Badt ke Ar ka diusz CEN TRUM BADT KE
e-ma il: biuro@centrumbadtke.pl

88-100 INO WRO CŁAW,
ul. Po znań ska 2A

tel. 52-357-45-50
kom. 605-37-01-69

3. Ba sa ra Mateusz F.U.H. „BA SA RA” 
e-ma il: pba sa ra@wp.pl

83-200 STA RO GARD GDAŃ SKI,
ul. Mic kie wi cza 10

tel. 58-562-62-22
kom. 602-68-85-08

4. Ba sa ra Prze my sław F.U.H. „BA SA RA” 
e-ma il: pba sa ra@wp.pl

83-200 STA RO GARD GDAŃ SKI,
ul. Mic kie wi cza 10

tel. 58-562-62-22
kom. 602-68-85-08

5. Bi le wicz Zyg munt F.U.H. „KLU CZE”
e-mail: bilewicz.klucze@gmail.com 40-091 KA TO WI CE, ul. P. Skar gi 8 tel. 32-781-06-23

kom. 512-388-516

6. Błe szyń ski Bar tosz KSE RO GRAF
e -ma il: kse r graf@op.pl 31-580 Kra ków, ul. No wo huc ka 52 tel. kom. 880-182-514

7. Bo ber Daniel PLANETA GSM
e-mail: planeta-gsm@o2.pl

37-500 JAROSŁAW, (Dom Rzemiosła)
ul. Św. Ducha 8 tel. 16-621-10-11

8. Bo re czek An drzej F.H.U. „CER BER” - awaryjne otwieranie 
e-mail: a.boreczek@chello.pl

20-863 LU BLIN,
ul. Mło dej Pol ski 32/116

tel. 81-740-20-36
kom. 501-75-05-55

9. Borowczyk Jacek Klucz-Tom
e-mail: ekler@vp.pl

97-200 TOMASZóW MAZOWIECKI,
ul. Paszkowskiego 15 kom. 600-932-754

10. Brdak Jó zef Z.U.H. J. Brdak
e-mail: jozefbrdak@interia.pl

83-110 TCZEW,
ul. Żwir ki 41, Ha la 3, Box 21 tel. 58-777-14-45

11. Bu gaj ski Ar tur Key Service - Artur Bugajski
e-mail: arturbugajski@wp.pl

06-400 CIE CHA NóW,
ul. Śląska 2

tel. 23-673-54-02
kom. 508-27-09-50

12. Bzdy ra Ja nusz „Pra wie Wszyst kie Klu cze Świa ta”
e-mail: kluczyk.waw@wp.pl

00-570 WAR SZA WA,
Pl. Zba wi cie la 4

tel. 22-629-45-43
kom. 602-483-922

13. Chim kow ski 
Krzysz tof

„CHIM KO”
e-mail: firmachimko@o2.pl

02-559 WAR SZA WA,
ul. Dą brow skie go 16 tel. 22-845-56-68

14. Chmielewski Piotr Usługi Handel
e-ma il: grawerton@poczta.fm

40-068 KATOWICE,
ul. Koszarowa 12a/15 kom. 501-42-62-40

15. Chrust An na P.U. CHRUST
e-ma il: info@chrust.pl 20-329 LU BLIN, ul. Che micz na 7 tel. 81-441-03-28

kom. 501-78-85-45

16. Czaj kow ski Woj ciech KA ZUS III
e -ma il: ka zus@onet.pl

05-200 Wo ło min, ul. Mic kie wi cza 66
ko resp. 03-289 War sza wa, ul. Ma gicz na 4 lok. B9 tel. kom. 505-445-876

17. Czar kow ski An drzej „EWAND”
e-ma il: ewand@ewand.com.pl

03-285 WAR SZA WA,
ul. Kon dra to wi cza 27B

tel. 22-673-09-41
kom. 602-39-36-03

18. Cze re ma ga Je rzy „Kom pu te ro we Do ra bia nie Klu czy”
e-mali: czeremaga@o2.pl

00-831 WAR SZA WA, 
ul. Twar da 38/40

tel. 22-654-78-48
kom. 601-22-65-56

19. De re bec ki Woj ciech P.U.H. „KLU CZYK”
e-mail:biuro@kluczyki.elblag.pl

82-300 EL BLĄG, ul. Grun waldz ka 7 A
www.kluczyki.elblag.pl

tel. 55-235-10-08
kom. 602-379-176

20. Dubrawski Jerzy Usłu gi Ślusarskie
e-mali: jdubrawski@op.pl

41-200 SOSNOWIEC,
ul. Teatralna 11 kom. 601-481-515

21. Dur da Sta ni sław Za kład Usłu go wy „Do ra bia nie Klu czy”
e-ma il: sdur da@wp.pl

00-380 WAR SZA WA,
ul. Krucz kow skie go 12 A

tel. 22-622-92-20
kom. 603-791-703

22. Dyląg Krzysztof HARDO Sp. z o.o.
e-mail: krzysztofdylag@wp.pl

53-609 WROCŁAW,
ul. Wagonowa 5-7

tel. 71-352-11-33
kom. 509-27-51-46

23. Garbień Michał
F.H.U. „NANA”
e-ma il: biuro@nana.krakow.pl
www.nana.krakow.pl; www.coded.pl

filia w Leroy Merlin Kraków-Zabierzów
32-085 MODLNICA, Modlniczka 300
filia Punkt pod Arkadami,
31-133 KRAKóW, ul. Karmelicka 1

tel. 12-417-25-86
kom. 608-45-89-69
tel./fax: 12-626-63-06
tel./fax: 12-430-08-20

24. Gó rec ki Ja nusz NQ-SYS TEM
e-ma il: gorecki.pslsk@gmail.com

41-506 CHO RZóW,
ul. Gra nicz na 45

tel. 32-246-46-98
kom. 600-819-300

25. Gruszka Robert F.H.U. „KLUCZYK”
e-ma il: kluczyk@kluczyk24.pl

22-400 ZAMOŚĆ,
ul. Piłsudskiego 71 kom. 601-805-272
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26. Grzebinoga Paweł „HELKUS”
e-ma il: biuro@helkus.pl 32-400 OLKUSZ, ul. Augustowska 4/4 kom. 501-411-512

27. Jaj del ski An drzej „A.J. KLUCZ NIK” P.H.U.
e-ma il: ajk12@wp.pl www.aj-klucznik.alte.pl 51-118 WRO CŁAW, ul. Za wal na 1 K tel. 71-326-09-05

kom. 601-703-383

28. Jan kow ski An drzej FH-U „JAN KOW SKI”
e-ma il: biuro@firma-jankowski.pl

18-400 ŁOM ŻA,
Al. Le gio nów 105 tel. 86-219-81-16 

29. Jar kow ski Bog dan PPHU ARCH IN STAL
e-ma il: biuro@archinstal.com.pl 40-303 KA TO WI CE, ul. Le Ron da 22 tel. 32-256-60-52 

tel. 32-256-60-99

30. Jaskólski Piotr, Henryk AUTO KLUCZ Piotr Jaskólski
e-ma il: dorabianiekluczy@o2.pl

73-101 STARGARD SZCZECIŃSKI,
ul. Szczecińska 81

tel. 91-573-34-44 
kom. 604-259-360

31. Je sio now ski Je rzy FER RO-MET
e-ma il: ferromet@ferro-met.pl 90-012 ŁóDŹ, ul. Ki liń skie go 90 tel. 42-674-53-07

kom. 503-031-264

32. Kacz mar czyk Je rzy „DAR-MAR” ŚLU SAR STWO
e-ma il: dar-mar@dar-mar.pl 05-230 KO BYŁ KA, ul. Hubala 11 tel./fax 22-771-01-18

tel. 22-771-87-21

33. Kacz mar czyk 
Wie sław

PO LKEY
e-ma il: polkey@polkey.pl

05-230 KO BYŁ KA, 
ul. Ser wi tuc ka 26 C kom. 502-22-85-14

34. Ka czyń ski Mi ro sław Expre so we Do ra bia nie Klu czy
e-ma il: mrkaczynski@neostrada.pl

65-001 ZIE LO NA Gó RA,
ul. Boh. We ster plat te 21 A tel. 68-454-82-78

35. Kniaź Janusz Do ra bia nie klu czy, Serwis kas fiskalnych
e-ma il: sp3vax@op.pl

74-320 BARLINEK, ul. Żabia 5
koresp. ul. 11 listopada 10/3 tel. 95-746-30-17

36. Kochel Ryszard Z.U.-H. KORYS      
www.korys.pl    e-ma il: 1korys@neostrada.pl

87-100 TORUŃ, ul. Dziewulskiego 15H (Pawilon)
87-148 ŁYSOMICE, Turzno, ul. Osiedlowa 1

kom. 605-609-710
kom. 601-716-733

37. Kołecka Karolina 
KaZaM K. Kołecka
e-ma il: kontakt@kazam24.pl
www.bezpiecznezamki.com.pl

01-912 WARSZAWA
ul. Wolumen 2 paw. 138 kom. 570-553-553

38. Korczyk Piotr Do ra bia nie klu czy
e-ma il: korczyk_klucze@interia.pl

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 150
(Market Biedronka - Klucze)

kom. 501-81-99-22
kom. 505-39-59-95

39. Kosowski Jarosław PHU „ZAM-KON”
e-mail: jarkos1916@onet.eu

96-300 ŻYRARDóW,
Al. Partyzantów 11/13, Paw. 13 kom. 606-855-093

40. Ko wal czyk Michał Z.P.U.-H. „EXPRES
e-ma il: expres@expres.pl 32-447 SIE PRAW 795 tel./fax 12-274-63-65

kom. 502-334-606

41. Ko wal czyk Woj ciech Z.P.U.-H. „EXPRES
e-ma il: expres@expres.pl 32-447 SIE PRAW 795 tel./fax 12-274-63-65

kom. 502-334-606

42. Ko wa lew ski 
Bo gu sław

Eu ro-Klucz
e-ma il: serwis@euroklucz.pl

61-745 PO ZNAŃ, 
ul. Mar cin kow skie go 21 tel. 61-851-79-30

43. Ko wa lew ski 
Przemysław

Eu ro-Klucz
e-ma il: serwis@euroklucz.pl

61-745 PO ZNAŃ, 
ul. Mar cin kow skie go 21 kom. 601-707-683

44. Kozłowski Krzysztof P.P.H.U. „Mini-Max” 62-031 LUBOŃ, ul. Żabikowska 51 kom. 509-53-89-54

45. Kraw czyk An to ni ŚLU SAR STWO USŁU GO WE 93-334 ŁóDŹ, 
ul. Wdzięcz na 6 A/33 A

tel. 42-646-96-79
kom. 608-48-67-33

46. Król Przemysław KLUCZ-SERWIS
e-ma il: kluczserwispl@wp.pl

41-209 SOSNOWIEC, 
Al. J. Mireckiego 23 kom. 509-25-07-78

47. Krysz to fiak To masz PPHU „KRY TOM”
e-mail: krytom@krytomm.pl 93-177 ŁóDŹ, ul. Dą brow skie go 26 tel. 42-643-38-90

kom. 602-264-357

48. Kuźmiński Grzegorz Dorabianie kluczy
e-mail: kuzminski.g@gmail.com

62-510 KONIN, ul. 11 Listopada
Bazar - Pawilon 102 kom. 501-444-933

49. Łaczmański Jan „AUTO-ZAMKI”
e-ma il: autozamki@vp.pl

42-200 CZęSTOCHOWA,
ul. Drogowców 43, (TESCO), 

kom. 602-257-390
tel. 34-327-98-24

50. Lewoniewski Dariusz PPUH ,,LEW DAR IV”
e-mail: lewdar@poczta.onet.pl

15-688 BIAŁYSTOK, 
ul. M. C. Skłodowskiej 2/1 kom. 604-067-517

51. Ma ty jas Jó zef „Sys te my Za bez pie czeń”
e-ma il: rmatyj@wp.pl 58-100 ŚWID NI CA, ul. Serb ska 56 tel. 74-852-58-73

kom. 601-752-137

52. Ma ty jas Radosław „Sys te my Za bez pie czeń”
e-ma il: rmatyj@wp.pl 58-100 ŚWID NI CA, ul. Serb ska 56 tel. 74-852-58-73

kom. 663-929-873

53. Miziak Henryk BUDO-SERWIS Sp. z o.o.
e-ma il: biuro@budo-serwis.com.pl

97-300 PIOTRKóW TRYBUNALSKI,
ul. Pruchnika 21

tel. 44-647-71-23
kom. 601-305-726
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54. Mo nardt Ma rek P.H.U. „MO NY-I” Marek Mo nardt
e-ma il: marek.monardt@wp.pl 02-987 WAR SZA WA, ul. Go tar da 16 tel. 22-647-08-02

55. Mo nardt-Kozak
Katarzyna

P.U.H. „MO NY-I” Ali cja Mo nardt
e-ma il: marek.monardt@wp.pl 02-683 WAR SZA WA, ul. Go tar da 16 tel. 22-647-08-02

kom. 502-866-034

56. Mu szyń ski
Woj ciech

„GER WA ZY”
e-ma il: gerwazy.klucze@wp.pl 61-752 PO ZNAŃ, ul. Gro cho we Łą ki 1 tel. 61-852-45-52

kom. 601-764-920

57. Mysz ka Piotr Adam P.U.H. Do ra bia nie Klu czy
e -ma il: pio tr mysz ka@in ter nia.pl 08-110 SIE DL CE, ul. Wod nia ków 4/22 tel. kom. 604-700-016

58. Nakonieczny Ireneusz P.P.H.U. SERVICE  www.service.com.pl
e-mail: biuro@service.com.pl 72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. Wielkopolska 9a kom. 606-793-525

tel./fax: 91-321-07-57

59. No wak Bartosz Firma BODO www.bodo.net.pl
e-ma il: bodo@bodo.net.pl

60-369 PO ZNAŃ, ul. Brzask 21/112
www.bodo-sklep.pl, www.e-zabezpieczenia.com

fax 61-662-51-31
kom. 601-724-679

60. No wak Ja nusz „CEN TRUM” ZHU
e-ma il: klucz _ser wis@go2.pl

88-100 INO WRO CŁAW,
ul. Św. Du cha 26

tel./fax 52-353-39-12
kom. 600-057-643

61. Obiński Jan Wyrób pieczątek
e-ma il: pieczatki.obi@wp.pl

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI,
ul. 1 Maja 4c tel. 22-724-27-25

62. Olech An drzej
„Ser wis Zam ków, Za bez pie czeń,
Klu czy i Ma szyn do Szy cia”
e-ma il: olech@aog.pl

80-244 GDAŃSK-WRZESZCZ,
ul. Grun waldz ka 74

tel. 58-344-90-44
fax 58-341-49-27
kom. 503-157-880

63. Olech Paweł
„Ser wis Zam ków, Za bez pie czeń,
Klu czy i Ma szyn do Szy cia”
e-ma il: olech@aog.pl

80-244 GDAŃSK-WRZESZCZ,
ul. Grun waldz ka 74

tel. 58-344-90-44
fax 58-341-49-27
kom. 503-157-880

64. Oleksiak Zygmunt PW „ZOL”
e-ma il: zol9@wp.pl

58-400 KAMIENNA GóRA,
ul. Ściegiennego 1

tel. 75-645-15-20
kom. 602-712-660

65. Olszar Krzysztof Ekspresowe Dorabianie Kluczy
e-ma il: krzysztofolszar@interia.pl

43-400 CIESZYN,
ul. Regera 3

tel. 33-853-81-58
kom. 603-162-085

66. Onysz ko Jan F.H.U. „KEY” 09-400 PŁOCK, ul. Ty siąc le cia 14 tel. 24-269-20-03
kom. 601-344-490

67. Or licz Ta de usz SE RVI CE MA STE RIE OR LICZ
e-ma il: sebastian.skoczylas@vp.pl

00-024 WAR SZA WA, (Dwo rzec Cen tral ny),
Ga le ria Za chod nia paw. 22 tel. 22-825-54-53

68. Paprzycki Konrad Auto Pomoc
e-ma il: konrad63100@wp.pl

61-601 POZNAŃ,
ul. Naramowicka 356 kom. 504-847-204

69. Paw lak Ma rek Spe cja li stycz ny Za kład Usłu go wy
„BRA CIA PAW LAK” S.c.

96-100 SKIER NIE WI CE,
ul. Reymonta 16

tel./fax 46-833-28-61
kom. 601-339-133

70. Piet kie wicz Je rzy Za kład Usług Ślu sar skich
e-mail: jp_klucze@op.pl 10-279 OLSZ TYN, ul. Za men ho fa 5 tel. 89-526-94-66

kom. 603-206-990

71. Plis Wojciech Zakład Usług Ślusarskich
e-mail: wojciech542@wp.pl 20-011 LUBLIN, ul. Piłsudskiego 10 kom. 601-238-583

72. Podsiadły 
Przemysław

Usługi Ślusarskie Dorabianie Kluczy
e-mail: ppodsiadly@o2.pl 04-921 WARSZAWA, ul. Bystrzycka 55 kom. 504-775-719

73. Po la kow ski An drzej Za kład Usłu go wy „WMIG I”
e-mail: wmig4@wp.pl

07-300 OSTRóW MA ZO WIEC KA,
ul. 3-go Ma ja 35

tel./fax 29-745-15-06
kom. 502-098-093

74. Po lanow ski Roman Dorabianie Kluczy
F.H.U.R. Polanowski

42-200 CZęSTOCHOWA,
PCH-U Jagiellończyk,  ul. Brzozowa 2/8 kom. 691-821-938

75. Porkuszewski Adam Centrum zabezpieczeń AKPOR
www.akpor.pl    e-mail: akpor@data.pl 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Zapleczna 7G/16 kom. 601 928 706

tel./fax: 94-351-73-35

74. Pru szyń ski Zdzi sław Eks pre so we Do ra bia nie Klu czy
e-ma il: zdzislawpruszynski@wp.pl 05-200 WO ŁO MIN, ul. Le gio nów 2 tel. 22-787-89-51

kom. 696-021-709

75. Przy by ło wicz
Ry szard

P.H.U. „EXPRES”
e-ma il:  expres@apteka.slupsk.pl

76-251 KO BYL NI CA,
ul. Szcze ciń ska 6 (RE AL)

tel. 59-841-51-44
kom. 606-203-787

76. Sakwiński Mariusz P.P.H.U. „FERRO-MET” 90-138 ŁóDŹ, ul. Narutowicza 72

77. Sarna Henryk D.H.U. „SARMAG”
e-ma il: sarmagklucze@interia.pl 40-467 KATOWICE, ul. Wojciecha 3 tel. 32-256-03-86

kom. 609-62-90-92

78. Sko ru pa Wie sław Punkt Do ra bia nia Klu czy
e-ma il: wieslawskorupa@wp.pl 92-504 ŁóDŹ, ul. El sne ra 21 kom. 510-004-783

79. Skrzeczkowski Zenon „EXPRESS-KLUCZ”
e-ma il: dorabianiekluczy@republika.pl 05-400 OTWOCK, ul. Świderska 2/4 (paw. 21) kom. 605-60-14-31
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80. Sku dło An to ni FUH TO GRA
e-ma il: togra@skudlo.com

40-003 KA TO WI CE,
Rynek 12

tel. 32-253-04-24
kom. 601-55-56-00

81. Solecki vel Szymański
Mirosław

SVS Systemy Zabezpieczeń
e-ma il: biuro@msvs.pl      www.msvs.pl

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI,
ul. Warszawska 106 A kom. 602-35-90-38

82. Szapiel Robert Centrum Usługowe „Szapiel”
e-ma il: robert@szapiel.com.pl 11-700 MRĄGOWO, ul. Oficerska 1 A tel. 89-741-40-51

kom. 601-663-693

83. Świ stacz To masz „Klucz Ser wis” S.c.
e-mail: stamp3@o2.pl 91-463 ŁóDŹ, ul. Zgier ska 69 tel. 42-617-19-76

kom. 602-22-75-28

84. Wal czak An drzej DOM-SER WIS II S.c.
e-ma il: domserwis@op.pl 93-217 ŁóDŹ, ul. Ta trzań ska 42/44 tel. 42-252-82-41

kom. 603-932-842

85. Wi cher Eu ge niusz Do ra bia nie Klu czy, Awa ryj ne Otwie ra nie Zam ków
e-ma il: eugeniusz12@op.pl

47-220 Kę DZIE RZYN-KOŹ LE,
Al. Ja na Paw ła II 4

tel. 77-481-14-13
kom. 601-59-15-30

86. Wi cher Karol FHU WICHER KAROL JACEK
e-ma il: wicher-klucze@wp.pl

64-300 NOWY TOMYŚL,
Pl. Chopina 18 kom. 667-503-512

87. Wierzbiński Paweł Centrum Usługowe
e-ma il: pw@autoklucz.pl 35-064 RZESZóW, ul. Targowa 4 tel. 17-852-84-87

kom. 791-751-657

88. Woździak Dariusz Ślusarstwo
e-ma il: dariuszwozniak@wp.pl

91-496 Łódź,
ul. Syrenki 14/22 kom. 607-21-19-82

89. Wró blew ski Ma rek P.H.U. Ma rek Wró blew ski
e-ma il: phumw@op.pl

00-024 WAR SZA WA,
Al. Je ro zo lim skie / E. Pla ter (paw. 101 A)

tel. 22-630-28-75
kom. 501-97-31-81

90. Zieliński Bronisław Dorabianie kluczy,
e-ma il: kontakt@dorobieklucze.pl

21-300 RADZYŃ PODLASKI,
ul. Warszawska 17

tel. 83-352-00-11
kom. 504-17-32-30

91. Ziemba Piotr KeyService
e-ma il: tomekziemba@o2.pl 38-450 DUKLA, ul. Jana Pawła II 31 kom. 606-754-043

92. Zimoń Aleksy Systemy Zabezpieczeń, Awaryjne Otwieranie
e-mail: alekst.zimon@op.pl 91-498 ŁóDŹ, ul. Studzińskiego 72 m 4 kom. 608-571-770

kom. 668-393-590

93. Żarczyński Andrzej ENDI Andrzej Żarczyński
e-ma il: az25ster@gmail.com 86-300 GRUDZIĄDZ, ul. Chełmińska 4 kom. 664-703-668

94. Żer dziń ski
Eu ge niusz

Za kład Ślu sar ski
e-mail: klucznik@poczta.onet.eu

41-100 SIE MIA NO WI CE ŚLĄSKIE,
ul. Po wstań ców 6 kom. 600-62-52-02

95. Żu raw ski An drzej „KEY AŻ” An drzej Żu raw ski
e-ma il: key-az@key-az.pl 00-774 WAR SZA WA, ul. Dol na 20 tel. 22-851-26-61

kom. 602-45-75-85
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ASSA ABLOY Polska Sp. z o.o., 
01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

biuro@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.com.pl tel. 22-751-53-54

DAD-FANA Polska Sp. z o.o., 
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11

dzialhandlowy@dad-polska.pl
www.dad-polska.pl tel. 61-877-55-11

DAR-MAR,
05-230 Kobyłka, ul. Hubala 11 

info@dar-mar.pl
www.dar-mar.pl tel. 22-771-01-18

DIERRE Polska Sp. z o.o., 
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 G

info@dierre.pl
www.dierre.pl tel. 22-611-97-99

Expres ZPHU Wojciech Kowalczyk,
32-447 Siepraw 792

expres@expres.pl
www.expres.pl tel. 12-274-62-90

EVVA Polska Sp. z o.o., 
01-683 Warszawa, ul. Pelplińska 10 B

office-warszawa@evva.com
www.evva.pl tel. 22-188-50-10

Z.P.U.H „Giełdziński A.Met”, 
87-820 Kowal, ul. Słowackiego 6 A

gieldzinski@post.pl 
www.gieldzinskiamet.pl tel. 54-284-25-66

JMA Polska, 
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3 

biuro@jmapolska.pl
www.jmapolska.pl tel. 42-635-12-80

„LE GRAM” FHU
02-460 Warszawa, ul. Bud ki Szczę śli wic kie 59 B firma@legram.pl tel. 22-873-51-12

fax 22-873-51-13

LOB Master Key Sp. z o.o., 
64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4 

masterkey@lob.pl
www.lob.pl tel. 65-525-07-20

MBE Engineering Sp. z o.o., 
05-800 Pruszków, ul. Promyka 92 

info@mbkeyprog.com
www.mbkeyprog.com

tel. 22-724-99-96
tel. kom. 517-443-433

TOMSAD Tomasz Sadowski 
81-304 Gdynia, ul. Śląska 51/70

programatory@programatory.com
www.programatory.com tel. 694-562-973

WILKA Polska Sp. z o.o., 
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 45

info@wilka.pl
www.wilka.pl tel. 65-529-77-28
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Hisz pań ska fir ma TE SA jest wio dą cym pro du cen tem i do staw -

cą no wo cze snych roz wią zań i tech no lo gii kon tro li do stę pu dla
klien tów in dy wi du al nych i in sty tu cjo nal nych.

TE SA po sia da sze ro ką i kom plet ną ga mę pro duk tów:

☛ okuć bu dow la nych, w tym po chwy ty do wyjść ewa ku acyj nych,
☛ wkład ki cy lin drycz ne,
☛ zam ki drzwio we,
☛ klam ki i uchwy ty,
☛ sa mo za my ka cze do drzwi,
☛ jak rów nież roz wią za nia elek tro nicz nej kon tro li do stę pu, elek -

tro me cha nicz nych i elek tro ma gne tycz nych roz wią zań i drzwi
pan cer nych.

TE SA eks por tu je swo je wy ro by na ryn ki wszyst kich kon ty nen -

tów. Przy na leż ność fir my TE SA do naj więk szej gru py w bran -

ży – AS SA ABLOY Gro up da je gwa ran cję no wo cze sno ści oraz za pew nia naj wyż sze stan dar dy
i nor my ja ko ścio we przy za cho wa niu rów nież atrak cyj nej ce ny.

Z ofer ty fir my TE SA ko rzy sta ją naj więk sze sie ci ho te lo we na świe cie: Ac cor Ho tels, Hil ton,

Mar riott Ho tels, itp. jak rów nież wie lu de we lo pe rów bu du ją cych obiek ty biu ro we i miesz ka nio we.

Fir ma TE SA zwra ca uwa gę na in no wa cje. Dla te go prze szło 30 oso bo wy ze spół spe cja li stów nie -

ustan nie pra cu je nad no wy mi tech no lo gia mi któ re moż na wdro żyć do dal szej pro duk cji. Dzię ki in no -
wa cyj no ści swo ich pro duk tów, ich wy so kiej ja ko ści oraz no wo cze sne mu wzor nic twu oraz atrak cyj nej
ce nie – mar ka TE SA zdo by wa co raz więk szą po pu lar ność na świe cie.

Dys try bu tor: no vum tech, ltd. ma il: of fi ce@no vum tech.eu

Dystrybutor produktów Talleres de Escoriaza SAU (TESA) z ASSA ABLOY Group – firma

Novumtech Ltd, na wią że współ pra cę z agen ta mi. 

Do za dań Agen ta w szcze gól no ści na le żeć bę dzie ofe ro wa nie, pro mo cja oraz sprze daż pro -

duk tów fir my TE SA w szcze gól no ści - sys te mów klu cza ge ne ral ne go (Ma ster Key), kon tro li do -

stę pu do po miesz czeń, itp.

Ofe ru je my:

■ spe cja li stycz ne prze szko le nie i wdro że nie do pra cy;

■ wy łącz ność w re gio nie dzia ła nia po szcze gól ne go Agen ta;

■ wy na gro dze nie pro wi zyj ne.

Kon takt: No vum tech Ltd.

tel.: 601 248 684
ma il: of fi ce@no vum tech.eu



No we na rzę dzia uspraw nia ją ce wy kry wa nie
prak tyk an ty kon ku ren cyj nych oraz ochro na
naj słab szych uczest ni ków ryn ku to naj waż niej -
sze za ło że nia dwóch stra te gii, po raz pierw szy
pre zen to wa nych ra zem przez Urząd Ochro ny
Klien tów i Kon ku ren cji.

In for ma cji ma ją do star czyć cy klicz ne ba da -
nia so cjo lo gicz ne, któ re po mo gą w okre śle niu
sek to rów ryn ku, w któ rych kon su men ci ma ją
trud no ści z do cho dze niem swo ich praw. Przy -
spie szy to iden ty fi ko wa nie za gro żeń wy ma ga -
ją cych na tych mia sto wych in ter wen cji. 

Do 2018 ro ku mu szą zo stać wzmoc nio ne al -
ter na tyw ne me to dy roz strzy ga nia spo rów mię -
dzy kon su men ta mi i przed się bior ca mi, ta kie jak:
me dia cja czy są dow nic two po lu bow ne. Przy ję -
ta w ubie głym ro ku dy rek ty wa Par la men tu Eu -
ro pej skie go za kła da utwo rze nie we wszyst kich
pań stwach Unii Eu ro pej skiej jed no li te go sys te -
mu po za są do we go roz strzy ga nia spo rów (ADR).
Du żym udo god nie niem dla kon su men tów bę -
dzie tak że in ter ne to wy sys tem roz strzy ga nia spo -
rów (ODR), dzię ki któ re mu po lu bow ne roz strzy -
ga nie kon flik tów sta nie się szyb sze niż obec nie.

Po li ty ka kon ku ren cji

W cią gu ostat nich trzech lat UOKiK wy -
krył 203 przy pad ki nad uży wa nia po zy cji do mi -
nu ją cej oraz 78 nie le gal nych po ro zu mień.
Przy go to wa na Po li ty ka kon ku ren cji wska zu je
na naj bliż sze pięć lat naj istot niej sze kwe stie do -
ty czą ce wła śnie wy kry wal no ści prak tyk an ty mo -
no po lo wych oraz roz wo ju efek tyw nej kon ku ren -
cji. Eli mi na cję nie do zwo lo nych dzia łań an ty kon -
ku ren cyj nych wspie rać bę dzie przy go to wa ny
w ra mach no we li za cji usta wy an ty mo no po lo wej
wie le no wych na rzę dzi. Słu żyć bę dzie te mu
m.in. pro gram le nien cy plus, roz sze rza ją cy funk -
cjo nu ją cy obec nie pro gram współ pra cy z urzę -
dem prze wi dzia ny spe cjal nie dla skru szo nych
uczest ni ków wie lu nie do zwo lo nych po ro zu mień.
Urząd do dat ko wo ob ni ży ka ry fi nan so we tym,
któ rzy zde cy du ją się ujaw nić in for ma cje na te -
mat ko lej nej zmo wy, któ rej by li uczest ni ka mi.

Prio ry te tem, któ ry Urząd już re ali zu je, jest
zwięk sza nie sku tecz no ści zwal cza nia zmów
prze tar go wych. UOKiK pro po nu je pod nie sie nie
po zio mu ich wy kry wa nia po przez roz wi ja nie pro -

gra mu scre enin go we go opar te go na na rzę -
dziach ana li tycz nych, gru pu ją ce go in for ma cje
o róż nych prze tar gach – w prak ty ce uła twia ją ce -
go wy chwy ty wa nie sy gna łów o nie pra wi dło wo -
ściach. Waż nym ele men tem dzia łań pro wa dzą -
cych do zwięk sze nia wy kry wal no ści zmów prze -
tar go wych jest kon ty nu owa nie roz po czę tej w ubie -
głym ro ku współ pra cy z in ny mi służ ba mi pań stwa,
m.in. ABW, CBA, Pro ku ra tu rą, Po li cją i NIK. 

UOKiK sta wia rów nież na ba da nia ryn ku oraz
opi nie przed się bior ców, w szcze gól no ści
w przy pad ku nad uży cia po zy cji przez sil nych
gra czy ryn ko wych. By de cy zje na ka zu ją ce
zmia nę nie uczci wych prak tyk przez do mi nan -
tów speł nia ły przede wszyst kim ocze ki wa nia ryn -
ku – prze wi dzia no spe cjal ne prak tycz ne roz wią -
za nia. Słu żyć te mu bę dzie przede wszyst kim wy -
ko rzy sta nie te stów ryn ko wych, czy li kon sul to -
wa nie przez Urząd z uczest ni ka mi ryn ku – pro -
jek tu orze cze nia – jesz cze przed wy da niem de -
cy zji wo bec do mi nan ta.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom szcze -
gól nie ma łych i śred nich przed się bior ców,
Urząd przy go tu je wy ja śnie nia przy bli ża ją ce
de cy zje zo bo wią za nio we, moż li wo ści do bro wol -
ne go pod da nia się ka rze, czy kwe stie pro ce du -
ral ne do ty czą ce m.in. ta jem ni cy przed się bior -
stwa.

OCHRO NA KON KU REN CJI I KON SU MEN TóW

Trudniej oszukiwać?






