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Jerzy Buzek
zaproszony na ELF

Fundacja Pani Ewy
Błaszczyk wysłała

do naszego
stowarzyszenia

podziękowanie za akcję
„Budzik”.

Dziękujemy
wszystkim którzy biorą

czynny udział w tej
szczytnej akcji.

16 lu te go w Za brzu, pod czas
uro czy sto ści wrę cze nia Lau rów
Umie jęt no ści i Kom pe ten cji Re -
gio nal nej Izby Go spo dar czej w
Katowicach, pre zes PSSK To masz
Sa dow ski spo tkał się z by łym pre -
mie rem, eu ro de pu to wa nym, Je -
rzym Buz kiem.

Pod czas spo tka nia roz ma wia no
o planach i pro ble mach sto wa rzy -
sze nia, a tak że zaprosiliśmy Pana
Premiera na planowany na przy -
szły rok w Pol sce Kon went ELF -u.
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Wtym ro ku za rząd PSSK spo tkał się
czte ro krot nie. By ły to spo tka nia on -li -
ne, bo tak jest ła twiej i szyb ciej. No

i ta niej. Przed mio tem na szych dys ku sji by ły
przy go to wa nia do tar gów No va Sig ma, ale też
naj waż niej sze spra wy na sze go sto wa rzy sze nia.

Spra wy ad mi ni stra cyj no – or ga ni za cyj ne

1. Do ko na no ak tu al ne go wpi su sto wa rzy sze nia
do KRS.

2. Na pod sta wie sta tu tu usta lo no miej sce ar -
chi wum i se kre ta ria tu. Są to na dal Bud ki
Szczę śli wic kie w War sza wie.

3. Opra co wa no re gu la mi n za rzą du.
6. Usta lo no, że in ter ne to we spo tka nia za rzą du

bę dą się od by wa ły w śro dy o godz. 20,00.

Za da nia krót ko ter mi no we

1. Usta le nie li sty ak tu al nych człon ków sto wa -
rzy sze nia oraz we ry fi ka cja pła co nych przez
nich skła dek. 

2. In for ma cje o wy so ko ści wpłat skła dek człon -
kow skich.

3. Prze ko na nie osób, któ re chcą zre zy gno wać
z człon ko stwa, aby chcie li po zo stać w sto -
wa rzy sze niu. Pre zen ta cja ko rzy ści. 

4. Re ak ty wa cja kwar tal ni ka „Pew ny Klucz”.
5. Oży wie nie stro ny in ter ne to wej. Po zy ska nie

ad mi ni stra to ra, któ ry za pew ni peł ną ob -
słu gę in for ma tycz ną, rów nież w wer sji an -
giel skiej oraz osob nej wer sji na ELF. Bę dzie
to stro na z opi sem i in for ma cja mi krok
po kro ku o wpi sie do WPA (Works Pro gress

Ad mi ni stra tion). Po zy cjo no wa nie stro ny.
Za rząd chce, że by każ dy z człon ków miał
wła sną stro nę in ter ne to wą m. in. na Fa ce -
bo oku. 

6. Usta le nie ad re sów e -ma il w do me nie PSSK
z prze kie ro wa niem na e -ma ila wła ści we go
dla człon ków za rzą du, np.: jan.ko wal -
ski@pssk.eu. 

7. Utwo rze nie ser we ra z pli ka mi do po bra nia.
8. Ne go cja cje z fir ma mi ubez pie cze nio wy mi

w ce lu ubez pie cze nia człon ków (pła cą cych
skład ki) od „błę du w sztu ce”. Ce na ta kie go
ubez pie cze nia po win na być wli czo na w ce -
nę skład ki. 

9. Ne go cja cja cen w punk tach han dlo wych
i po wierzch niach wiel ko ga ba ry to wych 
– sto wa rzy sze nie mu si mieć ar gu men ty

i na rzę dzia do ne go cja cji oraz wy pra co -
wa nia wa run ków bar dzo do brych cen wy -
naj mu 

– re ne go cja cje wa run ków naj mu lo ka li klu -
czy kar skich przez praw ni ka - me dia to ra.
Bę dzie to po moc dla tych człon ków sto -
wa rzy sze nia, któ rzy opła ca ją skład ki. 

Za da nia me ry to rycz ne

1. Szko le nia
2. Pro po zy cja na stro nie in ter ne to wej an kie ty

dotyczącej szko leń:
– za rzą dza nie klien ta mi,
– ABC klu czy
– ABC pod sta wa elek tro ni ki i lu to wa -

nia – awa ryj ne otwie ra nie – PRO PO ZY -
CJE.

3. Stwo rze nie punk tów szko le nio wych – Gdy -
nia, War sza wa, Ka to wi ce. Szko le nia dla
człon ków sto wa rzy sze nia płacących składki
w ce lu pod wyż sze nia kwa li fi ka cji. Po zy ska nie
ma szyn do ce lów szko le nio wych od spon so -
rów.

Naj waż niej sze ce le sto wa rzy sze nia 

1. Pro jekt z NCBIR.
2. Or ga ni za cja tar gów ELF 13 NCBIR „bu rza

mó zgów” w ce lu wy pra co wa nia pro jek tu,
któ ry moż na prze ka zać do re ali za cji. 

3. Udział w tar gach Bud ma, Se cu rex oraz
w Kon gre sie Ma łych i Śred nich Przed się -
biorstw.

Dzia ła nie dłu go fa lo we 

Or ga ni za cja ELF -u.
1. Re kla ma i po ka za nie sto wa rzy sze nia w me -

diach.
2. Moż na uczy nić to płat nie lub przez pra cę

wła sną. 
3. Ak cja bu dzik (głów ny ko or dy na tor kam pa -

nii – Jan Łacz mań ski):
– spo tka nie z wła dza mi fun da cji AKO GO?, 
– we ry fi ka cja punk tów od bio ru klu czy,
– wy ko na nie jed no li tych skrzy nek na klu cze

z lo giem PSSK,
– roz mo wy z kan ce la rią pre zy den ta o pa -

tro nat Pana Prezydenta,
– roz mo wa z mi ni ster stwem Edu ka cji w ce -

lu umiesz cze nia „pu szek” w szko łach co
da je nam „oby cie dzie ci z lo giem PSSK”.

4. Prze ka za nie klu czy do szkół pla stycz nych
w ce lu wy ko na nia „dzieł sztu ki”. Sprze daż
ich na au kcjach. Ca ły ten te mat bę dzie
ogrom ną pro mo cją sto wa rzy sze nia, dla te -
go mu si my mieć ulot ki i ba ne ry z na szym
lo go.

5. Ca ła hi sto ria na szej kam pa nii „Zbie ra my
klu cze dla Bu dzi ka” przed sta wi my ko le gom
klu czy ka rzom z ca łej Eu ro py pod czas te go -
rocz ne go ELF -u w Por tu ga lii. 

6. Za cie śnie nie kon tak tów ze stra żą gra nicz ną,
po li cją i ko ścio łem. Roz mo wy z nie któ ry mi
z tych in sty tu cji już się od by ły. Je śli ja ko sto -
wa rzy sze nie przed sta wi my pro po zy cje
współ pra cy do Ko men dy Głów nej Po li cji,
oni to we zmą pod uwa gę. Rów nież straż
gra nicz na jest bar dzo za in te re so wa -
na współ pra cą z na mi. 

7. Kon tak ty mię dzy na ro do we. Po zy ska nie no -
wych człon ków któ rzy ma ją kon tak ty mię -
dzy na ro do we. Za cie śnie nie współ pra cy
z wła dza mi ELF -u oraz ALOA. 
Jak wi dać, pra cy jest mnó stwo, ale wie rzy my,

że przy nie sie ona wie le ko rzy ści dla PSSK. – To
są mo je prze my śle nia, któ re spi sa łem i pro szę
Was o ich oce nę, po ra dy co jesz cze mo że my
zro bić i przede wszyst kim, o po moc. Bar dzo
WAS po trze bu ję do po mo cy – po wie dział To -
masz Sa dow ski. 

Plany zarządu
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Jak za pew ne wszy scy wie dzą, ma my no wy za rząd sto wa rzy sze nia, któ ry ener gicz nie za brał się
do pra cy. Oży wił np. na szą stro nę in ter ne to wą, na któ rej pu bli ku je naj now sze in for ma cje.
Pierw sze, co opu bli ko wał, to je go plan pra cy. Się gnę li śmy do nie go i po ni żej przed sta wia my nie -
któ re je go te zy.

Zebranie zarządu dnia 21 stycznia br., Bud ki Szczę śli wic kie w War sza wie
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TARGI NOVA SIGMA 10-11.03.2018 SPAŁA 

Witamy na Targach Nova Sigma

Zwiel ką przy jem no ścią wi ta my w Spa le wszyst kich uczest ni ków pierw szych Mię dzy na ro do wych Tar gów Elek tro -
ni ki Sa mo cho do wej i Sys te mów Za bez pie cze nia Mie nia „Sig ma No va”.

Po raz pierw szy w hi sto rii PSSK je ste śmy or ga ni za to ra mi ta kiej im pre zy, ale je ste śmy prze ko na ni, że szyb ko wej -
dzie ona do pol skie go ka len da rza tar gów bran żo wych. 

Tar gi sku pia ją naj więk szych pro du cen tów za bez pie cze nia me cha nicz ne go i elek tro nicz ne go mie nia. Na tar gach zo -
sta ną po ka za ne naj now sze roz wią za nia zdal ne go za wia dy wa nia sys te ma mi do stę pu. Udział w tar gach za po wie dzie li
przed sta wi cie le czo ło wych firm zaj mu ją cych się me cha ni ką za bez pie czeń mie nia, elek tro ni ką klu cza oraz elek tro ni -
ką sa mo cho do wą.

Dla zwie dza ją cych zor ga ni zo wa li śmy tre nin gi i kur sy do ty czą ce awa ryj ne go otwie ra nia, ko do wa nia oraz po ka zy naj -
now szych pro duk tów.
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Fir ma spe cja li zu ją ca się w usłu -
gach z za kre su elek tro ni ki sa -
mo cho do wej: dia gno sty ki, pro -
gra mo wa nia czy ra dio co de

www.ato�mis.com.pl

Świa to wy li der w pro duk cji drzwi
an tyw ła ma nio wych oraz le ader
we Wło szech w pro duk cji i sprze -
da ży drzwi we wnętrz nych oraz ze -
wnętrz nej sto lar ki drzwio wej
i okien nej.

www.dier�re.pl

Pro du cent klu czy miesz ka nio -
wych oraz za su wo wych. Dys try -
bu tor ma szyn do do ra bia nia klu -
czy wło skie go pro du cen ta SIL CA.

www.express.pl

Do rma ka ba ofe ru je pro duk ty, roz -
wią za nia oraz usłu gi za pew nia ją -
ce bez piecz ny do stęp do bu dyn -
ków i po miesz czeń.

www.do�rma�ka�ba.pl

Ser wis zaj mu ją cy się do ra bia -
niem klu czy oraz sprze da żą na -
rzę dzi i ak ce so rii.

Fir ma Luc ky locks AD Tur bo de co -
der – pro du cent na rzę dzi
do otwie ra nia zam ków.

www.tur�bo�de�co�der.com

Fir ma „Sys te my Za bez pie czeń Jó -
zef Ma ty jas” – czo ło wy dys try bu tor
spe cja li stycz nych na rzę dzi i urzą -
dzeń prze zna czo nych do awa ryj ne -
go otwie ra nia miesz kań, sa mo -
cho dów oraz kas i sej fów.

www.otwie�ra�nie�-awa�ryj�ne.com.pl

Pro du cent urzą dzeń do elek tro ni -
ki klu cza. W na szej ofer cie mo gą
państwo zna leźć urzą dze nie do te -
sto wa nia pi lo tów sa mo cho do wych,
pro gra ma to ry czy ze staw do pod -
łą cza nia sta cy jek na sto le.

www.pro�gra�ma�to�ry.com

Fir ma zaj mu ją ca pro duk cją ma -
szyn do do ra bia nia klu czy, a za -
ra zem hur tow nia z asor ty men -
tem.

www.hur�tow�nia�klu�czy.pl

Fir ma spe cja li zu je się w oku ciach
bu dow la nych, zam kach oraz sa -
mo za my ka czach.

www.spar�ta.com.pl

Fir ma sprze daje ma szyny, na -
rzę dzia i klu cze. Zaj mu je się awa -
ryj nym otwie ra niem oraz po sia da
w swo jej ofer cie bo ga ty asor ty -
ment na rzę dzi do elek tro ni ki sa -
mo cho do wej.

www.klu�czelu�ban.pl

ADE Gro up – pro du cent pro gra -
ma to ra trans pon de rów, a jed no -
cze śnie ofe ru ją cy tak że ory gi nal -
ne klu cze i trans pon de ry.

www.a�-d�-e.pl

Wy�staw�cy�na�Targach�Nova�Sig�ma 2018��(w�kolejności�alfabetycznej�stan�na dzień 27.02.2018�r.)
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Cen trum za bez pie czeń „BO -
DO” – wy łącz ny przed sta wi ciel na -
rzę dzi na Pol skę Vi ro.

www.bo�do.net.pl

Fir ma Dar -Mar ist nie je od po -
nad 35 lat na na szym ryn ku. Ofe -
ru je ma szy ny, klu cze, ak ce so ria
do ma szyn oraz za pad ki. Dys try -
bu tor ma szyn i klu czy wło skiej fir -
my SIL CA.

www.dar�-mar.pl

Fir ma Astel – twór ca po pu lar ne go
na rzę dzia Car Pro To ol, kal ku la to -
rów oraz urzą dzeń do ko do wa nia
klu czy.

www.diag�car.eu

Je den z li de rów w dzie dzi nie pro -
duk cji drzwi, zam ków i okuć.

www.ger�da.pl

Fir ma ofe ru ją ca klu czy ki, pi lo ty
do wszyst kich ma rek sa mo cho -
dów, jak rów nież trans pon de ry,
fre zar ki do klu czy oraz pro gra ma -
to ry klu czy.

www.har�kan.pl

JMA pro du cent klu czy elek tro -
nicz nych oraz urzą dzeń do ko pio -
wa nia z sys te ma mi chi po wy mi
i trans pon de ra mi.

www.jma�pol�ska.pl

MBE pro du cent urzą dzeń do dia -
gno sty ki sys te mów elek tro nicz -
nych po jaz dów, im mo bi li ze rów,
chip -key.

www.mbkey�prog.com

Fir ma zaj mu ją ca się usłu ga mi
w za kre sie do ra bia nia klu czy,
oraz trans pon de rów sa mo cho -
do wych, na pra wą elek tro ni ki oraz
sprze da żą urzą dzeń umoż li wia ją -
cych wy ko ny wa nie ta kich usług.

www.no�im�mo.pl

Fir ma Eu ro Ro man Ster nal pro du -
cent fre za rek CNC „Ola – Pre da -
tor” do za kła dów do ra bia nia klu -
czy. Fir ma po wsta ła w 1978 ro ku,
a od 2002 pro du ku je fre zar ki
do do ra bia nia su row ców klu czy.

Tel.�601 542 244

Wil ka – fir ma dzia ła ją ca od 1865
ro ku. Pro du cent zam ków, wkła dek
bę ben ko wych, sys te mów elek -
tro nicz nych.

www.wil�ka.de

Pro du cent i dys try bu tor okuć
okien nych i drzwio wych.

www.win�khaus.com

Fir ma po sia da ją ca bo ga tą ofer tę
urzą dzeń dia gno stycz nych, pro -
gra ma to rów, ge ne ra to rów pi lo -
tów oraz ma szyn do do ci na nia
klu czy.

www.xhor�se.pl

Wy�staw�cy�na�Targach�Nova�Sig�ma 2018��(w�kolejności�alfabetycznej�stan�na dzień 27.02.2018�r.)
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NOWY PROJEKT FIRMY EKSPRES

Z no wym ro kiem no we wy zwa nia

W no wym ro ku, fir ma Expres roz sze rza swo ją
dzia łal no ści o no we dzie dzi ny.

W ofercie fir my Expres jest bo wiem Wia tra ko -
wiec, a wła ści wie ca ła ro dzi na tych urzą dzeń la ta ją -
cych.

Ko lej ną no win ką jest za kup no wo cze sne go Cen -
trum Ob rób cze go.

By ło to moż li we dzię ki do fi nan so wa niu ja kie otrzy -
ma ła na sza fir ma z Na ro do we go Cen trum Ba dań
i Roz wo ju.

Głów nym ce lem te go przed się wzię cia jest zre ali -
zo wa nie pro jek tu ha mul ca spa do chro no we go.
Po za koń cze niu pro jek tu ma szy ny bę dą słu żyć
do wy ko ny wa nia ak ce so riów, oraz czę ści za mien -
nych do ma szyn do ra bia ją cych klu cze. Re ali za cja
tych pro jek tów być mo że bę dzie wy ma ga ła bu do wy
no wej ha li pro duk cyj nej, nad czym po waż nie za sta -
na wia się wła ści ciel fir my Expres.

Ca ły czas po sze rza my też na szą ba zę klu czy, wy -
pusz cza jąc na ry nek kil ka no wych pro fil mie sięcz nie. 

Od schył ku ubie głe go ro ku wdro ży li śmy pro gram
pro duk cji gro tów sa mo cho do wych, dzi siaj ma my
ich już kil ka na ście wzo rów, do dat ko wo z mie sią ca
na mie siąc po wsta ją no we.

Ca ły nasz asor ty ment jest do stęp ny w na szym
no wym skle pie b2b.expres.pl, każ dy pro dukt zo stał
sfo to gra fo wa ny i ska ta lo go wa ny.
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WZROST KOSZ TU PIE NIą DZA

Na sze port fe le to po czu ją
Tenrok bę dzie upły wał pod ha słem

in fla cji, twier dzą eko no mi ści.
Naj pew niej skło ni to Ra dę Po -

li ty ki Pie nięż nej do pierw szej od lat pod wyż ki
stóp pro cen to wych. I z ca łą pew no ścią wzrost
kosz tu pie nią dza moc no na mie sza w na szych
port fe lach.

Już w li sto pa dzie ubie głe go ro ku in fla cja we -
dług CPI (In deks cen to wa rów i usług kon sump -
cyj nych) sko czy ła do 2,5 proc. i osią gnę ła cel in -
fla cyj ny NBP. Nie któ rzy eks per ci są zda nia, że
w tym ro ku wskaź nik wzro stu cen to wa rów
i usług mo że się gnąć po wy żej po zio mu wy zna -
czo ne go przez bank cen tral ny, a to wią za ło by
się z pod wyż ką stóp pro cen to wych przez RPP.

– Na pływ emi gran tów ze wscho du nie zmie -
ni ogól nej sy tu acji na ryn ku pra cy. Moż na przy -
pusz czać, że bez ro bo cie bę dzie na dal spa da -
ło, a pen sje bę dą ro sły. Je śli do ło ży my do te go
kon sump cję wspie ra ną pro gra ma mi so cjal ny mi,
bo om na ryn ku nie ru cho mo ści miesz ka nio -
wych i wyż sze ce ny na sta cjach pa liw, mo że się
oka zać, że wzrost cen za cznie zbli żać się
do gór ne go od chy le nia ce lu in fla cyj ne go, co
jest mo im sce na riu szem ba zo wym na ten rok.
Uwa żam, że dy na mi ka in fla cji CPI mo że zna -
leźć się w oko li cach 3,2-3,5 proc., co po win -
no skło nić RPP do pod nie sie nia po zio mu stóp
pro cen to wych – pro gno zu je eko no mi sta, Szy -
mon Jusz czyk.

Pre sja pła co wa a in fla cja

Na ce ny żyw no ści i na po jów bez al ko ho lo -
wych od stro ny po py to wej naj moc niej wpły wa -
ją do cho dy, ja ki mi dys po nu ją klien ci. Te z ko -
lei są uza leż nio ne od sy tu acji na ryn ku pra cy
i po li ty ki so cjal nej rzą du. Spa da ją ce bez ro bo -
cie, ro sną ca dy na mi ka wy na gro dzeń oraz pro -
gram „500 plus” wy raź nie wpły nę ły na wzrost
sprze da ży de ta licz nej oraz wzrost cen w tej ka -
te go rii.

Ostat nio na stą pił spo ry wzrost cen kon -
sump cyj nych w Pol sce, któ ry wią że się z go -
spo dar czym przy spie sze niem. Co praw da w li -
sto pa dzie in fla cja sko czy ła do 2,5 proc, ale
by ło to głów nie efek tem wzro stu cen ener gii
i żyw no ści. Je śli wyj mie my z „ko szy ka” te dwa
je go skład ni ki, to oka że się, że in fla cja ba zo -
wa krą ży wo kół 1 proc. czy li po zo sta je na dość
ni skim po zio mie. Wciąż nie wi dać pre sji pła co -
wej, o któ rej tak gło śno mó wi się ostat nio. Ale
to się nie ba wem zmie ni.

Eko no mi sta Łu kasz Roz bic ki za kła da, że
w tym ro ku in fla cja CPI usta bi li zu je się na po -
zio mie 2-2,5 proc, ale trze ba też pa mię tać
o du żym wzro ście kosz tów pra cy w ze szłym
ro ku. Moż li we więc, że wie le przed się biorstw
bę dzie pod no si ło swo je cen ni ki w tym ro ku, co
by ło by czyn ni kiem in fla cjo gen nym.

Po dob ne go zda nia jest Piotr Biel ski, eko no -
mi sta Ban ku Za chod nie go WB, któ ry uwa ża, że
dy na mi ka CPI w tym ro ku bę dzie się za cho wy -
wa ła jak na huś taw ce. Naj pierw spad nie
do ok. 2 proc, prze kra cza jąc cel 2,5 proc
w po ło wie ro ku, a po tem wró ci na wet po ni żej 2
proc. za spra wą wy so kiej ba zy w ce nach żyw -
no ści i ener gii. – Jed no cze śnie, in fla cja ba zo wa
przy spie szy pod wpły wem ro sną cej pre sji pła -
co wej i kosz to wej. Naj bar dziej do tknię te tym
zja wi skiem bę dą ce ny usług, bo tam udział
kosz tów pra cow ni czych jest re la tyw nie du ży,
a eks po zy cja na kon ku ren cję mię dzy na ro do wą
jest ogra ni czo na – do wo dzi Piotr Biel ski.

Nie wi dzie li śmy te go wpły wu do tej po ry, bo
ta kie prze ło że nie zwy kle jest opóź nio ne co

naj mniej trzy kwar ta ły, więc bę dzie my jesz cze
mu sie li po cze kać na efekt ro sną cych płac, bo
ten trend przy spie szył gwał tow nie do pie ro
w dru giej po ło wie 2017.

In ne go zda nia jest Kor nel Kot, ana li tyk, któ -
ry nie spo dzie wa się, że by pre sja pła co wa wy -
raź nie prze kła da ła się na pro ce sy ce no -
we. – Mię dzy in ny mi dla te go, że za lwią część
pod bi tej dy na mi ki wy na gro dzeń od po wia da ją
dość wy so kie trzy nast ki w gór nic twie. Naj sil -
niej szy skok cen po wi nien na stą pić pod ko niec
dru gie go kwar ta łu, kie dy rocz na sto pa in fla cji
CPI do tknie okrą głe go po zio mu 3 proc. Śred -
nio rocz nie wy nie sie 2,1 proc. – pro gno zu je
Kor nel Kot.

Co z żyw no ścią?

Żyw ność dro że je nie ustan nie od wio sny
ubie głe go ro ku. Ce ny pa liw z ko lei pod sko czy -
ły w sa mym tyl ko li sto pa dzie o kil ka na ście gro -
szy, a kurs ro py na glo bal nych ryn kach
od czerw ca pod niósł się o prze szło 20 do la -
rów za ba rył kę (co ozna cza oko ło 50 proc.
wzrost). 

Piotr Biel ski pro gno zu je, że w ta kiej sy tu acji
żyw ność wciąż bę dzie naj bar dziej wpły wa ła
na in fla cję w tym ro ku, ale je go zda niem, w naj -
bliż szych kwar ta łach wy ha mu je dzię ki ko rek -
tom ostat nich wzro stów cen pro duk tów spo -
żyw czych na świa to wych ryn kach i lek kie go
umoc nie nia zło te go w uję ciu rocz nym.

Eko no mi ści Ci ty Han dlo we go są prze ko na -
ni, że dy na mi ka cen żyw no ści osią gnę ła swo -
je mak si mum lo kal ne w czwar tym kwar ta le mi -
nio ne go ro ku, a w pierw szym kwar ta le te go
ro ku tem po wzro stu cen żyw no ści za cznie się
ob ni żać ze wzglę du na pro gno zo wa ny przez
nich spa dek cen pro duk tów mlecz nych, mię sa
(kon ty nu acja spad ko wej fa zy cy klu na ryn ku
wie przo wi ny) oraz jaj (osła bie nie po py tu
na pol ski eks port zwią za ne go z wy kry ciem fi -
pro ni lu w ja jach w Eu ro pie Za chod niej). 

Do dat ko wo na zmniej sza nie wzro stu cen
żyw no ści bę dzie wpły wa ło niż szy wzrost cen
wa rzyw, bo w ze szłym ro ku by ły one bar dzo
wy win do wa ne z po wo du wio sen nych przy mroz -
ków. Na spa dek in fla cji bę dzie też miał wpływ
pro gno zo wa ny spa dek cen cu kru, któ ry jest
kon se kwen cją znie sie nia kwot cu kro wych. 

Sto py pro cen to we w gó rę 

Mi mo za pew nień NBP, eko no mi ści są prze -
ko na ni, że pod wyż ki stóp pro cen to wych w tym
ro ku są bar dzo praw do po dob ne. A war to pa -
mię tać, że by ła by to pierw sza pod wyż ka ce ny
pie nią dza od lat. Dla te go szy ku je się spo ra re -
wo lu cja w port fe lach in we sto rów i kre dy to -
bior ców.

War to przy po mnieć, że sto pa pro cen to wa to
nic in ne go jak ce na, któ rą pła ci my za kre dy ty.
Bank cen tral ny usta la po ziom pod sta wo wych
stóp pro cen to wych, a to wpły wa na krót ko ter -
mi no we sto py ryn ko we.

Zde cy do wa na więk szość kre dy tów, za rów no
hi po tecz nych jak i kon sump cyj nych, ma opro -
cen to wa nie zmien ne, czy li za le ży od te go, ja -
ki jest po ziom stóp pro cen to wych. Np. po sia -
da cze kre dy tów hi po tecz nych w zło tych,
któ rzy dziś cie szą się ni skim opro cen to wa -
niem, ze wzglę du na ni skie po zio my staw ki WI -
BOR, już wkrót ce bę dą pła ci li zde cy do wa nie
wyż sze ra ty. 

Mi chał Kraj kow ski, ana li tyk ryn ku fi nan so we -
go wy li czył, że w naj bar dziej skraj nym przy pad -
ku, gdy by sto py po szły w gó rę o 2 punk ty pro -
cen to we ra ta kre dy tu mo że wzro snąć na wet
o 25 proc. Wie lu kre dy to bior ców bę dzie na ta -
ki wzrost przy go to wa nych, bo je śli za dłu ży li się
kil ka lat te mu, to z pew no ścią pa mię ta ją czas
wy so kich stóp pro cen to wych i jesz cze wyż -
szych rat. No wa, wyż sza ra ta bę dzie jed nak
z pew no ścią wy zwa niem dla osób, któ re spła -
ca ją swo je zo bo wią za nia od 2-3 lat.

Bę dą mo gli się za to cie szyć wła ści cie le lo -
kat. Przez la ta ich za ro bek był mar ny, a na wet
z po wo du in fla cji tra ci li pie nią dze. Dość po -
wie dzieć, że opro cen to wa nie de po zy tów rocz -
nych nie prze kra cza ło śred nio 1,5 proc. Je śli
sto py pój dą w gó rę, to tak że zy ski z lo kat bę -
dą więk sze.



PEWNY KLUCZ10

Tooczy wi ste, że to wa rzy stwa ubez pie -
cze nio we, ja ko nor mal ne przed się -
bior stwa ryn ko we, dą żą do osią ga -

nia jak naj wyż szych zy sków. A mo gą je osią gać
wte dy, gdy wy pła ca ją jak naj niż sze od szko do -
wa nia. Ra port IWS po ka zał, jak się to ro bi. 

Za sa dy ubez pie czeń są pro ste. Ubez pie -
czy ciel zo bo wią zu je się do wy pła ty od po wied -
niej kwo ty w przy pad ku wy stą pie nia zda rze nia,
któ re jest opi sa ne w umo wie, a któ re spo wo -
do wa ło ja kieś szko dy ubez pie czo ne go. Aby
ta ką ochro nę do stać, ten sys te ma tycz nie pła ci
skład ki ubez pie cze nia. Resz ta to kal ku la cja ry -
zy ka i oce ny, na ile da ne zda rze nie jest praw -
do po dob ne. 

Ta kie są ogól ne za ło że nia. W szcze gó łach
jest to bar dziej skom pli ko wa ne. Ubez pie czy cie -
le na tu ral nie chcą wy pła cać jak naj mniej świad -
czeń, a klien ci, co zro zu mia łe, ocze ku ją jak
naj wyż szych od szko do wań. Dla te go każ da
stro na kom bi nu je jak to zro bić. 

In sty tut Wy mia ru Spra wie dli wo ści opu bli ko -
wał ra port pt. „Szko da na mie niu wy ni ka ją ca
z wy pad ków ko mu ni ka cyj nych”. W do ku men -
cie zo sta ły po ka za ne spo so by, któ re naj czę ściej
sto su ją ubez pie czy cie le aby za niżyć wy so kość
od szko do wa nia.

Naj go rzej jest wte dy, gdy znisz cze niu ule -
gnie ca ły sa mo chód. Dla ubez pie czy cie la szko -
da cał ko wi ta jest nią tyl ko z na zwy. Zwy kle o ta -
kiej szko dzie mó wi się wte dy, gdy koszt
na pra wy prze kra cza okre ślo ny pro cent war to -
ści sa mo cho du. Zwy kle te war to ści oscy lu ją
wo kół kwo ty 70 proc. war to ści po jaz du. Dla -
te go ubez pie czy cie le sta ra ją się jak mo gą, że -
by za ni żyć war to ści au ta, a po tem za wy żyć
war tość wra ku. Dzię ki te mu mo gą wy pła cić
niż sze od szko do wa nie. To oczy wi ste, że kwo -
ta od szko do wa nia wy pła co ne go w ta kiej sy tu -
acji unie moż li wia za kup sa mo cho du w po dob -
nym sta nie jak ten, któ ry uległ znisz cze niu.

– Mój sa mo chód, na szczę ście tuż po za -
par ko wa niu, na gle sta nął w pło mie niach. Pró -
bo wa łem go ga sić, po ma ga li mi lu dzie, ale
spło nął pra wie do szczęt nie – opo wia da Mi -
chał, wła ści ciel Re nault Clio. – Z opi nii stra -
ża ków, któ rzy przy je cha li na miej sce zda rze -
nia wy ni ka ło, że na stą pił sa mo za płon sil ni ka.
Ot, ja kaś wa da tech nicz na, czy sa mo ist nie
po wsta ła dziur ka. Ubez pie czy ciel, u któ re go
skład ki OC pła cę od wie lu lat uznał, że opi -
nia stra ża ków to za ma ło, że by mógł uznać
szko dę. Przy słał wła sne go bie głe go. Obej -
rzał to, co zo sta ło z sa mo cho du i oce nił, że
zo stał on znisz czo ny w 80 proc, a do te go

stwier dził, że w cią gu czte rech lat sa mo chód
zo stał już wy eks plo ato wa nych w 50 proc.
i za ty le chciał mi wy pła cić od szko do wa nie.
Ja kieś kil ka ty się cy. Do pie ro sąd, kie dy prze -
czy tał opi nię stra ża ków i obej rzał zdję cia wra -
ku na ka zał za pła cić mi uczci wie za tę szko dę.
Ale i tak by ło to za ma ło, że bym mógł so bie
ku pić po dob ne au to. 

To wa rzy stwa ubez pie cze nio we w do wol ny
spo sób in ter pre tu ją też kosz ty na pra wy szko -

dy czę ścio wej. Sto su ją róż ne go ro dza ju po trą -
ce nia w przy pad ku wy mia ny czę ści w star szych
sa mo cho dach. Na szczę ście są dy w ta kich
przy pad kach są zgod ne. Zwy kle uzna ją, że
wy mia na czę ści sa mo cho dów na no we jest
uza sad nio na, a sto so wa nie w tym przy pad ku
po trą ceń przez ubez pie czy cie li jest nie do -
pusz czal ne. To wa rzy stwa za czę ły więc twór czo
pod cho dzić do na zew nic twa ta kich dzia łań
przez uży wa nie po jęć ty pu „amor ty za cja” czy
„ure al nie nie war to ści” czę ści. Kie dy ubez pie -
czo ny do sta nie od ubez pie czy cie la pi smo na -
je żo ne ta ki mi sfor mu ło wa nia mi, mo że nie zo -
rien to wać się w po rę, że w ten spo sób jest
ob cho dzo ne pra wo. 

Od wiecz nym pro ble mem jest też ro dzaj uży -
tych do na pra wy czę ści. Prze pi sy mó wią, że
wy so kość od szko do wa nia na le ży usta lać
na pod sta wie cen ory gi nal nych czę ści, a więc
ta kich, któ re ma ją lo go po jaz du, a nie ich za -
mien ni ków. Oczy wi ście, nie są za do wo le ni z te -
go ubez pie czy cie le, któ rzy w ta kich przy pad -
kach lu bią za ni żać wy so kość wy pła ca nych
świad czeń.

Pro ble my ma ją też ubez pie cze ni, kie dy do -
ma ga ją się zwro tu kosz tów wy na ję cia sa mo -
cho du za stęp czego czy od ho lo wania
do warsz ta tu. Ubez pie czy cie le nie lu bią też
zwra cać kosz tów opi nii rze czo znaw ców, któ -
rych za trud nia ją po szko do wa ni klien ci, kie dy
nie zga dza ją się z wy ce ną swo je go to wa rzy -
stwa.

-Je stem przed sta wi cie lem han dlo wym, więc
dla mnie sa mo chód to zwy czaj ne na rzę dzie

pra cy – opo wia da Woj ciech Grzy mal ski. – Kie -
dy więc ja kiś sza le niec roz bił mi sa mo chód
na dro dze, naj pierw za dzwo ni łem do po mo -
cy dro go wej, że by go ścią gnę li do warsz ta tu,
a po tem wy po ży czy łem sa mo chód. Kosz to wa -
ło mnie to prze szło 400 zł, któ re spo dzie wa -
łem się od zy skać od ubez pie czy cie la. Ten naj -
pierw prze pro wa dził „śledz two” czy aby to nie
ja by łem spraw cą ko li zji, po tem by ło dru gie
„śledz two”, bo ni by po co mi sa mo chód za -
stęp czy. W su mie trwa ło to wszyst ko prze szło
rok, a i tak nie od zy ska łem wszyst kie go, co
wy da łem.

Wie le sły chać rów nież o tym, że Po la cy
wy łu dza ją od szko do wa nia z OC. Spo ry
z ubez pie czy cie la mi na le żą do naj częst szych,
z ja ki mi ma my stycz ność. Wy ni ka to m. in.
z te go, że ubez pie cze nia OC są obo wiąz ko -
we. Prę dzej czy póź niej więk szość z nas bę -
dzie mu sia ła sko rzy stać z wy ku pio nej po li sy.
Pła ci my za nie co raz wię cej, na wet uwzględ -
nia jąc do bro dziej stwo zniż ki za bez wy pad ko -
wą jaz dę. War to za tem wie dzieć, jak nie dać
się oszu kać.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Jak ubez pie czy cie le 
za ni ża ją od szko do wa nia
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DNI OTWAR TE FIR MY WENDT

Co dwa la ta nie miec ka fir ma Wendt za pra sza klu czy ka rzy (Lock smi ths) z ca łej Eu ro py na spo -
tka nie do swo jej głów nej sie dzi by w nie miec kim Ber ghe im.

Ofi cjal nie na zy wa się to Wendt Hau smes se 2018 / Wendt Open Ho use 2018, czy li Dnia mi
Otwar ty mi fir my Wendt, ale tak na praw dę, jest to spo tka nie to wa rzy skie i moż li wość po zna nia
i po roz ma wia nia z naj lep szy mi w na szej bran ży oraz z wie lo ma ślu sa rza mi, któ rzy zna ją się od lat.

Cie ka wost ką jest to, że fir ma Wendt, tak sa mo jak ca łe po bli skie osie dle  - dziel ni ca (Qu -
adrath – Ichen dorf), zo sta ła zbu do wa na na hał dzie, na któ rej skła do wa no zie mię z po bli skich ko -
palń od kryw ko wych wę gla bru nat ne go. Wi dok ogrom nych dziur w zie mi jest do praw dy, go dzien
za in te re so wa nia. A i do jazd do sa me go Wen d ta po czymś w ro dza ju ser pen ty ny ro bi wra że nie.

I tym ra zem by ło mnó stwo róż nych po ka zów, pre zen ta cji, warsz ta tów nie tyl ko pro duk tów
Wen d ta, ale rów nież za przy jaź nio nych z nim firm. Pol skich klu czy ka rzy re pre zen to wa ły fir my Sys -
te my Za bez pie czeń Jó ze fa i Ra do sła wa Ma ty ja sów oraz AD BAR Bar tło mie ja i Ra fa ła Ad wen tów.
By ła też de le ga cja PSSK z pre ze sem, To ma szem Sa dow skim na cze le, no i niezawodny Krzysztof
Wiórko z synem Mikołajem. 

Wszyst ko, co tam pre zen to wa no, na rzę dzia, ak ce so ria ślu sar skie itp. moż na by ło na miej scu
wy pró bo wać i spraw dzić, co naj bar dziej będzie przydatne dla nas.

Du że wra że nie ro bił tur niej otwie ra nia zam ków. Niem cy ma ją na wet li gę tej dys cy pli ny i ta kie
tur nie je urzą dza ją re gu lar nie, a wy ni ki po ka zu ją na swo jej stro nie w In ter ne cie. Oka zu je się, że
li de rem te go ran kin gu z wy ni kiem prze szło 500 punk tów jest… den ty sta, któ ry otwie ra nie zam -
ków trak tu je ja ko hob by. O po ło wę mniej punk tów ma dru gi na li ście, pro gra mi sta. Do brze by -
ło ich wszyst kich zo ba czyć w ak cji, bo z te go ob ser wo wa nia moż na też się uczyć.

In te re su ją cy był też po kaz no wych na rzę dzi do otwie ra nia zam ków sej fo wych, przez Pe te ra
Wit t ne ra – To ja sne, że co ja kiś czas po ja wia ją się no we na rzę dzia do otwie ra nia róż nych zam -
ków, ale to co za pre zen to wał tym ra zem cze ski pro du cent „WOLF WIT T NER”, by ło na praw dę
no wa tor skie. – Trze ba uczci wie przy znać, że cze scy klu czy ka rze, któ rych kie dyś chcie li śmy uczyć
ślu sar stwa osią gnę li ta ki po ziom, że te raz to od nich moż na się uczyć – mó wi K. Wiór ko.

Kie dy je dzie się pra wie 1000 ki lo me trów od do mu, to warto obejrzeć różne ciekawostki tego
regionu. Tym bar dziej, że moż na „za ha czyć” o Wup per tal i zo ba czyć tram waj, któ ry je dzie
w pew nym sen sie „do gó ry no ga mi”. Jest bo wiem pod wie szo ny da chem do szyn, któ re znaj du -
ją się ja kieś 10 m. nad zie mią. Nie spo sób też omi nąć słyn nej ka te dry w Ko lo nii czy też uro -
cze go mia stecz ka Helm stad, któ re za cza sów dwóch kra jów nie miec kich, by ło głów nym przej -
ściem gra nicz nym, z za chod nich Nie miec do wschod nich.

Na podstawie relacji Krzysztofa Wiórko, zdjęcia: Krzysztof Wiórko

Wi taj cie u Wen dta
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TRADYCYJNE ŚWIąTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE W KATOWICACH

Świąteczne wielkie serce
Kłód ka „po szła” za 15 040 zł, a klucz

za 1 040 zł. To by ła go rą ca, nie sa mo -
wi ta li cy ta cja. Ale po ko lei.

Wpraw dzie co rok spo ty ka my się w Ka to wi -
cach, że by ży czyć so bie „we so łych świąt”,
a przy oka zji po znać no win ki w na szej bran ży

Ma riusz Ka czo rek za ty siąc zło tych i też je go
sy nek do rzu cił 40 zł. Gra tu lu je my Pa nie Ma -
riu szu, Pa nu, a jesz cze bar dziej Pa na syn ko wi. 

Oczy wi ście, wszyst kie pie nią dze zo sta ną
wpła co ne na kon to fun da cji AKo go?

Mó wi się, że Ma riusz Ka czo rek z Wo dzi sła -
wia jest wscho dzą cą gwiaz dą na sze go śro do -
wi ska. Nie daw no za ło żył hur tow nię klu czy
samochodowych nowej generacji, któ rą roz wi -
ja z pręd ko ścią świa tła. 

ja kie spro wa dził do nas z Sil ci Woj ciech Ko wal -
czyk, ale tym ra zem by ło to coś wy jąt ko we go,
wręcz sen sa cyj ne go! 

Jan Łacz mań ski z klu czo we go zło mu wy ko -
nał wspa nia łą, trój wy mia ro wą kłód kę, któ rą
po sta no wił sprze dać na li cy ta cji, a uzy ska ne
w ten spo sób pie nią dze prze zna czyć na kli ni -
kę „Bu dzik”, któ rą opie ku je się fun da cja Ako -
go? Ewy Błasz czyk. 

Pa mię ta cie? Jesz cze dwa la ta te mu ak cją
zbiór ki klu czo we go zło mu pa sjo no wa ła się ca -
ła Pol ska, a na sze sto wa rzy sze nie ro bi ło fu ro -
rę. Po tem ta ak cja tro chę pod upa dła, ale Ja nek
po sta no wił ją re ak ty wo wać. 

Wy ko nał więc z klu czo we go zło mu prze -
pięk ną, trój wy mia ro wą kłód kę. Wy so ką
na 100 cm i sze ro ką na 60 cm. Wy glą da ła, jak -
by by ła zro bio na z ko ron ki, bo „po szło”
na nią 1080 sztuk klu czy, czy li 12 ki lo gra mów
zło mu klu czo we go, a na do da tek dzia ła ła pra -
wie jak praw dzi wa. Wta jem ni cze ni mó wią, że
Łacz mań ski pra co wał nad nią od czerw ca. Jest
to wy jąt ko we rę ko dzie ło o czym za świad cza
spe cjal ny cer ty fi kat.

No i pod czas te go świą tecz ne go spo tka nia
wy sta wił ją na li cy ta cję. Od ra zu zro bi ło się go -
rą co, bo chęt nych by ło wie lu. Ty siąc, dwa ty -
sią ce, trzy, pięć itd. pa da ło z sa li. Ale wszyst -
kich prze bił Ma riusz Ka czo rek, któ ry krzyk nął
pięt na ście ty się cy i czter dzie ści zło tych! I do -
dał, że te 40 zł po cho dzi ze skar bon ki je go
ma łe go syn ka, któ ry też coś chciał zro bić dla
dzie ci z „Bu dzi ka” więc ofia ro wał pra wie
wszyst ko, co miał. Zo sta wił so bie tyl ko 10 zł.
Do praw dy, to by ło uro cze. 

Oprócz kłód ki Jan Łacz mań ski wy ko nał klucz
ze zło mu klu czo we go. Ta ki, ja kich wcze śniej
zro bił już kil ka, a któ re do sta li lub wy li cy to wa li
sym pa ty cy ak cji. Tym ra zem też go wy li cy to wał
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TRADYCYJNE ŚWIąTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE W KATOWICACH

Świąteczne wielkie serce

Z re por ter skie go obo wiąz ku do daj my, że li -
cy ta cję pro wa dził Zyg munt Bi le wicz, któ ry
rów nież jest go rą cym orę dow ni kiem tej ak cji,
więc nie ża ło wał gar dła, że by za chę cić do li cy -
ta cji. Przy oka zji war to do dać, że i on do stał

od nas pięk ny, ogrom ny dy plom z po dzię ko wa -
nia mi za za an ga żo wa nie w tę ak cję. 

Spon so rem ca łe go spo tka nia, któ re od by -
ło się w ho te lu „Ka to wi ce” był jak za wsze
Woj ciech Ko wal czyk, którego wsparli

Matyjasowie i Krzysztof Przybylski. I jak zwy -
kle, by ło nie tyl ko sym pa tycz nie, ale też prak -
tycz nie, bo Michał syn Wojtka,
zaprezentował nowości  Sil ci. Woj tek na to -
miast po in for mo wał nas, że roz wi ja swo ją
dzia łal ność i to w zu peł nie in nym niż do tych -
czas kie run ku. Mia no wi cie otwie ra fir mę Ro -
to Expres, któ ra bę dzie han dlo wa ła wia tra -
kow ca mi czy li wy so kiej kla sy sprzę tem
do la ta nia, tro chę po dob ny mi do he li kop te -
rów. Na dru gą fir mę, Air Sa fe do stał grant
z NCBiR, po nie waż jej za da niem bę dzie zbu -
do wa nie pro to ty pu, a na stęp nie upo wszech -
nie nie uni kal ne go w ska li świa ta ha mul ca
do spa do chro nów. Dla tych, któ rzy le piej
zna ją Woj cie cha Ko wal czy ka nie jest to spe -

cjal nym za sko cze niem, bo je go pa sja do la -
ta nia jest zna na od lat. 

Trze ba do dać, że na so bot nie spo tka nie
w Ka to wi cach przy je cha li – nasz pre zes, To -
masz Sa dow ski, v -ce pre zes To masz Krysz to -
fiak, skarb nik Wie sław Sko ru pa, przed sta wi ciel
Ko mi sji Re wi zyj nej An to ni Kraw czyk, sąd ko le -
żeń ski re pre zen to wał Hen ryk Sar na. By ła rów -
nież ko le żan ka Ka ta rzy na Ko zak. Mi ło nam
nie tyl ko dla te go, że nas od wie dzili i zło żyli ży -
cze nia świą tecz ne, ale i dla te go, że aby uczest -
ni czyć w tym spo tka niu prze je chali kawał drogi,
np. Prezes przyjechał z Gdy ni. Dzię ku je my
za wi zy tę i za pra sza my po now nie. 

■
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Obo wią zu ją ce w Unii Eu ro pej skiej pra wo gwa -
ran tu je kon su men to wi moż li wość re kla ma cji to -
wa ru w cią gu dwóch lat od je go za ku pu. Re ali -
zu jąc to upraw nie nie, re kla mu ją cy mo że wy brać
pod sta wę swo ich rosz czeń. Do wy bo ru są: rę -
koj mia oraz gwa ran cja. Na czym po le ga róż ni -
ca mię dzy ty mi roz wią za nia mi i któ re z nich jest
ko rzyst niej sze? Od po wie dzi na te py ta nia udzie -
la Eu ro pej skie Cen trum Kon su menc kie.

Naj waż niej szą  róż ni cą po mię dzy rę koj mią
a gwa ran cją jest to, że pierw sza wy ni ka wprost
z prze pi sów pra wa, dru ga na to miast jest kwe -
stią do brej wo li gwa ran ta (pro du cen ta, sprze -
daw cy, dys try bu to ra lub im por te ra), sta no wiąc
tym sa mym ele ment stra te gii mar ke tin go wej.

Róż ni ca po le ga rów nież na tym, do ko go na -
le ży się zwró cić w obu przy pad kach. Je że li do -
ma ga my się rę koj mi, idzie my do sprze daw cy to -
wa ru bądź usłu gi. Na to miast je śli chce my sko -
rzy stać z pra wa gwa ran cji, trze ba skon tak to wać
się z gwa ran tem, na tu ral nie, pod wa run kiem,
że ta ki ist nie je i udzie lił gwa ran cji.

Jak dłu go mo że my re kla mo wać?

Okres obo wią zy wa nia rę koj mi wy no si 2 la ta.
Je że li wy kry jesz wa dę w cią gu ro ku od za ku pu,
uzna je się, że ist nia ła w dniu sprze da ży.

Czas trwa nia gwa ran cji za le ży od gwa ran ta,
mo że więc obo wią zy wać przez rok, 5 lat, a na -
wet zo stać udzie lo na do ży wot nio. Je że li kar ta
gwa ran cyj na nie za wie ra ta kich in for ma cji, przyj -
mu je się, że okres gwa ran cji wy no si 2 la ta.

Cze go moż na się do ma gać?

◗ wy mia ny sprzę tu na no wy lub po now ne go wy -
ko na nia usłu gi;

◗ na pra wy;
◗ ob ni że nia ce ny za ku pio ne go sprzę tu;
◗ od stą pie nia od umo wy, o ile wa da sprzę tu by -

ła tak istot na, że unie moż li wia ła je go eks plo -
ata cję.
Wy bo ru, czy chce sko rzy stać z rę koj mi czy

z gwa ran cji do ko nu je kon su ment. Je że li je go
pierw szym żą da niem jest ob niż ka ce ny lub od -
stą pie nie od umo wy a sprze daw ca nie uwzględ -
ni rosz cze nia, po wi nien wte dy nie zwłocz nie wy -
mie nić wa dli wą rzecz na no wą al bo usu nąć wa -
dę. War to za zna czyć, że od umo wy moż na od -
stą pić je dy nie wte dy, gdy nie zgod ność to wa ru
jest istot na. 

Je że li sprzęt ze psuł się po dwóch la tach, kon -
su ment nie mo że do ma gać się ob ni że nia ce ny,
ani od stą pie nia od umo wy w ra mach rę koj mi.

Co za tem mu przy słu gu je
w ra mach przy zna nej gwa ran cji? 

Gwa rant po wi nien okre ślić w kar cie gwa ran -
cyj nej, ja kie upraw nie nia przy słu gu ją kon su men -
to wi. Je że li te go nie zro bi, moż na do ma gać się
na pra wy sprzę tu lub wy mia ny go na no wy.

W ta kim przy pad ku kon su ment mo że sko rzy -
stać z ser wi su pro du cen ta.

Trze ba jed nak za uwa żyć, że upraw nie nia wy -
ni ka ją ce z gwa ran cji i rę koj mi wza jem nie się nie
wy klu cza ją. Je że li sko rzy sta się z gwa ran cji, bieg
ter mi nu na zgło sze nie wa dy w ra mach rę koj mi
zo sta je wstrzy ma ny.

Rę koj mię war to wy ko rzy stać, gdy: 
◗ pra wa przy zna ne przez pro du cen ta w kar cie

gwa ran cyj nej są bar dzo okro jo ne, 
◗ chcesz uzy skać zwrot pie nię dzy, czy li od stą -

pić od umo wy (w przy pad ku gwa ran cji mo -
że my ocze ki wać naj czę ściej je dy nie na pra wy
lub wy mia ny to wa ru na no wy);

◗ ter min waż no ści gwa ran cji jest krót szy niż 2
la ta;

◗ nie otrzy ma li śmy kar ty gwa ran cyj nej.

Gwa ran cję war to wy ko rzy stać, gdy: 
◗ ku pi łeś to war za gra ni cą, a w kra ju mo żesz

sko rzy stać z na pra wy  w au to ry zo wa nym ser -
wi sie;

◗ okres gwa ran cji jest dłuż szy niż 2 la ta (wte -
dy nie masz już pra wa do re kla ma cji pro duk -
tu w ra mach rę koj mi, więc war to udać się
do gwa ran ta).

■

RĘKOJMIA CZY GWARANCJA

Gdzie tkwi różnica?

W ostat nim kwar ta le ubie głe go ro ku za to ry
płat ni cze w Pol sce by ły naj mniej sze w dzie wię cio -
let niej hi sto rii ba da nia „Port fel na leż no ści pol skich
przed się biorstw”, któ re re ali zu je Kra jo wy Re jestr
Dłu gów, Biu ro In for ma cji Go spo dar czej i Kon fe -
ren cja Przed się biorstw Fi nan so wych w Pol sce.

W czwar tym kwar ta le 2017 r. po nie co słab -
szym okre sie, In deks Na leż no ści Przed się -
biorstw (INP) osią gnął po ziom 92,1 punk tu.
„To naj lep szy wy nik w dzie wię cio let niej hi sto rii
ba da nia. Im wyż sza war tość wskaź ni ka INP,
tym bar dziej ter mi no wo są pła co ne fak tu -
ry” – na pi sa no w ra por cie KRD. 

„W cią gu ostat nich trzech mie sią cach mi nio ne -
go ro ku bar dzo ni skie mu po zio mo wi za to rów
płat ni czych w Pol sce to wa rzy szył jesz cze in ny re -
kord, czy li dy na mi ka wzro stu pol skiej go spo dar -
ki. Jak wy ni ka z szyb kie go sza cun ku Głów ne go
Urzę du Sta ty stycz ne go, pro dukt kra jo wy brut to
w czwar tym kwar ta le ubie głe go ro ku wzrósł o 5,1
proc. w ska li rok do ro ku. Jest to naj lep szy wy nik
od pię ciu lat” – in for mu je w ko mu ni ka cie KRD.

– Są to zna ko mi te wia do mo ści, ale nie mo gą
one usy piać czuj no ści przed się bior ców. Tym
bar dziej, że jak wy ni ka z na szych ob ser wa cji, do -

tych cza so wy dy na micz ny wzrost go spo dar czy
tro chę nie któ rych z nich roz le ni wił. Sprze da ją
i za ra bia ją wię cej niż kie dyś, więc je śli od czę ści
kon tra hen tów do sta ją za pła tę póź niej, to nie
jest to dla nich już ta kim pro ble mem jak daw -
niej – oce nił Adam Łąc ki, pre zes Kra jo we go Re -
je stru Dłu gów Biu ra In for ma cji Go spo dar czej.

Przed się bior cy te raz rza dziej spraw dza ją
kon tra hen tów, a kie dy po ja wia ją się pro ble my
z płat no ścia mi, dłu żej cze ka ją za nim zde cy du -
ją się na dzia ła nia w ce lu od zy ska nia pie nię -
dzy. – Ry nek wy ba cza ta kie po dej ście tyl ko
w okre sie do brej ko niunk tu ry. W trud niej szym
oto cze niu eko no micz nym skut ku je ono du ży mi
pro ble ma mi – po wie dział Łąc ki

Z ba da nia „Port fel na leż no ści pol skich przed -
się biorstw” wy ni ka też, że z 21,5 do 27,2 proc.
wzrósł od se tek firm, któ re de kla ru ją, że ska la
pro ble mów z otrzy ma niem za pła ty za sprze da ne
to wa ry i usłu gi jest co raz mniej sza. – Ale trze ba
za uwa żyć, że ten pro blem na dal od czu wa 85,5
proc. ba da nych przed się bior ców. Po nad to, ten
od se tek od paź dzier ni ka 2014 ro ku wzrósł
o prze szło 10 proc. i te raz lo ku je się już po wy -
żej hi sto rycz nej śred niej – za uwa żył Łąc ki.

W cy to wa nym do ku men cie za zna czo no, że
ostat nio zwięk sza się tak że od se tek prze ter mi -
no wa nych na leż no ści. „Ten wskaź nik, z prze rwą
trwa ją cą od dru giej po ło wy 2011 r. do po cząt -
ku 2013 r., w mia rę re gu lar nie po pra wiał się
przez więk szość okre su, w któ rym by ło pro wa -
dzo ne ba da nie. Od czwar te go kwar ta łu 2008
r. do dru gie go kwar ta łu 2016 r. ob ni żył się
z 28,5 do 20,8 proc.” – na pi sa li au to rzy ra por -
tu. Jak do da li, od te go cza su za czął jed nak ro -
snąć, a je go wzrost do 22,3 proc. w ostat nich
trzech mie sią cach spra wia, że „zbli ża się on
do śred niej hi sto rycz nej”.

– Że by do kład niej zi lu stro wać tę sy tu ację,
moż na po wie dzieć, że na każ dy ty siąc zł na fak -
tu rze wy sta wio nej przez sta ty stycz ną pol ską
fir mę, 223 zł al bo wca le nie wpły nę ło na kon -
to sprze daw cy, al bo wpły nę ło z opóź nie -
niem – wy ja śnił Łąc ki. Z ba da nia wy ni ka, że co -
raz wię cej przed się bior ców sy gna li zu je rów nież
wzrost ne ga tyw nych skut ków bra ku ter mi no wo -
ści kon tra hen tów. „30 pro cent ba da nych firm
twier dzi, że z po wo du nie spła ca nych zo bo -
wią zań nie jest w sta nie ter mi no wo re gu lo wać
wła snych płat no ści, a 28,6 proc. z po wo du nie -
rze tel nych kon tra hen tów mu si ogra ni czać in we -
sty cje” – wska za li eks per ci i do da li, że mniej
wię cej przed dwo ma la ty, te wskaź ni ki wy no si -
ły od po wied nio 22,7 proc. oraz 22,2 proc.

Pol skie za to ry płat ni cze
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Jużnie tyl ko nie trze ba bę dzie cho -
dzić do urzę du po to, że by otrzy -
mać po trzeb ne nam do ku men ty,

ale też moż na bę dzie za pła cić za nie on -li ne.
E -ad mi ni stra cja wpro wa dzi ła wła śnie ta ką usłu -
gę. Udo stęp nio no rów nież for mu larz wnio sku
o mel du nek i od pis ak tu sta nu cy wil ne go.

Dro gą elek tro nicz ną moż na już skła dać wnio -
ski o od pis ak tu uro dze nia, zgo nu lub mał żeń -
stwa i za pła cić za nie on - li ne za miast w ma gi -
strac kiej ka sie. 

Moż na też po pro sić o prze ka za nie do ku -
men tu pocz tą, co rów nież ozna cza, że nie trze -
ba cho dzić do urzę du. Ist nie je rów nież moż li -
wość za mel do wa nia się przez in ter net,
a nie ba wem bę dą do stęp ne in ne udo god nie nia,
np. moż li wość zło że nia wnio sku o pra wo jaz dy
przez in ter net.

– Przy ja zna ad mi ni stra cja jest tym miej scem,
w któ rym oby wa te le mo gą za ła twić wie le spraw
zdal nie, przez in ter net. Oby wa tel już mo że zło -
żyć wnio sek o od pis ak tu sta nu cy wil ne go, np.
akt uro dze nia, zgo nu czy mał żeń stwa, któ re
by wa ją po trzeb ne w róż nych oko licz no ściach.
Po ta kie do ku men ty mu sie li śmy do tych czas cho -
dzić do urzę du, skła dać wnio sek, a po tem pójść
dru gi raz, że by ten od pis ode brać – tłu ma czył
Ka rol Okoń ski, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie Cy fry za cji.

Wnio sek o od pis ak tu sta nu cy wil ne go moż -
na wy peł nić zdal nie w do mu. Wy star czy wejść
na stro nę oby wa tel. gov. pl, po twier dzić swo ją

toż sa mość Pro fi lem Za ufa nym i wy peł nić elek -
tro nicz ny for mu larz. Jest tam rów nież moż li wość
do ko na nia wy bo ru, czy chce my, że by do ku -
ment zo stał do nas wy sła ny, czy od bie rze my go
oso bi ście w urzę dzie. Na tu ral nie, za od pis trze -
ba po nieść opła tę skar bo wą, ale to rów nież
moż na za ła twić on -li ne. 

– Je ste śmy przy zwy cza je ni, że kie dy prze pro -
wa dza my ja kąś trans ak cję w in ter ne cie, mo że -
my za nią za pła cić prze le wem al bo kar tą.
W przy pad ku usług ad mi ni stra cji pu blicz nej do -
tych czas ta kiej moż li wo ści nie by ło. Je śli wy ma -
ga na by ła płat ność za da ną usłu gę, to moż na ją
by ło za mó wić on -li ne, po tem trze ba by ło fi zycz -
nie udać się do urzę do wej ka sy i za pła cić.
Pierw szy raz da li śmy moż li wość in ter ne to wej
płat no ści, tak jak zna my to ze skle pów in ter ne -
to wych – po wie dział Okoń ski.

E -ad mi ni stra cja umoż li wia rów nież za mel do -
wa nie się on -li ne. W tym ce lu trze ba wy peł nić
spe cjal ny for mu larz, po dać no wy ad res i po zo -
sta łe nie zbęd ne in for ma cje. – Usłu ga jest tak
zbu do wa na, że by tę czyn ność upro ścić i zmi ni -

ma li zo wać for ma lizm oraz unik nąć wi zy ty w tym
ce lu w urzę dzie mia sta czy gmi ny – po wie dział
wi ce mi ni ster. 

To jesz cze nie ko niec „e -no wo ści”. Wkrót ce
bę dzie my mo gli ko rzy stać z ko lej nych udo god -
nień. – W naj bliż szym cza sie bę dzie moż na
zło żyć zdal nie wnio sek o pra wo jaz dy, za łą cza -
jąc wy ma ga ny do ku ment za świad cze nia le kar -
skie go i po da jąc wszyst kie pod sta wo we in for ma -
cje. Po sa mo pra wo jaz dy trze ba bę dzie się
jed nak zgło sić oso bi ście do urzę du, ale za miast
dwóch wi zyt bę dzie jed na – tłu ma czy Okoń ski. 

Z ra por tu „E -ad mi ni stra cja w oczach in ter -
nau tów” z 2016 r. wy ni ka, że klien tów urzę dów
moż na po dzie lić na trzy gru py – użyt kow ni ków
ak tyw nych (25 proc.) i nie prze ko na nych (29
proc.), któ rzy mie li kon takt z e -ad mi ni stra cją
i nie do świad czo nych (46 proc.), któ rzy do tej
po ry nie ko rzy sta li z ta kich usług.

90 proc. ak tyw nych użyt kow ni ków do brze
oce nia za ła twie nie swo jej spra wy przez in ter -
net. 98 proc. twier dzi, że w przy szło ści bę dzie
ko rzy sta ło z e -ad mi ni stra cji. Z ko lei po nad po -
ło wa (56 proc.) nie prze ko na nych wo li oso bi ście
od wie dzić urząd, wspo mi na jąc, że w prze szło -
ści tyl ko czę ścio wo uda ło im się za ła twić swo ją
spra wę przez in ter net (47 proc) al bo nie uda ło
się wca le (18 proc). 

W przy pad ku gru py nie do świad czo nych 75
proc. py ta nych wo li oso bi sty kon takt z urzę dem,
ale 59 proc. nie wy klu cza, że w przy szło ści
wy bie rze dro gę on li ne.

– Pol scy przed się bior cy są god ni za ufa nia
i ad mi ni stra cja pu blicz na mu si im je oka zać,
a pań stwo nie mo że czy hać na każ dy naj drob -
niej szy błąd z ich stro ny – mó wił nie daw no pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki.

Sejm naj wi docz niej nie wy słu chał tej wy po wie -
dzi, bo uchwa li li pa kiet prze pi sów, któ re z pew -
no ścią za tru ją ży cie każ de mu przed się bior cy. Jest
wśród nich wyż sze oskład ko wa nie eme ry tal ne dla
naj lep szych fa chow ców, za kaz han dlu w nie dzie -
le, prak tycz nie nie ogra ni czo ne upraw nie nia skar -
bów ki do kon tro li fir mo wych kont ban ko wych,
do rżnię cie prze my słu fu trzar skie go i kil ka in nych
mor der czych dla przed się bior ców zmian. 

Przed sta wi cie le or ga ni za cji przed się bior ców
zgod nie mó wi li, że rów nie kosz mar ne go dnia,
jak ten, kie dy gło so wa no te zmia ny pol ska
przed się bior czość daw no nie prze ży ła. Nie -
mal każ da prze gło so wa na usta wa to był cios
w swo bo dę dzia łal no ści go spo dar czej. Nie któ -
re z nich, być mo że na wet by ły uza sad nio ne.
Bo mo że rze czy wi ście, sys tem po dat ko wy trze -
ba uszczel niać w ta ki spo sób, że by po le gał
bar dziej wni kli wej kon tro li naj więk szych firm.
Mo że istot nie, skar bów ka po win na mieć moż -
li wość, bez za wra ca nia so bie gło wy ta jem ni cą
ban ko wą, pod glą dać kon ta ban ko we przed się -
bior ców. Osta tecz nie, cho dzi prze cież o wspól -
ne do bro i wal kę z oszu sta mi. 

Ale je śli rze czy wi ście tak jest, to ja ki cel mia -
ło to opo wia da nie o za ufa niu do przed się bior -

ców? Po co przez kil ka mie się cy bom bar do wać
lu dzi ko mu ni ka ta mi o tym, że Kon sty tu cja biz -
ne su (czy li pa kiet ustaw, któ re ma ją uła twić
pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej) opie -
ra się na za ufa niu do ro dzi mych firm. 

– Z jed nej stro ny rząd za po wia da no we otwar -
cie w re la cjach z biz ne sem, a z dru giej for su je,
al bo co naj mniej po pie ra nie ko rzyst ne dla przed -
się bior ców pra wo, m.in. po dat ki sek to ro we,
z któ rych wie le już zo sta ło za kwe stio no wa nych
przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Cho dzi o za kaz han -
dlu w nie dzie le, ap te kę dla ap te ka rza, no we wy -
so kie opła ty za eg ze ku cje ko mor ni cze, za ostrze -
nie sank cji za po mył ki po peł nio ne
przy roz li cze niach po dat ko wych czy też ogra ni -
cze nia dla firm wy ni ka ją ce z pro jek tu usta wy
o or ga ni zo wa niu za dań na rzecz obron no ści
pań stwa – po wie dział Krzysz tof Kaj da, dy rek tor
de par ta men tu praw ne go Kon fe de ra cji Le wia tan.

I wła śnie tak jest. Rząd obie cu je, że bę dzie
pra wo, któ re upro ści pro wa dze nie biz ne su,
a jed no cze śnie po dej mu je dzia ła nia, któ re ude -
rzą w wie lu przed się bior ców. 

Przy nie któ rych z tych prze pi sów moż na się
za sta na wiać nad ich za sad no ścią. Bo ja ki ma
sens, że by w imię ochro ny praw zwie rząt, nisz -
czyć pol ski prze mysł fu trzar ski. Czy po wi nien
zo stać wpro wa dzo ny za kaz han dlu w nie dzie -
le. Tu też zda nia mo gą być po dzie lo ne, ale nie -
mal jest pew ne, że du że sie ci han dlo we znaj -
dą sto spo so bów na to, że by ten za kaz omi nąć.

Al bo, jak oce nić pod nie sie nie po dat ków dla
naj bo gat szych do rze czy wi stej staw ki 40 proc.
bo wła śnie to ozna cza re for ma sys te mu eme -
ry tal ne go, któ ra po le ga na znie sie niu tzw. li mi -
tu trzy dzie sto krot no ści skła dek. Ni by naj bo -
gat szym nie po win no to ro bić więk szej róż ni cy,
ile tych skła dek bę dą pła ci li. Tu jed nak cho dzi
o coś wię cej. Przede wszyst kim, le piej że by bo -
ga ty pła ci po dat ki w Pol sce niż np. w Cze -
chach. I le piej że by był za trud nio ny na eta cie
niż że by pro wa dził fik cyj ną dzia łal ność go spo -
dar czą i pła cił skład ki ani nie do mak sy mal ne -
go li mi tu czy do trzy dzie sto krot no ści skła dek,
tyl ko tzw. „ob ni żo ny ZUS” przez pierw sze
dwa la ta sa mo dziel nej dzia łal no ści. 

A po dru gie, prze cież trze ba wie rzyć pre -
mie ro wi Mo ra wiec kie mu, któ re mu nie za my -
ka ją się usta wy gła sza ją ce ta kie fra ze sy jak
„in no wa cje”, „ba da nia i roz wój”, „au to no -
micz ne sa mo cho dy”, „elek tro mo bil ność” czy
„ro bo ty za cja”. Ni by kto ma to wszyst ko w Pol -
sce wpro wa dzać? Czy przy pad kiem nie ma ją
te go ro bić ci spe cja li ści, któ rym wła śnie po sta -
no wio no do wa lić no wym pa ra po dat kiem? Czy
nie ma ją te go ro bić fir my, któ re do sta ną ry ko -
sze tem? 

I ta ka to wła śnie jest ta na sza Kon sty tu cja biz -
ne su. W de kla ra cjach jest pięk na. A w prak ty -
ce zno wu sta wia znak rów no ści mię dzy przed -
się bior cą a pry wa cia rzem, któ ry na pew no
oszu ku je pań stwo. 

Już nie trze ba
cho dzić

do urzę du

Przed się bior ców trze ba krót ko trzy mać



Drzwi, ko niecz ny, ale wy da wać by się mo gło ma ło istot ny skład -
nik wy po sa że nia i wy stro ju wnę trza. Ma ją speł niać mnó stwo
sprzecz nych wy ma gań: nie za wod nie chro nić nasz spo kój

przed zgieł kiem i ha ła sem z ze wnątrz, dbać o na sze bez pie czeń stwo,
a przy tym cie szyć oczy po nad cza so wym de si gnem.

No wo cze sne, jed no skrzy dło we drzwi Dier re mo del TA BLET DO OR
gwa ran tu ją swo im użyt kow ni kom sa tys fak cję es te tycz ną i kom fort użyt -
ko wa nia. Skrzy dło drzwi o kon struk cji skrzyn ko wej, za mknię tej po kry -
te sta lo wym płasz czem bla chy ocyn ko wa nej z opa ten to wa nym przez Dier -
re wy peł nie niem ty pu „san dwich” speł nia wy ma ga nia do ty czą ce aku sty -
ki Rw=40dB w wer sji stan dar do wej (opcjo nal nie Rw=42dB) oraz utrzy -
ma nie prze ni kal no ści ciepl nej przy współ czyn ni ku
U=1,3W/ m2K. 

Zam ki za sto so wa ne w drzwiach Dier re, TA BLET DO -
OR są trud ną do sfor so wa nia za po rą, któ ra da je użyt -
kow ni ko wi drzwi Dier re po czu cie nie oce nio ne go bez -
pie czeń stwa. Za sto so wa nie w drzwiach Dier re znaj du ją dwa sys te my bez -
pie czeń stwa po twier dza ją ce od por ność na wła ma nie w kla sie RC4: Lock
Trap Sys tem i Lock Bloc king Sys tem. Opór przed wej ściem osób trze -
cich do na sze go miesz ka nia gwa ran tu je opa ten to wa na przez Dier re wkład -
ka MIA z klu czem dwu pió ro wym, z sys te mem za bez pie cza ją cym
przed ma ni pu la cją naj bar dziej wy ra fi no wa ny mi na rzę dzia mi, z za bez -
pie cze niem LOCK TRAP SYS TEM. Sys tem bez pie czeń stwa Lock Trap
unie ru cha mia za mek przy pró bie sfor so wa nia go za po mo cą naj no wo -
cze śniej szych na rzę dzi. Wkład ka MIA po zwa la na bez pro ble mo wą wy -
mia nę klu czy na do wol nym eta pie użyt ko wa nia drzwi. Obok wkład ki MIA,
z klu czem dwu pió ro wym Dier re wpro wa dzi ło za bez pie cze nie do zam -
ka cy lin drycz ne go: Neos, New Po wer, D -Up – Lock Bloc king Sys tem.

W po łą cze niu ochro ny zam -
ka cy lin drycz ne go Lock Bloc -
king Sys tem z De fen de -
rem – ele men tem chro nią cym
wkład kę cy lin drycz ną z ze -
wnątrz – rów no cze sne zblo -
ko wa nie wkład ki i opór de fen -
de ra przed wy kfa li fi ko wa ny mi
na rzę dzia mi utrzy mu je so lid -
ność drzwi Dier re na naj wyż -
szym eu ro pej skim po zio mie.

TA BLET DO OR, jak i po -
zo sta łe mo de le z pa le ty Dier -
re, są prze zna czo ne do mon -
ta żu w bu dyn kach wie lo ro -
dzin nych jak i do mach jed no -
ro dzin nych. Bo gac two do -
stęp nych mo de li, sze ro ka ga ma ko lo ry stycz na, kon fi gu ra cja okuć, za wia -
sów i wy mia rów, a tak że moż li wość znacz ne go po sze rze nia pod sta wo -
wej wer sji o do dat ko we opcje spra wia, że skrzy dła drzwio we Dier re, z wy -
mien ny mi pa ne la mi na do wol nym eta pie użyt ko wa nia bę dą nie tyl ko z po -
wo dze niem speł nić swo je pod sta wo we za da nie – chro nić nasz dom, ale
bę dą się rów nież do sko na le pre zen to wać, w róż ne go ty pu wnę trzach.
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DIERRE

Drzwi
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Te go rocz ne tar gi BUD MA, uwa ża ne za jed -
ne z naj waż niej szych wy da rzeń tar go wych or -
ga ni zo wa nych na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich od by wa ły się od 30.
stycz nia do 02. lu te go. 

W tym ro ku uczest ni czy ło w nich po -
nad 1000 wy staw ców, któ rzy za pre zen to wa li
swo je in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz -
ne. Ale tar gi to rów nież miej sce po zy ski wa nia
spe cja li stycz nej wie dzy, wy mia ny do świad czeń
i przede wszyst kim spo tkań biz ne so wych. Po -
za tym BUD MA to zna ko mi ta oka zja do pod -
trzy my wa nia re la cji z do tych cza so wy mi kon tra -
hen ta mi i po zy ski wa nia no wych kon tak tów.

Tar gi BUD MA pre zen tu ją wszech stron ną
ofer tę pro duk to wą pro du cen tów i dys try -
bu to rów sprzę tu i ma te ria łów bu dow la nych
z za kre su bu dow nic twa miesz ka nio we go,
nie miesz ka nio we go i in fra struk tu ral ne go.
Wy da rze nie de dy ko wa ne jest czte rem głów -
nym gru pom zwie dza ją cych: han dlow com,
ar chi tek tom, wy ko naw com oraz in we sto -
rom.

Pierw szy dzień BUD MY był de dy ko wa ny
przed sta wi cie lom han dlu. Or ga ni za to rzy za -
dba li o to, że by za pew nić im moż li wie naj bar -
dziej kom for to we wa run ki pro wa dze nia roz -
mów biz ne so wych. 

Pro gram HO STED BUY ERS umoż li wił na to -
miast spo tka nia z re pre zen tan ta mi naj waż niej -
szych grup za ku po wych jak np. Adeo czy
Horn bach. 

Ar chi tek ci zo sta li za pro sze ni na Fo rum Ar -
chi tek tu ry. Uczest ni czy ły w nim ta kie sła wy jak
Re na to Riz zi, Ra iner Mah la ma ki oraz Al ber to
Ve iga. Za pre zen to wa no też pro jekt „Stra da di
Ar chi tet tu ra”. By ła to bar dzo ory gi nal na pre -
zen ta cja pro duk tów i roz wią zań, któ re ma ją
za in spi ro wać ar chi tek tów i pro jek tan tów swo im
uni ka to wym de si gnem, ale rów nież funk cjo nal -
no ścią i ja ko ścią. By ły też warsz ta ty i kon kurs
dla mło dych adep tów sztu ki ar chi tek to nicz nej. 

Te go rocz ne tar gi wy róż nia ły się też naj bar -
dziej dy na micz ną i in te rak tyw ną prze strze nią
de dy ko wa ną fa chow com. By ła więc Stre fa Te -
stów, czy li miej sce gdzie w prak ty ce, oso bi ście
moż na by ło po znać naj waż niej sze za le ty i naj -
bar dziej efek tyw ne spo so by sto so wa nia pre zen -
to wa nych pro duk tów. Tam rów nież moż na by -
ło spo tkać no wych mi strzów swo je go fa chu,
któ rzy ry wa li zo wa li o naj wyż sze lau ry w licz nych
kon kur sach, za wo dach i mi strzo stwach.

In we sto rzy mo gli wziąć udział w róż nych
kon fe ren cjach, de ba tach i se mi na riach z udzia -
łem au to ry te tów z bran ży. Mó wio no o naj -
now szych tren dach w bu dow nic twie, no wych
re gu la cjach praw nych, prak tycz nym wy ko rzy -
sta niu do stęp nych tech no lo gii w bu dow nic -
twie oraz o eko no micz nych aspek tach sto so -
wa nia no wych tech no lo gii. 

POZNAŃ 30.01 - 2.02.2018 R.

BUDMA to same nowości

No we tech no lo gie uła twia ją ży cie w wie lu sy -
tu acja, ale czę sto też sta no wią spo re za gro że -
nie. Świet nym przy kła dem jest no wy sys tem
otwie ra nia sa mo cho du, któ ry moż na bar dzo ła -
two „oszu kać”.

Cho dzi tu o tech no lo gię „bez klu czy ko we go
otwie ra nia sa mo cho du” (key less), któ ra po zwa -
la wła ści cie lo wi au ta do stać się do nie go bez
wyj mo wa nia klu czy lub kar ty. Co wię cej w ten
spo sób moż na tak że uru cho mić sil nik, a to rów -
nież bar dzo uła twia ży cie.

Wy star czy, że wła ści ciel (wraz z klu czy kiem)
znaj dzie się od po wied nio bli sko au ta, a sa mo -
chód sam się od blo ku je. Bez pie czeń stwo ta kie -
go roz wią za nia pod wa ży li spe cja li ści z chiń skiej
fir my Qi hoo 360.

To ze spół od po wie dzial ny za an ty wi ru -
sa 360 To tal Se cu ri ty, któ ry pod czas za wo dów
Pwn Fest 2016 wła mał się do smart fo nu Go ogle
Pi xel w nie ca łą mi nu tę. Te raz spe cja li ści z Qi -

hoo 360 za pro jek to wa li urzą dze nie, któ re
po zwa la na otwar cie sa mo cho du z tech no lo gią
key less bez fi zycz ne go do stę pu do klu czy ka.

Hack KEY, bo tak na zy wa się urzą dze nie, po -
zwa la „wy dłu żyć” za sięg klu cza, gdy je go wła -
ści ciel znaj du je się w pew nej od le gło ści od sa -
mo cho du. Na opu bli ko wa nym na YouTu be fil -
mie przed sta wio no jed ną z sy tu acji, w któ rej

prze stęp cy mo gą uzy skać nie upraw nio ny do stęp
do au ta.

Do ata ku po trzeb ne są dwa urzą dze nia, każ -
de o war to ści ok. 11 do la rów. Jed no mu si zna -
leźć się w po bli żu klu czy ka, dru gie obok sa mo -
cho du. W mo men cie po cią gnię cia za klam kę, au -
to „spraw dza” obec ność klu czy ka w po bli żu.
Hack KEY wzmac nia sy gnał ra dio wy prze ka zu -
jąc da ne łą cząc się z klu czem może otworzyć
auto oszukując system. Właścicel mo że być od -
da lo ny na spo rą od le głość od au ta (do 300 me -
trów) i na wet nie za uwa ży mo men tu kra dzie ży.

Oka zu je się więc, że pro sta „sztucz ka”
i dwa nie wiel kie urzą dze nia o łącz nej war to ści
nie speł na 80 zł wy star czą, aby ukraść wie le no -
wo cze snych aut. Me to da by ła zna na już wcze -
śniej, jed nak wy ma ga ło to znacz nie droż sze go
i więk sze go sprzę tu.

Przed kra dzie żą moż na się jed nak bro nić. Jed -
nym ze spo so bów jest zwy czaj ne „wy głu sze nie”
sy gna łu klu czy ka. Moż na to zro bić cho wa jąc go
do me ta lo we go pu deł ka lub owi ja jąc w alu mi -
nio wą fo lię. Za wsze moż na tak że wy łą czyć tech -
no lo gię key less we wła snym sa mo cho dzie.

Keyless można oszukać



Ko mi sja Ko dy fi ka cyj na Pra wa Pra cy,
któ ra już od ro ku pra cu je nad owy mi
prze pi sa mi su ge ru je, że by stwo rzyć
no we ro dza je umów po śred nich, któ -
re mo gły by za stą pić eta ty. Związ ki za -
wo do we kry ty ku ją ten po mysł, bo są
zda nia, że „to osła bi po zy cję pra cow -
ni ka i bę dzie ozna cza ło rów na nie
w dół”. 

Ko mi sja za po wia da ła, że na do koń cze nie pra -
cy po trze bu je jesz cze sze ściu mie się cy, ale już
wia do mo, że jej pra ce po trwa ją du żo dłu żej. 

– Sły szy my, że ta ko mi sja mo że jesz cze pra -
co wać nad roz wią za nia mi na wet kil ka lat – mó -
wi do rad cza OPZZ, Piotr Szum le wicz. – Mia ło
być pół ro ku, ale Ko deks Pra cy to wy jąt ko wo
po waż na spra wa i za nim coś wej dzie w ży cie,
mo że du żo cza su mi nąć.

Człon ko wie Ko mi sj Ko dy fi ka cyj nej Pra wa
Pra cy od daw na dys ku tu ją o no wych ro dza jach
umów. Co praw da nie są to kon kret ne za pi sy,
ale co raz śmiel sze pro po zy cje. – Nie ma my
jed nak żad nych spój nych ko mu ni ka tów, tyl ko
ja kieś „wrzut ki”, od ko lej nych człon ków ko mi -
sji. Nie któ re z tych pro po zy cji brzmią dość nie -
bez piecz nie – twier dzi Szum le wicz.

– Na sze wiel kie wąt pli wo ści bu dzą no we
pro po zy cje umów, któ re mia ły by za stą pić umo -
wy zle ce nia. Przy kła dem mo że być tzw. „umo -
wa ze ro go dzin”. Mia ła by ona po le gać na tym,
że pra cow nik mu siał by być do dys po zy cji pra -
co daw cy. Prak tycz nie ozna cza ło by to, że

przez 16 go dzin w ty go dniu świad czył by pra -
cę w ta kich go dzi nach, ja kie od po wia da ją pra -
co daw cy, a w za mian miał by ja kąś for mę
eta tu – tłu ma czy eks pert.

Związ kow cy z OPZZ uwa ża ją, że te  roz wią -
za nia są dla pra cow ni ków wy jąt ko wo nie ko rzyst -
ne, bo osła bią po zy cję pra cow ni ka. – Część
dzi siej szych eta tów by ło by za stę po wa nych wła -
śnie przez ta kie umo wy – prze wi du je Szum le -
wicz.

OPZZ nie po ko ją też roz wią za nia, któ re są
wzo ro wa ne na za sa dach wło skie go ryn ku pra cy.
Po le ga on na tym, że pra cow nik stop nio wo na -
by wa nie któ re upraw nie nia. – Np. etat miał by
być co raz bar dziej chro nio ny wraz ze sta żem
pra cy. Naj młod si pra cow ni cy już te raz są źle
w Pol sce trak to wa ni więc wpro wa dze nie ta kich
roz wią zań sank cjo no wa ło by dys kry mi na cję do -
pie ro za trud nio nych pra cow ni ków – prze ko nu -
je przed sta wi ciel związ kow ców.

Związ kow cy są prze ko na ni, że no we for my za -
trud nie nia, któ re ro bo czo na zwa no umo wa mi
po śred ni mi mię dzy umo wa mi cy wil no -praw ny mi
a eta tem, ne ga tyw nie wpły ną na po ziom ryn ku

pra cy. Eks pert twier dzi, że bę dą zna ko -
mi tą oka zją do te go, by pra co daw cy
wy ko rzy sta li ta ką oka zję do przy naj -
mniej czę ścio we go uela stycz nie nia
i ogra ni cze nia czę ści eta tów.

– Wło skie roz wią za nia w koń cu się
nie spraw dzi ły. Za to po psu ły sy tu ację
wie lu pra cow ni ków i do pro wa dzi ły

do wie lu kon flik tów na ryn ku pra cy. Tym cza sem,
pol ski ry nek pra cy jest jesz cze na ty le nie sta bil -
ny, że po win ni śmy ra czej sta rać się o rów na nie
w gó rę, a więc eli mi no wać zbyt wie le umów zle -
ceń, a nie wpro wa dzać umo wy po śred nie
mię dzy eta ta mi, a tzw. umo wa mi śmie cio wy -
mi – uwa ża Szum le wicz. Je go zda niem Ko mi sja
Ko dy fi ka cyj na Pra wa Pra cy, za miast się za sta na -
wiać nad no wy mi ro dza ja mi umów, na le ża ło by
ra czej ra dy kal nie ogra ni czyć umo wy zle ce nia
i prze strze gać pra wa. – Z da nych PIP wy ni ka,
że mniej wię cej jed na czwar ta umów zle ceń po -
win na być eta ta mi – wska zu je.

OPZZ ener gicz nie bro ni eta tów. – Umo wa
eta to wa na czas nie okre ślo ny jest bar dzo do -
brym sto sun kiem pra cy. Roz wój tech no lo gicz -
ny, z któ rym oczy wi ście ma my do czy nie nia
wca le nie wy mu sza więk szej ela stycz no ści za -
trud nie nia. Kra je naj bar dziej roz wi nię te opie -
ra ją się na bran żo wych ukła dach zbio ro wych,
a w nich są umo wy na czas nie okre ślo ny, sta bil -
ne za trud nie nie. Co wię cej, bez ro bo cie w tych
kra jach jest ni skie, a pła ce wy so kie – ar gu men -
tu je Szum le wicz.

Re wo lu cja
w Ko dek sie pra cy
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Do sto so wa nie do no wych prze pi sów
o ochro nie da nych oso bo wych, któ -
re wpro wa dzi od ma ja 2018 ro ku

unij na dy rek ty wa RO DO (GDPR), ozna cza
dla firm wie lo mie sięcz ne przy go to wa nia, za -
rów no od stro ny or ga ni za cyj nej, jak i tech -
nicz nej. Za nim no we prze pi sy wej dą w ży cie,
przed się bior stwa mu szą do ko nać ana li zy ry -
zy ka, prze szko lić pra cow ni ków, wdro żyć roz -
wią za nia i in fra struk tu rę IT, któ ra za gwa ran -
tu je bez pie czeń stwo da nych oso bo wych
oraz wy mie nić więk szość klau zul i for mu la -
rzy. Na pół ro ku przed RO DO tyl ko du że fir -
my za czę ły przy go to wa nia do praw nej re wo -
lu cji. Wśród pod mio tów z sek to ra MSP ich
ska la jest nie wiel ka. 

– Ada pta cja do wy ma -
gań sta wia nych przez
RO DO mo że być kosz -
tow na dla firm. To za le ży
od świa do mo ści, doj rza -
ło ści i skom pli ko wa nia
pro ce sów biz ne so wych.
Na pew no trze ba bę dzie
po nieść kosz ty zwią za ne
z ana li zą ry zy ka, zmia -
na mi w or ga ni za cji czy
stwo rze niem sta no wi ska
ofi ce ra da nych oso bo -
wych – mó wi ana li tyk
ryn ku pra cy. 

RO DO, czy li ogól ne roz po rzą dze nie
o ochro nie da nych oso bo wych, za cznie obo -
wią zy wać od 25 ma ja 2018 ro ku. Unij na re -
gu la cja ma ujed no li cić prze pi sy w tym za kre -
sie na te re nie wszyst kich dwu dzie stu ośmiu
państw człon kow skich Wspól no ty. Przy go to -
wa na na jej pod sta wie pol ska usta wa za stą -
pi do tych cza so wy akt praw ny, któ ry obo -
wią zu je od 20 lat.

Eks pert oce nia, że nie ca łe pół ro ku
przed wej ściem w ży cie RO DO stan przy go -
to wań pol skich firm z sek to ra MSP do no wej
re gu la cji jest mar gi nal ny. Z ko lei du że przed -
się bior stwa i kon cer ny pod ję ły już kro ki, któ -
re ma ją im po móc za adap to wać się do no -
wych prze pi sów.

– Stan przy go to wań pol skich firm za le ży
od wiel ko ści or ga ni za cji. W tych więk szych
pro wa dzo ne są ana li zy we wnętrz ne, de fi -
nio wa ne są ob sza ry, któ re po win ny w pierw -
szej ko lej no ści pod le gać zmia nom. Są rów -
nież wdra ża ne pierw sze roz wią za nia

i zmia ny. Na to miast w mniej szych or ga ni za -
cjach ten pro blem jest pra wie cał ko wi cie
mar gi na li zo wa ny. Bio rąc pod uwa gę bli ski
ter min wdro że nia tej re gu la cji i ska lę wy ma -
gań, któ re nie sie za so bą RO DO, sto pień za -
awan so wa nia tych przy go to wań jest na praw -
dę nie wiel ki – mó wi Prze my sław Perz.

No we pra wo na rzu ci sze reg obo wiąz ków
pod mio tom, któ re gro ma dzą i prze twa rza ją
in for ma cje o swo ich klien tach. Dla firm RO -
DO ozna cza więc wie lo mie sięcz ne przy go -
to wa nia, m. in. ko niecz ność przej rze nia i wy -
mia ny for mu la rzy, klau zul i zgód
na prze twa rza nie da nych oso bo wych klien -
tów, zwe ry fi ko wa nia we wnętrz nych pro ce sów

pod ką tem bez pie czeń stwa tych in for ma cji,
wdro że nia in fra struk tu ry IT, któ ra to za gwa -
ran tu je, prze szko le nia pra cow ni ków oraz
utwo rze nia sta no wi ska ad mi ni stra to ra da -
nych oso bo wych, któ ry bę dzie czu wał
nad ich bez pie czeń stwem i prze strze ga niem
no wej re gu la cji.

Jak pod kre śla ją eks per ci, spraw ne przy -
go to wa nie do wdro że nia no wych prze pi sów
obej mu je pięć naj waż niej szych kro ków.

– Pierw szy to zbu do wa nie w or ga ni za cji
świa do mo ści i wie dzy na te mat wy ma gań
sta wia nych przez no we prze pi sy. W ko lej nym
kro ku na le ży prze pro wa dzić ana li zę i zi den -
ty fi ko wać po ten cjal ne ry zy ko na ru szeń tych
prze pi sów. Da lej na le ża ło by się za sta no wić
nad roz wią za nia mi, któ re ad re su ją te ry zy ka.
One po win ny do ty czyć ob sza ru praw ne go,
IT, ale też zmia ny pro ce dur i funk cjo no wa -
nia or ga ni za cji, choć by przez wpro wa dze nie
sta no wi ska ofi ce ra da nych oso bo wych czy
współ pra cy z or ga na mi nad zo ru ją cy mi – mó -
wi Prze my sław Perz.

Czwar tym kro kiem w przy go to wa niach
do RO DO jest wdro że nie roz wią zań, któ re
wy ni ka ją z tej re gu la cji. Na ko niec fir ma nie
mo że też za po mnieć o mo ni to ro wa niu ry zy -
ka, cią głym ana li zo wa niu ry zy ka i za gro żeń,
któ re sto ją przed or ga ni za cją w kon tek ście
za pew nie nia bez pie czeń stwa da nych oso -
bo wych.

– Głów nym ce lem RO DO jest le gi sla cyj ne
po twier dze nie, że ochro na da nych oso bo -
wych jest pod sta wo wym pra wem oby wa te li
UE, pod sta wo wym pra wem czło wie ka. Dla -
te go RO DO nie sie też sze reg ko rzy ści dla
osób pry wat nych, na da je im wię cej praw.
Po dru gie, ma my też więk szą trans pa rent ność

w od nie sie niu do uży -
cia na szych da nych
oso bo wych, wie my,
kto i kie dy, w ja kim
pro ce sie i dla cze go je
wy ko rzy stał – mó wi
Prze my sław Perz.

Zgod nie z wy mo -
ga mi RO DO fir my bę -
dą mu sia ły prze ka zy -
wać klien tom bar dzo
szcze gó ło we in for ma -
cje o prze two rze niu
ich da nych oso bo -
wych bądź pro sić

o zgo dę na ich wy ko rzy sta nie w kon tek ście
kon kret ne go pro ce su biz ne so we go (le gi tim
in te rest). Jed nym z naj więk szych wy zwań
bę dzie tzw. pra wo do by cia za po mnia nym
(ri ght to be for got ten), któ re ozna cza, że da -
ne osób, któ re so bie te go za ży czą, mu szą
zo stać w ca ło ści usu nię te z sys te mów ad mi -
ni stra to ra. Do ty czy to tak że ko pii, lin ków,
od nie sień i do ku men ta cji pa pie ro wej,
na przy kład wy dru ków czy ska nów do ku -
men tów. Je że li wcze śniej te da ne zo sta ły
udo stęp nio ne al bo tra fi ły do in ter ne tu, ad mi -
ni stra tor mu si się upew nić, że wszyst kie ich
ko pie i lin ki zo sta ły ska so wa ne i usu nię te
na do bre, na wet je że li są już w po sia da niu
in nych pod mio tów.

– Wszyst ko za le ży od ska li skom pli ko wa -
nia pro ce sów biz ne so wych, któ re są na sty -
ku z oso ba mi pry wat ny mi, kon su men ta mi
czy pra cow ni ka mi, oraz od ska li zło żo no ści
sys te mów IT, doj rza ło ści or ga ni za cji i te go,
jak dba ona o pra wa osób pry wat nych – mó -
wi eks pert. 

OD MAJA BĘDą WYSOKIE KARY

MŚP nie do sto so wa ne
do RO DO








