
kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.1
kwartalnik reklamowy dla lakierników i blacharzy

LAKIERNIKnr39
sierpień 2013     magazyn bezpłatnywww.lakiernik.com.pl

Folia chroni, folia zdobi
 str. 8

PRACA Z ALUMINIUM Str. 18

Mamy szczęście do ludzi 
str. 52

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa



st
r.2

kw
ar

ta
ln

ik
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.3



st
r.2

kw
ar

ta
ln

ik
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.3

Wydawca
Troton Sp. z o.o., 78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94, 
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:troton@troton.com.pl
www.troton.com.pl

Redakor naczelny
Krzysztof Gierszewski

Redakcja
Współpracują: Mirosław Rutkowski, Zbigniew 

Neumann, Bogusław Raatz, Iwona Kalinowska, Ka-
rolina Kmieć, Joanna Janiak, Agnieszka Wołejszo, 
Milena Lewandowska.

Korekta
Iwona Kalinowska

Marketing i Kolportaż
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:k.gierszewski@troton.com.pl
www.lakiernik.com.pl

Skład
Sławek Chałupniczak 
www.e-fast.pl

NIP 671-16-10-078
REGON 331052756
KRS: 0000187692 Sąd Rejonowy
w Koszalinie IX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 8215000,00 pln

Wszelkie nazwy handlowe i towarów wy-
stępujące w niniejszej publikacji, są znakami za-
strzeżonymi firm odnośnych właścicieli i zostały 
zamieszczone wyłącznie celem identykacji. Wszel-
kie prawa autorskie zastrzeżone. Przedruk za-
mieszczonych tekstów i udostępnianie materiałów 
publikowanych w mediach elektronicznych oraz 
cytowanie, streszczanie, dokonywanie wyciągów 
lub omawianie wyników testów, w każdym wypad-
ku wymaga pisemnej zgody redakcji. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania nadesłanych artykułów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za 
treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych 
redakcja nie odpowiada.

LAKIERNIK  www.lakiernik.com.pl

Przedstawiciele:

Gliwice: Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Poznań: Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa: Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk: Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków: Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Kraśnik: Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smolinski@troton.com.pl

Biura Handlowe

Warszawa
ul. Piłsudskiego 205 A 
05-270 Marki
tel. 604 821 044
warszawa@troton.com.pl

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl

Zostań naszym fanem 
Zapraszamy 
www.facebook.com/Lakiernik

Wady lakiernicze
.......................................................... 4

Zakres formalności, przy 
adaptacji pomieszczeń
........................................................... 12

Geometria układu jezdnego 
a wady karoserii 
......................................................... 23

Narzędzia do zadań specjalnych
......................................................... 24

Zgrzewanie to wymóg 
technologiczny
........................................................... 33

Proces naprawy pojazdów 
użytkowych
......................................................... 36

Będę oceanicznym rozbitkiem
........................................................... 40

Indywidualna Identyfikacja
........................................................... 44

Do mety, pod znakiem wilka
......................................................... 56

Z Żerania do Monte Carlo
........................................................... 59

Zaadoptowaliśmy Parsętę 
– mamy nagrodę!
........................................................... 61

Znany producent i dystrybutor 

materiałów lakierniczych Troton 

wprowadził do swojej oferty nową 

szpachlówkę poliestrową. MAGMA to 

szpachlówka wypełniająca w kolorze 

czarnym. Charakteryzuje się niezwy-

kle krótkim czasem utwardzania i 

dobrą przewodnością. Szczególnie 

polecana do napraw ciemnych karo-

serii samochodowych, zwłaszcza tych 

elementów, które mogą nagrzewać się 

podczas pracy silnika.

Wysoka tiksotropia produktu ułatwia 

pracę na elementach pionowych po-

zwalając na aplikację grubych warstw 

bez efektu obsuwania materiału i tym 

samym dobre wypełnienie ubytków.

Krótki czas utwardzania oraz perfek-

cyjne właściwości ścierne szpachlówki 

pozwalają ograniczyć czas, energię i 

ilość materiałów ściernych w procesie 

naprawy.

Bardzo dobra przyczepność do metali.
Łatwy proces mieszania i aplikowania.
Niezwykle krótki czas utwardzania.
Dobra jakość szlifowania.

Kolor – Czarny.
Stopień połysku - Mat.
Gęstość - 1,98 kg/l.

Wiecej informacji na stronie firmowej 
Trotonu www.troton.com.pl oraz u 
przestawicieli handlowych firmy. 

Czarna 
Szpachlówka Poliestrowa

KRÓTKI CZAS UTWARDZANIA ORAZ PERFEKCYJNE WŁAŚCIWOŚCI ŚCIERNE
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11. PĘCZNIENIE

 

Opis: Pęcznienie powłoki lakierowej powodowane jest przez 

podnoszenie się głębiej położonych warstw tej powłoki. Ma 

to miejsce podczas lakierowania lub suszenia. Efektem jest 

widoczne pofałdowanie powłoki zewnętrznej.

Przyczyny:
 niewłaściwy dobór kolejnych warstw, które nie są odporne 

na wpływ zawartych w nich rozcieńczalników oraz innych 

składników,

 niewłaściwy czas odparowania przy stosowaniu metody 

„mokrym na mokre”. Nakładanie kolejnych warstw powłoki 

po upływie określonego przez technologię czasu, 

 nanoszenie powłok na istniejące warstwy lakieru czułe na 

rozpuszczalniki zawarte w aplikowanym materiale, 

 niedostatecznej grubości warstwa międzypokładu, której 

przyczyną może być nadmierne jej zeszlifowanie lub nie-

właściwe zaaplikowanie,

 niewłaściwe wysuszenie lakierowanego podłoża.

Zapobieganie:
 bezwzględnie przestrzegać czasów określonych w techno-

logii,

 zawsze dokonywać prób technologicznych i sprawdzać 

właściwy skład powłoki,

 nakładać warstwy o właściwej grubości,

 stosować wspomaganie suszenia podłoża.

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

12. PĘCHERZENIE

Opis: Pęcherzeniem  określa się zjawisko powstawania poje-

dynczych lub wielu pęcherzy między powłokami lakierowymi 

lub powłoką a podłożem. Zjawisko to najczęściej ma miejsce 

podczas prac lakierniczych, które przeprowadzane są w dni 

o dużej wilgotności powietrza. Niepożądany efekt w postaci 

pęcherzyków powietrza może zanikać  w dni o bardzo małej 

wilgotności.

Przyczyny:
 niedostateczne oczyszczenie podłoża przeznaczonego do 

lakierowania w wyniku czego na powierzchni pozostały 

resztki materiałów o własnościach higroskopijnych (po-

chłaniających parę wodną i wodę),

 niedostatecznie długi czas odparowania powierzchni, 

która była szlifowana „na mokro” przed przystąpieniem do 

nakładania kolejnych warstw powłoki.

Zapobieganie:
 do mycia powierzchni przygotowywanych do lakierowania 

stosować wyłącznie czystą wodę,

 dokonywać częstych zmian wody stosowanej do mycia,

 stosować detergenty lub zmywacze w zależności od ro-

dzaju zabrudzeń ( sylikon, smoła itp.)

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

13. ODPADANIE 

Opis: Odpadaniem powłoki określa się zjawisko oddzielania się 

nawierzchniowej powłoki lakierowej lub poszczególnych powłok.

Wady lakiernicze cz. 3

Kontynuujemy prezentację kolejnych wad lakierniczych w bieżącym numerze LAKIERNIKA... 
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Przyczyny:
 niedostateczne oczyszczenie podłoża przeznaczonego do 

lakierowania z wszelkich zabrudzeń, a w tym rdzy, tłuszczy, 

soli, sylikonu itp.,

 niewłaściwe przygotowanie powierzchni przeznaczonej do 

lakierowania,

 na podłoże został zaaplikowany niewłaściwy podkład lub 

był zbyt suchy,

 niedostateczna lub zbyt duża grubość poszczególnych 

warstw powłoki,

 niedostateczne odparowanie poszczególnych warstw.

Zapobieganie:
 dokładnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do lakiero-

wania,

 szczególną staranność zachować przy przygotowywaniu 

powierzchni takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, 

stopy aluminium itp.,

 nakładać powłoki o odpowiedniej grubości,

 stosować odpowiednie odstępy czasowe pomiędzy kolej-

nymi operacjami.

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

14. ZAPADANIE

Opis: Zapadaniem określa się zjawisko zapadania się warstwy 

lakieru powodującego miejscowa utratę połysku oraz  „zazna-

czanie strefy brzegowej”.

Przyczyny:
 niedostatecznie długi czas odparowania podłoża,

 zbyt gruba warstwa powłoki wypełniającej lub nawierzch-

niowej,

 reakcja podłoża na rozpuszczalniki zawarte w aplikowanym 

materiale,

 niewłaściwa grubość warstwy izolacyjnej,

 niewłaściwe proporcje utwardzacza przy przygotowaniu 

materiałów podkładowych,

Zapobieganie:
 wspomagać suszenie np. przy zastosowaniu promienników 

podczerwieni,

 bezwzględnie przestrzegać odpowiedniej technologii, a 

w tym szczególnie: grubości poszczególnych warstw oraz 

czasów suszenia,

 zachować grubość warstwy izolującej zbliżoną do 50 µm.

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

15. DZIURKOWATOŚĆ

Opis: Dziurkowatością określa się zjawisko występowania ma-

łych zapadlin (dziurek) w warstwie lakierowej. 

Przyczyny:
 dziurki w pozostałościach starego podłoża,

 w elementach z tworzyw sztucznych mogą to być wady 

powierzchni materiału powstałe w procesie ich produkcji.

Zapobieganie:
 dziurki całkowicie usunąć poprzez zeszlifowanie,

 dziurki usunąć poprzez szpachlowanie,

 sprawdzić powierzchnie elementów z tworzyw sztucznych 

czy nie posiadają porów.

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały, 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych. W przy-

padku elementów z tworzyw sztucznych zaślepić istniejące 

pory i ponownie pomalować.

Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl, www.raatz.pl

PORADNIK LAKIERNIKA
SAMOCHODOWEGO
ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  48 94 35 126 22 

Letnia Promocja!!!
Tylko do 30.08.2013  

bez kosztów przesyłki
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str.7Axalta Coating Systems (dawniej znana pod nazwą DuPont 
Performance Coatings) zainwestuje ponad 50 milionów USD w 
budowę nowego zakładu produkcyjnego, który będzie wytwa-
rzał i dostarczał do 25 000 ton metrycznych lakieru producen-
tom samochodów rozszerzającym swoją działalność na teren 
południowych i środkowych Chin. Zakład będzie wytwarzał 
opracowane przez firmę lakiery wodorozcieńczalne, spełniające 
zarówno wymagania norm producentów, jak i norm ochrony 
środowiska. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji od rządu, ka-
mień węgielny pod nowy zakład ma zostać położony w drugiej 
połowie 2013 roku, zaś produkcja ruszy w pierwszym kwartale 
2015 roku.

“Decyzja naszego zarządu, na któ-

rej podjęcie potrzeba było zaledwie 

100 dni po tym, jak staliśmy się 

niezależną firmą – by zainwestować 

i rozwijać się wraz z naszymi klien-

tami, odzwierciedla nasze długoter-

minowe zaangażowanie w przemysł 

motoryzacyjny na terenie Chin 

oraz całego świata”, mówi Charles 

Shaver, Prezes i Dyrektor Generalny 

Axalta Coating Systems. “Na tym właśnie polega skupienie 

naszej firmy na klientach.  Bliskość w kontaktach umożliwia 

nam natychmiastową reakcję na ich potrzeby”. Nowy zakład 

produkcyjny będzie znajdował się w pobliżu klientów z oko-

lic Szanghaju i będzie miał łatwy dostęp do głównych dróg 

transportowych, prowadzących do zachodniej i południowej 

części kraju. Ten dodatkowy zakład zwiększy możliwości pro-

dukcyjne flagowego zakładu Axalta w Changchun, wytwa-

rzającego produkty dla segmentu OEM, który już przyspie-

szył produkcję, by sprostać niezwykle szybkiemu rozwojowi 

sektora motoryzacyjnego w Chinach.

“Lakiery wodnorozcieńczalne, które będą 

produkowane w nowym zakładzie, będą wy-

korzystywane w dwóch scalonych procesach 

produkcyjnych, które Axalta opracowała dla 

producentów samochodów celem zwięk-

szenia wydajności i oszczędzania energii”, 

powiedział K. Peter Hurd, Wiceprezes ds. 

Operacyjnych. Specjalnie opracowany podkład systemu 

wodnorozcieńczalnego firmy Axalta eliminuje potrzebę sto-

sowania etapu pełnego wypalania piecowego, niezbędnego 

po tradycyjnej aplikacji lakierów podkładów, co umożliwia 

producentom zrezygnowanie z większych pieców, których 

budowa i eksploatacja są kosztowne. Produkty wytwarzane 

w nowym zakładzie będą także wykorzystywane w systemie 

produkcyjnym EcoConcept - zastrzeżonej technologii, która 

łączy podkład i lakier bazowy, pozwalając zastąpić kilka eta-

pów suszenia tylko jednym cyklem. Jak twierdzi dyrektor 

Regionalny Dyrektor ds. Operacyjnych firmy Axalta, Allan 

Tsai, “Skrócenie etapów wypalania pozwala oszczędzać czas 

oraz energię i  wraz ze zredukowaną zawartością lotnych 

związków organicznych w samym lakierze, zmniejsza wpływ 

przemysłu motoryzacyjnego na środowisko”.

“Rosnąca produkcja samochodów w Chinach jest odzwier-

ciedleniem fantastycznego rozwoju gospodarczego tego 

narodu. Axalta cieszy się z faktu, iż może przyczynić się 

do sukcesu Chin”, mówi Shaver. “Wiemy, że nasze systemy 

lakiernicze przynoszą korzyści producentom i środowisku 

naturalnemu. Zawsze pamiętamy, że kolory i jakość naszych 

produktów to także część przyjemności, jakiej doświadczają 

kierowcy, gdy kupują samochód. Axalta jest dumna z tego, 

że odgrywa tak wieloaspektową rolę w osiągnięciach Chin”.

Axalta Coating Systems zainwestuje ponad 50 mln dolarów w zakład produkcyjny 
w Szanghaju by móc dostarczać producentom samochodów 

ekologiczny lakier wodorozcieńczalny

Ekologiczny lakier wodorozcieńczalny

Axalta Coating Systems jest wiodącym światowym dostawcą farb 
ciekłych i proszkowych dla producentów pojazdów, warsztatów sa-
mochodowych, branży transportowej, przemysłu oraz wybranych 
klientów branży budowlanej  i dekoracyjnej. Kluczowe globalne 
marki lakierów renowacyjnych dla serwisów samochodowych to 
DuPont Refinish, Standox i Spies Hecker. Pozostałe renowacyjne 
systemy lakiernicze są dostępne na wybranych rynkach. Imron® 
jest wiodącym systemem lakierniczym w branży transportowej i 
wykorzystywany jest przez producentów samochodów ciężaro-
wych, pociągów, autobusów, flot, naczep oraz nadwozi, a także 
w sektorze morskim i samolotowym. Voltatex®  oferuje układy 
izolacyjne do produkcji silników i transformatorów dla przemysłu 
elektrycznego. Farby proszkowe NAP-GARD®  są korzystnym roz-
wiązaniem w przemyśle naftowym i gazociągowym. ALESTA® jest 
jedną z wiodących technologii proszkowych firmy skierowanych do 
rynku budowlanego i dekoracyjnego. Firma posiada zakłady pro-
dukcyjne w 35 lokalizacjach, prowadzi prace rozwojowe dotyczące 
nowych produktów i technologii w siedmiu globalnych placówkach 
badań i rozwoju, zaś 42 centra szkoleniowe, znajdujące się na ca-
łym świecie, kształcą klientów w zakresie efektywnego stosowania 
produktów. Dzięki ponad 14000 zatrudnionych oraz 4.3 miliardom 
USD przychodu, Axalta Coating Systems, poprzednio działająca 
pod nazwą DuPont Performance Coatings, będzie w dalszym ciągu 
czerpać z ponad 145-letniej historii w branży powłok lakierniczych.
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System polerski BRAYT

Z różnych powodów kierowcy 

dbają o swoje pojazdy. Jedni robią 

to z własnej, nieprzymuszonej 

woli, bo po prostu przyjemnie jest 

mieć samochód ładny, w ulubionym 

kolorze, lśniący, bez rys i plam. Inni 

dopieszczają wygląd auta, aby za-

imponować bliskim i dalekim znajo-

mym, czy rodzinie. Nie zawsze jest 

to jedynie lans. Całkiem duża grupa 

Polaków uważa, że w dobrym tonie 

jest przyjechać na rodzinną uro-

czystość czy spotkanie biznesowe 

dobrze utrzymanym samochodem. 

Dla bardzo wielu oczywiste jest, że 

podobnie jak ubiór, tak i samochód 

zdobi człowieka, ma więc jego 

wygląd ogromne znaczenie dla wi-

zerunku właściciela. Niektórzy po-

siadacze aut dbają o swoje samo-

chody z czystego wyrachowania, 

bo dobrze utrzymane, ładne auto 

łatwiej sprzedać uzyskując lepszą 

cenę. Zwłaszcza, że używane sa-

mochody kupuje się „oczami”. 

W poprzednim numerze Jarosław 

Tobolski mówił o autodetailingu, 

czyli zaawansowanej autoko-

smetyce, dzięki której samochód 

przez lata można utrzymać w 

znakomitym stanie estetycznym. 

Coraz większa liczba posiadaczy sa-

mochodów nie tylko chce, aby ich 

samochód był piękny, ale też chce 

zmieniać jego wygląd - gdy nie 

satysfakcjonuje ich kolor całej lub 

niektórych elementów koroserii. 

To już jest wręcz tuning optyczny, 

Folia chroni, folia zdobi...
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przeprowadzany w różnym stopniu 

i z różnych powodów. Można po-

lakierować samochód w zakładzie 

lakierniczym, co, jak wiadomo jest 

zabiegiem pracochłonnym, kosz-

townym i nieodracalnym, można 

też samochód pokryć folią. Współ-

czesne folie przeznaczone do 

oklejania karoserii samochodowych 

służyć mogą zarówno do mody-

fikacji wyglądu samochodu, jak 

również do zbezpieczania oryginal-

nego lakieru przed uszkodzeniami, 

matowieniem lub zmianą odcienia. 

Nierzadko samochody odebrane 

od dealera trafiają wprost do firm 

oferujących takie usługi. W nowych 

samochodach proces przygoto-

wania jest dość łatwy, wystarczy 

umyć i odtłuścić powierzchnię i 

po dokładnym wysuszeniu, roz-

począć naklejanie wybranej folii. 

W samochodach starszych trzeba 

pokonać rdzę, usunąć nierówno-

ści i wgniecenia blachy, wyrównać 

wszelkie rysy czy odpryski lakieru, 

czyli przygotować samochód tak, 

jak przygotowuje się go do lakiero-

wania. Można pominąć demontaż 

wielu elementów (jak progi, drzwi, 

szyby itd) i nie trzeba zabezpieczać 

powierzchni przed niepożądanym 

„odkurzem”. Samo nakładanie folii 

nie wymaga stosowania jakichś 

wyrafinowanych narzędzi i pozor-

nie wydaje się procesem łatwym i 

prostym. Dwie ręce, filcowa rakla i 

opalarka wsparte muszą być jednak 

dużą starannością, dokładnością i 

doświadczeniem. Efekty wizualne 

są znakomite i jeżeli stosuje się od-

powiedniej jakości folie, to można 

nimi się cieszyć przez co najmniej 

6 lat. Bardzo złe opinie o trwałości 

i jakości spowodowane są wykle-

janiem samochodów przez różne 

firmy foliami przeznaczonymi do 

innych celów (np. do używania we 

wnętrzach) lub produktami marnej 

jakości (na rynku pojawiły się bar-

dzo tanie folie z Azji).

Proces jest całkowicie odwracalny, 

lakier pod folią nie zmienia barwy, a 

powłoki położone zgodnie ze sztu-

ką lakierniczą nie ulegają destrukcji 

w czasie odklejania. Ci, którzy zle-

cili oklejenie nowego samochodu 

w celu jego zabezpieczenia, po 

kilku latach będą mogli (o ile unikną 

kolizji czy poważniejszych spotkań 

z przyrodą) sprzedawać samochód 

wyglądający jak nowy. Ci, którzy 

pragną zmiany wyglądu auta, rów-

nież nie będą rozczarowani. Oferta 

System polerski BRAYT
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System polerski BRAYT

świetnych jakościowo folii jest tak 

duża, że można w sposób nieogra-

niczony puścić wodze wyobraźni. 

Dowolne kolory, powierzchnie 

błyszczące lub matowe, kropki, 

kwiatki, fotografie, każdy element 

w innym odcieniu – proszę bardzo. 

Naprawa drobnych uszkodzeń, 

obcierek czy rys powstających w 

czasie normalnej eksploatacji auta 

nie stanowi większego problemu, 

wystarczy zdjąć folię z uszkodzo-

nego fragmentu, nałożyć nową 

– kilka godzin i po sprawie.

Czy ta technologia zastępuje 

tradycyjne usługi lakiernicze? 

Wydawać by się mogło, że folie 

mogą być zagrożeniem dla warsz-

tatów lakierniczych. I rzeczywiście 

w niektórych sytuacjach można 

lakierowanie zastąpić nakładaniem 

folii samochodowej, jednak lakier 

to lakier. Dla osób prowadzących 

usługi lakiernicze nakładanie folii 

może być możliwością rozszerzenia 

oferty, zwłaszcza że prace przygo-

towawcze starszych samochodów 

są bardzo podobne dla obu rodza-

jów powłok karoseryjnych. Są to 

jednak różne technologie i ich sto-

sowanie zależy od potrzeb i celów, 

jakie chce osiągnąć klient. Ważne, 

aby używać produktów dobrej 

jakości i przestrzegać procedur 

wymaganych przez producentów 

lakierów lub folii. I zagwarantować 

taki rodzaj usługi i taki poziom jej 

wykonania, który przyniesie satys-

fakcję klientowi i stosowny zysk 

wykonawcy. No i żeby wyjeżdżający 

po wykonaniu usługi samochód był 

piękny.

Mirosław Rutkowski
Autor dziękuje za fachową pomoc 

p. Tomaszowi Goleniowskiemu z 

firmy Warsfoll.
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str.13Gdy zapada decyzja o rozpoczęciu inwe-

stycji w nowy dział lakierni, przed przystą-

pieniem do prac budowlanych i zakupów 

wyposażenia każdy inwestor powinien 

rozpoznać najpierw pełny zakres  wyma-

gań formalno prawnych, przy organizacji 

takiego działu. Gdy w planach jest budowa 

nowego obiektu, sprawa jest prosta, bo 

większość formalności przejmie na siebie 

zespól architektoniczny w ramach projektu 

budowlanego. Gorzej jest gdy planowana 

lakiernia funkcjonować ma w istniejącym 

już budynku z pierwotnie innym przezna-

czeniem. W takim przypadku wszystko 

wskazuje na to że projekt budowlany 

jest tu niepotrzebny. Co należy więc 

przygotować i jakie dokumenty formalne 

zgromadzić, aby przystąpić do adaptacji 

pomieszczeń pod lakiernię ?

W większości przypadków takie sytuacje 

dotyczą lakierni przemysłowych, ale nie 

są też  wyjątkiem w branży usług motory-

zacyjnych. W obu przypadkach pierwszym 

elementem poprzedzającym realizowane 

działania formalno prawne jest sprawdze-

nie, czy pomieszczenia obiektu przezna-

czane pod funkcję lakierni spełnią podsta-

wowe wymagania techniczne. Sprawdzić 

należy, czy w budynku jest odpowiednia 

rozdzielnia elektryczna z wystarczającym 

zapasem mocy dla wymagających urzą-

dzeń wentylacyjnych i grzewczych, oraz 

oświetlenia. Sprawdzić należy, czy lakiernia 

będzie miała dostęp do ujęcia wody na 

cele porządkowe, a w niektórych przy-

padkach także technologiczne, oraz czy 

w samym pomieszczeniu jest kanalizacja 

porządkowa, podłączona do separatora 

zewnętrznego. 

W przypadku gdy inwestor posiada do ada-

ptacji pomieszczenie nad którym znajdują 

się biura, lub magazyny nie wyklucza to 

natychmiast zlokalizowaniu się tu lakierni. 

Jednak z punktu widzenia ochrony prze-

ciwwybuchowej może być trudne. Trud-

ność - polega na tym, że przy braku jasnej 

i czytelnej klasyfikacji tego pomieszczenia, 

większość specjalistów ds. zabezpieczeń 

ppoż. uzna próbę zlokalizowania tu lakierni 

za groźne dla pomieszczeń na górze. Jeżeli 

jednak planowany proces technologiczny w 

organizowanej lakierni poddany zostanie 

wnikliwej analizie, a w ramach dokonanych 

obliczeń okaże się, że takich zagrożeń nie 

ma, lub są one marginalne … to automa-

tycznie otworzy to drogę do zgodnej z 

przepisami adaptacji pomieszczenia na po-

trzeby lakierni. Odpowiedzialność za to po-

nosi autor opracowanej analizy zagrożeń. 

Gdy jednocześnie autor analiz ma wpływ 

na parametry techniczne wprowadzanych 

do lakierni urządzeń technologicznych to 

może on utrzymać zależności parametrów 

urządzeni i materiałów tak, aby obok swojej 

skuteczności technicznej spełnione zostały 

wymogi formalne. To wybór konkretnych 

materiałów lakierniczych i sposobu ich apli-

kacji, pistoletów, oraz urządzeń wentylacyj-

no grzewczych powoduje, że w ślad za tymi 

decyzjami, pojawiają się (lub nie pojawiają) 

… strefy zagrożenia wybuchem czy stęże-

nia par lotnych związków organicznych na 

poziomie przekraczającym dopuszczalne 

normy. Wyposażenie lakierni oddziaływuje 

na teren zewnętrzny obiektu przez hałas i 

emisję LZO, a także przez odpady pozosta-

jące po realizacji cykli lakierniczych. Pomi-

mo, że wymogi i zasady obowiązujące przy 

organizacji lakierni natryskowej są dość 

jasno i czytelnie określone, to jednak w 

każdej z nich, wprowadzanie odpowiednich 

zabezpieczeń technicznych  i rozwiązań 

technologicznych odbywa się po indywidu-

alnej analizie zadań, zagrożeń i możliwych 

sposobów przeciwdziałania. W tym przy-

padku ekonomia i cena poszczególnych 

rozwiązań jest na drugim planie bo obiekt 

musi spełnić wymogi bezpieczeństwa. 

Nie powinno się jednak posuwać działań 

prewencyjnych zbyt dlatego bo większość 

obowiązujących przepisów prawa i norm 

bezpieczeństwa i tak  dosyć rygorystycznie 

traktuje pomieszczenia lakierni.

Załóżmy, że inwestor wskaże pomieszcze-

nie w którym chce zorganizować lakiernię. 

Jest już znana jego kubatura, lokalizacja i 

warunki techniczne. Gdy do tego określo-

ne zostaną zadania lakierni i spodziewany 

poziom przepustowości to … projektant 

technologii dobrać może dla takiego po-

ORGANIZACJA  LAKIERNI 

Zakres formalności, 
przy adaptacji pomieszczeń
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mieszczenia dobrać odpowiedni system 

wentylacyjny, natężenie i rodzaj oświetle-

nia, typ i modele aparatów natryskowych i 

wreszcie same materiały malarskie dobie-

rając je pod kątem aspektów technicznych 

i składu chemicznego. Każdy z wymie-

nionych tu elementów wpływa znacząco 

na inny. Gdy do lakierni wprowadzone 

zostaną pistolety lakiernicze klasy HVLP 

to automatycznie skuteczność systemu 

wentylacyjnego może być nieco mniejsza 

niż w przypadku wyboru aparatów klasy 

RP, lub LVLP. Dla inwestora i pracowników 

nadzoru to tylko pistolety lakiernicze 

firmy xxx … dla technologii to konkretne 

parametry skuteczności aplikacji, czy 

zapotrzebowania na sprężone powietrze. 

Podobnie wygląda to w przypadku roz-

ważań zakupu stanowiska lakierniczego, 

ściany malarskiej, lub kabiny lakierniczej.  

Każde z tych urządzeń ma za zadanie za-

pewnienie odpowiednich warunków pracy 

w funkcjonującej lakierni a także efektu 

dekoracyjnego pokrycia … ale niektóre z 

nich posiadają własny system ogrzewania 

nadmuchiwanego z zewnątrz powietrza, a 

inne wymagają wprowadzenia dla lakierni 

odrębnego systemu grzewczego w oparciu 

o indywidualny wymiennik ciepła, czy moż-

liwości lokalnej kotłowni. Każde podjęte tu 

działanie oparte jest o szereg wymogów 

formalno prawnych. Mało kto wie, że na-

dmuchiwanie nie ogrzanego powietrza do 

pomieszczenia stanowiącego stałe miejsce 

pracy ludzi jest zabronione i w wielu la-

kierniach pojawiają się dziury w ścianach, 

lub dachu pompujące do wnętrza czyste i 

zimne powietrze zewnątrz  Niezależnie od 

tego czy technologia lakierni wymaga do-

stawy ogrzanego, czy zimnego powietrza, 

przepisy szczegółowe określają jasno jaka 

minimalna temperatura panować musi w 

takim pomieszczeniu. To poważny tech-

niczny problem gdy zdamy sobie sprawę 

że zabrudzone w lakierni powietrze w trak-

cie prac malarskich musi zostać w całości 

usunięte, jego miejsce zajmuje taka sama 

ilość czystego powietrza z zewnątrz. Gdy 

na zewnątrz temperatura spada poniżej 0 

st. C to problem się potęguje. 

Aspekt łączenia systemów w całościowe 

rozwiązania jest bardzo istotny, ponieważ 

żaden z dostawców systemów techno-

logicznych nie ma obowiązku koordyno-

wania parametrów swoich urządzeń z 

wszystkimi urządzeniami organizowanej 

lakierni. Często renomowani dostawcy 

wyposażenia starają się pomóc inwestoro-

wi w odpowiednim wyborze optymalnego 

rozwiązania, jednak nie odpowiadają oni 

za całokształt układu formalnego i tech-

nicznego lakierni. Do pełnego wyposaże-

nia tego działu zawsze włączanych jest 

kilku dostawców działających od siebie 

zupełnie niezależnie. Dostawca systemu 

wentylacyjnego  ściany lakierniczej z pew-

nością dobierze i dostarczy do takiej la-

kierni sprawne i dobrze dobrane urządze-

nie. Jednak dobór sprzętu koncentruje się 

z reguły na aspektach technologicznych, 

a nie formalnych. Zakup ścianki lakierni-

czej czy stanowiska lakierniczego rozwią-

zuje problem po stronie technologicznej 

ale wywołuje go po stronie technicznej 

pomieszczenia. Układ ten wyciąga powie-

trze z hali ale go nie uzupełnia. Podobnie 

ma się sprawa oceny formalno prawnej 

danego rozwiązania. Urządzenie posiada 

wymagane certyfikaty i dopuszczenia ale 

sposób w jaki oddziaływuje ono na warun-

ORGANIZACJA  LAKIERNI 
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ki procesu lakierowania i formowanych 

zagrożeń jest już poza oceną producenta, 

czy dostawcy takiego systemu.

Widać tu wyraźnie że początkowy etap 

organizacji lakierni to spięcie wszyst-

kich oczekiwań inwestycyjnych klamrą 

technicznych możliwości adaptacji z 

uwzględnieniem wymogów formalno 

prawnych. Gdy inwestor z jakiś powodów 

zmienia pierwotne założenia  i koryguje 

koncepcję lakierni np. pod kątem jej 

szerszych możliwości to automatycznie 

korekcie podlegają zakładane wcześniej 

instalacje techniczne materiały i warunki 

adaptacji pomieszczenia. Dla takich zmian 

konieczne są także korekty zakładanego 

wcześniej wyposażenia. Nie można tu za-

mrozić jego ceny typu i modelu i zmieniać 

jednocześnie kubatury pomieszczenia, 

składu chemicznego materiałów, czy za-

kładanego czasu trwania każdego cyklu 

lakierowania. Wszystkie te elementy są od 

siebie w pełni zależne.  

Wzorcowo przeprowadzona organizacja 

lakierni opierać się powinna o kilka obo-

wiązkowych działań w siedmiu etapach  

prawidłowej eksploatacji:

ETAP 1  - wybór pomieszczenia i sprawdze-

nie, czy posiada ono odpowiednie warunki 

techniczne do organizacji  lakierni ( kuba-

tura, prąd, woda kanalizacja, dostęp … i 

możliwości adaptacyjne).

ETAP 2 - ustalenie zakresu wymaganych 

działań formalnych w oparciu o OBECNE 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU I JEGO PO-

MIESZCZEŃ. Gdy obiekt jest formalnie 

budynkiem produkcyjnym, lub usługowo 

produkcyjnym, czy też usługowym branży 

motoryzacyjnej to pod pewnymi warunka-

mi można zorganizować w nim lakiernię, 

bez konieczności przeprowadzenia pro-

cedury ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWNIA 

BUDYNKU, LUB JEGO CZEŚCI. Jaka jest 

obecna funkcja budynku zależy od wy-

danego wcześniej dopuszczenia go do 

użytkowania. Jednak często zdarza się, że 

obiekt produkcyjny w swej historii został 

przekształcony formalnie w magazyn. Na 

jakimś etapie jego użytkowania właściciel 

wykonał odpowiedni projekt zmian, uzy-

skał wymagane opinie i formalnie zmienił 

dotychczasowy sposób użytkowania 

obiektu produkcyjnego na magazyn. Po-

wiatowy Nadzór Budowlany po kontroli 

wykonanych adaptacji budowlanych wydał 

dopuszczenie obiektu do użytkowania … 

jako magazyn. Powrócenie do pierwotnej 

funkcji wymaga ponownego przepro-

wadzenia procedury ZMIANY SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA. Często inwestorzy kupu-

jący istniejące obiekty lub korzystający z 

dzierżawy nie zdają sobie z tego sprawy. 

To bardzo istotne ponieważ samowolna 

zmiana funkcji obiektu spowodować może 

wydanie decyzji administracyjnej nakazu-

jącej przywrócenie stanu poprzedniego 

niezależnie, od wymierzenia finansowych 

kar ustawowych. Procedura zmiany nie 

może być jednak wykonana jeżeli zapis w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Te-

renu nie pozwala na tego typu inwestycje. 

Niestety  gdy inwestor zakłada tylko, że 

dany teren jest przemysłowy w oparciu 

o zlokalizowane w okolicy lakiernie, czy za-

kłady może być nieprzyjemnie zaskoczony. 

W wielu przypadkach Gmina ma własny 

pomysł na rozwój regionu i co prawda 

nie jest w stanie zabronić funkcjonowania 

istniejącym zakładom, czy lakierniom, ale 

może ograniczyć ich dalszy rozwój.  Dlate-

go w przypadku planowania większej inwe-

stycji niż adaptacja jednego pomieszczenia 

najpierw należy zapoznać się zapisami 

zawartymi w takim planie.

Gdy jednak docelowe przeznaczenie bu-

dynku objęte aktualnym dopuszczeniem 

do użytkowania, pozwala na wpisanie sie 

nowego działu w obecną funkcję budynku 

(lakierni przemysłowej w obiekt produkcyj-

ny, lub przemysłowy, czy lakierni usługowej 

w obiekt usługowy branży motoryzacyj-

nej) to można to zrobić bez uruchamia-

nia procedury formalnoprawnej. Należy 

jednak pamiętać, że w takim przypadku 

organizowana lakiernia nie może zasadni-

czo zmieniać warunków zagrożenia poża-

rowego i wybuchowego, nie może zasad-

niczo zmieniać dotychczasowego sposobu 

oddziaływania obiektu na środowisko, a 

warunki sanitarno higieniczne pozostać 

powinny na pierwotnym poziomie. Wbrew 

pozorom nie oznacza to że nie można wy-

konać w obiekcie żadnych zmian. Oznacza 

tylko, że każda z tych zmian musi być prze-

prowadzona w taki sposób, aby pierwotne 

funkcje obiektu zostały zachowane. W 

obiekcie o funkcji produkcyjnej nie można 

nagle przeznaczyć 60 % jego powierzchni 

pod nową funkcję lakierni bo dowiedzenie, 

że nie zmieniły się zasadniczo warunki 

lokalizacyjne będzie tak trudne, że prawie 

nie możliwe. Inaczej jest jednak w sytuacji 

gdy w warsztacie samochodowym jedno 

stanowisko staje się nagle lakiernią , lub w 

zakładzie przemysłowym w którym potok 

produkcji wymusza organizację niewielkiej 

lakierni zamykającej realizację wytwarza-

nego produktu. 

Obowiązujące przepisy praktycznie zawsze 

narzucają konieczność przeprowadzenia 

procedury  zmiany sposobu użytkowania 

zbliżonej nieco do pozwolenia na budowę, 

ale przy  organizacji niedużych lakierni 

można tu wykorzystać stosowany często 

sposób interpretacji niektórych zapisów 

ustawowych. W żadnym z aktów prawnych 

nie ma odrębnych przepisów regulujących 

aspekty organizacji, czy budowy lakierni. 

Przepisy prawa w tym przypadku to szereg 

ogólnych zapisów i nakazów zależnych od 

indywidualnych uwarunkowań.  Można 

nawet stwierdzić, że dwie lakiernie o po-

dobnym przeznaczeniu mogą być orga-

ORGANIZACJA  LAKIERNI 



st
r.1

4
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.15
nizowane w oparciu o skrajnie różne 

wymogi formalno prawne. W dużym 

stopniu zależy to od projektanta ta-

kiej lakierni i procedury jaką wybierze, 

podporządkowując pod nią wszystkie 

aspekty techniczne i budowlane.

ETAP 3 -  to moment w którym orga-

nizacja lakierni przechodzi z poziomu 

założeń koncepcyjnych do rozwiązań 

technicznych i technologicznych. 

Na tym etapie inwestor powierzyć 

powinien dalsze prace nad opraco-

waniem kompletnego układu lakierni 

wybranemu technologowi. Tu ważne 

jest aby rozróżnić funkcje w procesie 

projektowym. Projektant technolog, 

to osoba doskonale znająca specyfikę 

każdej lakierni dostępne rozwiązania 

techniczne i wymogi formalno praw-

ne z tym związane. To projektant, 

który dzięki posiadanym doświadcze-

niom szybko, sprawnie i tanio roz-

wiązywać może problemy formalne 

piętrzące się przy organizacji lakierni.  

Jest to np. odpowiednia klasyfikacja 

stref zagrożenia wybuchem pozwa-

lająca na unikanie ścian ogniowych, 

czy stref ochronnych. To także zało-

żenia do obliczeń poziomu emisji LZO 

na tereny przyległe i decyzje o wpro-

wadzeniu, lub rezygnacji w lakierni 

z drogich lamp oświetleniowych w 

przeciwwybuchowych oprawach 

EX. W projekcie technologii lakierni 

znajdują się wszystkie wytyczne 

wykonawcze dla instalatorów gniazd 

elektrycznych i punktów zasilania 

urządzeń. W dokumentacji są także 

informacje niezbędne do realizacji 

systemu wentylacji i ogrzewania 

lakierni jej oświetlenia i kanalizacji. 

Są także informacje o wymaganych 

elementach sieci sprężonego po-

wietrza i urządzeniach stanowiących 

wyposażenie techniczne lakierni.

Projektant architekt, to osoba zaj-

mująca się opracowaniem dokumen-

tacji projektu budowlanego. Przy 

organizacji lakierni, konieczna zawsze 

wtedy gdy jej sformowanie wymaga 

uruchomienia procedury zmiany spo-

sobu użytkowania obiektu, lub jego 

części, oraz gdy zakres przebudowy 

jest tak szeroki, że konieczne jest już 

uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Architekt na podstawie otrzymanej 

szczegółowej  technologii wykonuje 

komplet projektów powierzając jego 

elementy wybranemu zespołowi 

projektantów branżowych. Realizują 

oni projekty instalacji wewnętrznych. 

Do zespołu włączony jest także kon-

struktor, oraz specjalista ds. ochrony 

środowiska. Takie szerokie grono 

specjalistów wymagane jest do for-

malnego przygotowania istniejącego 

obiektu pod jego nową funkcję, lub 

zaprojektowanie zupełnie nowego 

budynku. Tu pamiętać należy że 

zmiana  dotychczasowego sposobu 

użytkowania obiektu oznacza także 

dostosowanie go do nowych funkcji 

technicznych, a także obowiązują-

cych obecnie przepisów prawa. W 

takim obiekcie nagle poszerzone 

zostać mogą korytarze, zmienione 

wymiary drzwi czy lokalizacje węzłów 

sanitarnych. Do tego konieczni są już 

projektanci branżowi. Jest tak za-

wsze w przypadku budowy i formal-

nej zmiany sposobu użytkowania.

ETAP 4 – Gdy organizowana la-

kiernia nie wymaga uruchomienia 

formalnych procedur budowlanych 

to wykonana wcześniej technologia 

zaopiniowana zostać powinna przez 

rzeczoznawców  potwierdzających, 

że wprowadzone rozwiązania są 

bezpieczne i zgodne z obowiązują-

cymi przepisami. Na rzucie parteru 

rysunku technologicznego lakierni 

umieszczone zostają pozytywne 

opinie rzeczoznawcy ds. zabezpie-

czeń pożarowych, specjalisty BHP 

i rzeczoznawcy SANEPIDU. For-

malnie opiniowanie technologii nie 

jest wymagane bo stanowi ona w 

większości przypadków podstawę 

do dalszych prac projektowych. 

Ponieważ każdy z projektów bran-

żowych jest opiniowany odrębnie 

to rzeczoznawcy dokonują oceny 

ich zgodności z rozwiązaniami 

opracowanymi w technologii.  Gdy 

jednak projekt budowlany i projekty 

branżowe nie są wykonywane bo 

nie ma takiej potrzeby, to projekt 

technologiczny stanowi w zasadzie 

jedyną dokumentację planowanych 

zmian w pomieszczeniu przezna-

czonym pod funkcje lakierni. W tym 

przypadku opinie rzeczoznawców są 

więc zasadne.

ORGANIZACJA  LAKIERNI 
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ETAP 5 - Wybór dostawców urządzeń i ma-

teriałów. Tu pamiętać należy, że opracowa-

na dokumentacja technologiczna stanowi 

zwarty projekt w którym każdy element 

instalacji ma wpływ na inny. Wybór do-

stawców urządzeń to zawsze indywidualna 

decyzja inwestora i jego zespołu … jednak 

decyzje te nie mogą być oderwane od 

parametrów poszczególnych urządzeń 

wskazanych w projekcie. Gdy wybierana 

jest kabina lakiernicza to jej dostawca i 

producent nie ma znaczenia dla aspektów 

technicznych obiekty. Jednak jej wymiary 

moc silników, wentylacja, rodzaj palnika 

i wymagane certyfikaty są już aspektami 

pierwszoplanowej zgodności z opracowa-

ną dokumentacją. 

ETAP 6  - Dysponując już projektem z 

określonym zakresem i rodzajem prac ada-

ptacyjnych  oraz wybranymi dostawcami 

urządzeń, kolejnym etapem jest przepro-

wadzenia prac adaptacyjno budowlanych. 

Ich zakres zależny jest od rodzaju wielkości 

lakierni, jej przyszłej funkcji i wybranych 

urządzeń. W większości przypadków 

prace budowlane polegają na wykonaniu 

przejść przez poszycie dachu systemami 

wentylacyjnymi, podłączenia zasilania 

elektrycznego wprowadzenia, lub wyko-

nania ogrzewania w lakierni i w niektórych 

przypadkach na wykonaniu fundamentów 

betonowych pod urządzenia. Gdy zakres 

tych prac jest dość znaczący i przewi-

duje kucie posadzek, lub stawianie, czy 

burzenie ścian działowych to w ramach 

działań formalnych konieczne jest ZGŁO-

SZENIE PRAC REMONTOWYCH. Obowiązek 

ten spoczywa na właścicielu obiektu, ale 

w większości przypadków realizuje go 

wykonawca budowlany. Jednak zmiany w 

elewacji, lub konstrukcji obiektu wymagają 

wcześniejszego uzyskania pozwolenia na 

budowę i nie mogą być objęte zgłosze-

niem remontu. 

ETAP – 7  Dopuszczenie obiektu do użyt-

kowania w przypadku lakierni budowanej 

w oparciu o pozwolenie na budowę, lub 

zmianę sposobu użytkowania powierzchni 

odbywa się przez zgłoszenie zakończe-

nia prac do instytucji nadzorujących. W 

określonym terminie przysyłają one na 

teren zakończonej budowy urzędników 

kontrolujących sposób wykonania wszyst-

kich prac, oraz zgromadzone dokumenty. 

Pozytywne odbiory techniczne kończone 

są odpowiednimi protokołami prowadzą-

cymi finalnie do uzyskania dokumentu 

dopuszczenia obiektu do użytkowania. 

Wydaje go Powiatowy Nadzór Budowlany 

przy Starostwie Powiatowym.  

W obiektach zaadoptowanych bez ko-

nieczności zmiany sposobu użytkowania 

procedura odbiorcza jest znacznie prost-

sza. W praktyce zaraz po zakończeniu 

prac budowlanych można użytkować 

obiekt bez szeregu zgłoszeń urzędowych. 

Jedynym wyjątkiem jest tu konieczność 

uzyskania Pozwolenia na emisję gazów i 

pyłów do powietrza z emiterów lakierni i 

… istniejących wcześniej emiterów zakła-

du. Gdy obiekt posiadał wcześniej takie 

pozwolenie to po sformowaniu lakierni na-

leży wystąpić o jego aktualizację / zmianę. 

Jeżeli dotychczas obiekt funkcjonował w 

oparciu o proste zgłoszenie, a lakiernia nie 

zmienia tej procedury na konieczność uzy-

skania Pozwolenia, to występuje się tylko z 

nowym zgłoszeniem emisji.  Analogicznie 

w przypadku pozwolenia / zgłoszenia za-

miaru wytwarzania odpadów po produk-

cyjnych.  Formalności te przeprowadzone 

zostać powinny minimum 30 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia użyt-

kowania obiektu.  Jeżeli w terminie 30 dni 

od zgłoszenia instalacji nie zostanie ona 

oprotestowana można zacząć jej legalną 

eksploatację. W przypadku procedury „Po-

zwolenia” WIOŚ wydaje decyzje na piśmie, 

która po uprawomocnieniu się, pozwala na 

użytkowanie lakierni.

ETAP – 8 eksploatacja lakierni odbywać się 

musi zgodnie z warunkami bezpieczeń-

stwa i poszanowaniem wszystkich aspek-

tów ujętych w projekcie. Nie powinno się 

zdarzyć tak, że była ona przeznaczona 

do sporadycznego lakierowania kilku ele-

mentów w tygodniu, a jest eksploatowana 

codziennie przez 10 czy 12 godzin. Nie ma 

tu wprawdzie jakiegoś bezpośredniego 

zagrożenia, ale następuje jednak łamanie 

warunków zgłoszenia, czy pozwolenia dla 

instalacji, oraz niebezpiecznie wzrastać 

może zagrożenie pożarowe i wybuchowe. 

Pomimo, że technicznie lakiernia taka 

może być obciążana ponad pierwotne 

założenia to jednak pamiętać należy, że w 

przypadku jakiegoś nieszczęścia kłopoty 

osób nadzorujących mogą mieć bardzo 

poważny charakter.

Od strony formalnej pozwolenie jak i 

zgłoszenie instalacji lakierniczej narzuca 

na właściciela obowiązek prowadzenia ewi-

dencji zużycia materiałów chemicznych i 

okresowego raportowania o tym poziomie 

do wskazanych urzędów.  

Jeżeli inwestor współpracuje z grupą zo-

rientowanych w temacie specjalistów reali-

zujących samodzielnie formalny i technicz-

ny zakres prac, oraz z odpowiedzialnym 

wykonawcą budowlanym, dostawcami 

urządzeń i materiałów … to w większości 

przypadków organizacja lakierni wymaga 

tylko odpowiedniego lokalu i wystarczają-

cych środków inwestycyjnych na jego ada-

ptację. Lokalizacja budynku może utrudnić 

i podrożyć organizację lakierni, ale rzadko 

uniemożliwia jej powstanie.

W przypadku pytań technicznych i for-

malnych dotyczących organizacji lakierni 

proszę o kontakt e-mail projekter@pro-

jekter.pl , lub  telefonicznie po nr. 601 221 

760.

Robert Grzywaczewski
PROJEKTER  GROUP

ORGANIZACJA  LAKIERNI 
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Jedną z nieuniknionych konsekwencji użytkowania samocho-

dów jest ryzyko kolizji i co za tym idzie potrzeba naprawy 

powstałych w ich skutku uszkodzeń karoserii. Właściwa ocena 

i dobór odpowiedniej technologii naprawy jest obowiązkiem 

każdego serwisu blacharstwa pojazdowego lecz brak ogólno-

dostępnych procedur naprawczych nie pozwala na przyjęcie 

jednolitych metodyk. Dodatkowym utrudnieniem jest również 

stały rozwój technologii wytwarzania karoserii samochodo-

wych, które starają się sprostać najważniejszemu wyzwaniu, 

jakim jest redukcja masy, przy jednoczesnym zwiększeniu 

sztywności konstrukcji i poprawie bezpieczeństwa biernego. 

Z punktu widzenia projektantów idealnym rozwiązaniem wy-

daje się wprowadzenie do nowoczesnych karoserii elementów 

wykonanych ze stopów aluminium. Materiał ten łączy bowiem 

obie pożądane cechy lecz ogromy koszt jego zastosowania 

ograniczył jego rozpowszechnianie jedynie do najdroższych 

konstrukcji lub pojedynczych elementów jak np. maski, 

błotniki. Pomimo kosztów można jednak stwierdzić stałą 

tendencję wzrostową udziału aluminium, w ogólnej puli ma-

teriałów użytych przy wytwarzaniu karoserii nowych aut (fot. 

1). Nieuniknione jest więc zapoznanie się z technikami napraw 

blacharskich takich pojazdów oraz przygotowanie zaplecza 

narzędziowego pod te naprawy. 

Najważniejsze cechy, dla których aluminium  jest tak cenne w 
przemyśle motoryzacyjnym:
· karoseria wykonana całkowicie z aluminium ma o ok. 50% 

mniejszą masę od jej odpowiednika wykonanego ze stali,

· aluminium jest odporne na korozję atmosferyczną,

· stopy aluminium użyte przy produkcji samochodów nie są 

toksyczne,

· aluminium jest dobrym przewodnikiem prądu oraz ciepła,

· aluminium jest łatwo dostępne i wymaga wyłącznie szero-

ko stosowanych procesów obróbki. 

Sposoby naprawy elementów aluminiowych są podobne do 

tych wykonanych ze stali lecz należy pamiętać o kilku podsta-

wowych zasadach. Po pierwsze detale wykonane z aluminium 

nie można narażać na bezpośredni kontakt z narzędziami 

wykorzystywanymi przy naprawie komponentów stalowych. 

Należy również unikać ekspozycji takich części na brud, wilgoć 

oraz inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na kolejne 

procesy naprawcze jak na przykład spawanie. 

Generalnie narzędzia stosowane przy naprawie aluminium 

są takie same jak te używane przy naprawie elementów 

stalowych. Nie należy jednak narażać ich na „skażenie” czą-

steczkami stali, które mogą zostać przeniesione w głąb stopu 

aluminium i następnie korodować. Zaleca się stworzenie od-

dzielnego stanowiska do naprawy aluminium oraz przechowy-

wanie narzędzi w oddzielnych miejscach, by nie mieszać ich z 

tymi używanymi do naprawy karoserii stalowych. Preferowane 

są narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego oraz drewna. 

Młotki oraz łyżki blacharskie powinny mieć zaokrąglone końce 

i płaskie powierzchnie. Do cięcia elementów wykonanych z 

aluminium zaleca się dedykowane do tego celu noże do pił 

pneumatycznych oraz tarcze do cięcia. Przy oczyszczaniu ele-

mentów należy stosować szczotki wykonane ze stali nierdzew-

nej. Idealnymi urządzeniami do cięcia są przecinarki plazmowe, 

które pozwalają na osiągnięcie bardzo dokładnej linii cięcia i 

nie niosą ze sobą ryzyka zanieczyszczenia elementu, czy jego 

skurczu termicznego.

W przeciwieństwie do stali aluminium nie posiada pamięci 

kształtu i nie dąży do odzyskania swej pierwotnej formy. Mó-

wiąc o aluminium bowiem mamy na myśli stopy aluminium, 

czyli glinu z innymi metalami, uznawanymi za zanieczyszczenia. 

Do najczęstszych zanieczyszczeń aluminium należą: krzem (Si), 

żelazo (Fe), magnez (Mg), miedź (Cu) oraz cynk (Zn), obniżają-

ce plastyczność, natomiast zwiększające twardość i wytrzyma-

łość. Właściwe zdiagnozowanie składu chemicznego naprawia-

nego elementu jest kluczem do powodzenia naprawy. 

Naprawa panelowa wgniecenia
W niniejszym opracowaniu przedtawiona zostanie procedura 

naprawy panelowej wgniecenia w miejscu, w którym możliwa 

jest tylko ingerencja od zewnątrz elementu. 

Krok pierwszy to ocena uszkodzenia oraz opracowanie planu 

naprawy. Po ustaleniu odpowiedniej metody należy przygoto-

wać wszystkie potrzebne narzędzia (fot. 2, fot. 3). 

Krok drugi to odpowiednie podgrzanie elementu w celu re-

dukcji powstałego stresu i poprawy jego plastyczności (fot. 4). 

Naprawy panelowe karoserii aluminiowych powinny być zawsze 

wykonywane na częściach podgrzanych do temperatury 200-

300°C (fot. 5). Należy uważać aby nie przekroczyć temperatury 

660°C, ponieważ w tej temperaturze aluminium topnieje.

Praca z aluminium

Fot. 2

Fot. 3
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Krok trzeci to kontrola temperatury. Można ją prowadzić dzięki 

specjalnym markerom lub termometrom bezdotykowym - 

pirometrom. Moim zdaniem lepiej w tej kwestii sprawują się 

mierniki bezdotykowe oparte na laserze i pozwalające na stałą 

kontrolę temperatury. Stały monitoring ciepła jest bardzo waż-

ny gdyż aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła 

i nagrzewa się szybciej niż stal. Im bliżej granicy plastyczności 

rozgrzejemy element, tym łatwiej będzie nam potem usunąć 

wgniecenie. Należy jednak pamiętać o poprawie po wykonanej 

naprawie połączeń klejonych w pobliżu obszaru grzania oraz 

miejsc, w których zastosowano masy antykorozyjne. Bardzo 

wysoka temperatura może negatywnie odbić się na jakości 

tego typu połączeń i zabezpieczeń. 

Krok czwarty to pozostawienie elementu do ostygnięcia. Moż-

na schłodzić panel stosując sprężone powietrze lub wilgotną 

szmatkę. Po schłodzeniu elementu widoczne jest zmniejszenie 

uszkodzenia powstałe w wyniku skurczu termicznego.

Krok piąty to usunięcie powłoki lakierniczej w miejscu naprawy 

papierem ściernym (fot. 6) o gradacji 80, założonym na szli-

fierkę rotacyjną z opcją odsysania pyłów. 

Krok szósty to dokładne oczyszczenie miejsca naprawy z wszel-

kich zanieczyszczeń (fot. 7). Nie należy używać do tego celu 

wody gdyż tworzy ona silne środowisko ułatwiające późniejsze 

tworzenie się ognisk korozji już po naprawie, pod warstwą no-

wego lakieru.

Krok siódmy polega na przygotowania spotera do napraw 

aluminium. W tym przypadku jest to francuski ALUSPOT FV 

wyposażony w dwa uchwyty masujące, zapewniające właści-

wy przepływ prądu przez element (fot. 8). Ideałem byłoby 

zdobycie danych fabrycznych lub identycznego elementu w 

celu doświadczalnego dostosowania woltażu oraz rodzaju spa-

wanych bolców.  Na wyposażeniu spotera firmy GYS znajdują 

się dwa typy bolców, wykonane z najpopularniejszych stopów 

aluminium stosowanych przy produkcji karoserii:

· ALSi12 - glin z dodatkiem krzemu,

· AlMg3 – glin z dodatkiem magnezu.

W tym przypadku doświadczalnie zostało ustalone, że 

próbny element został wykonany ze stopu aluminium z ma-

gnezem (AlMg3, fot. 11). Podczas przyspawywania trzpieni 

wytwarzany jest bardzo silny łuk elektryczny i należy zabez-

pieczyć oczy przed uszkodzeniem wzroku, za pomocą ma-

sek spawalniczych z bardzo wysokim czasem reakcji. Należy 

pamiętać, że jest to proces spawania elektrycznego, więc 

należy zastosować urządzenia zabezpieczające elektronikę  

zainstalowaną w samochodzie tzw. przepięciówkę. Bardzo 

dobrym urządzeiem jest EZ-DENT PETECTOR. Zaleca się 

zapisywanie parametrów użytych do spawania bolców dla 

danych elementów w celu łatwiejszych ich identyfikacji w 

przyszłości (fot. 9).

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 11
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Ilość użytych bolców uzależniona jest od kształtu i wielkości 

uszkodzenia (fot. 12). Parametry te determinują również do-

bór narzędzia zastosowanego do wyciągania wgniecenia.

W przypadku bolców z nakręcanymi uchwytami do ciągnięcia 

możemy zastosować następujące wyciągarki:

· Easy Puller wyposażony w adapter do napraw aluminium,

· Lever Puller – dźwignia jednostronna,

· Strong Puller – rozbudowana wyciągarka, również do likwi-

dacji wgnieceń liniowych.

Krok dziewiąty polega na podgrzaniu elementu w celu zwięk-

szenia jego plastyczności oraz zmniejszenia ryzyka pęknięcia. 

Przy użyciu opalarki lub palnika gazowego podgrzewamy miej-

sce naprawy do ok. 300°C stale kontrolując temperaturę w 

celu zapobieżenia przegrzania (fot.10).  Należy jednak pamiętać 

o właściwym skalibrowaniu pirometru do pomiarów aluminium. 

Po osiągnięciu zadanej temperatury staramy się jak najszybciej 

wyciągnąć wgniecenie, za pomocą wyciągarki ponieważ alumi-

nium bardzo szybko oddaje ciepło do otoczenia (fot. 13).

Krok dziesiąty to ostrożne usunięcie po ostygnięciu przyspa-

wanych bolców szczypcami płaskimi (fot. 14) i przeszlifowanie 

pozostałości grubym papierem ściernym o gradacji 80. Jeżeli 

zachodzi potrzeba można sprawdzić płaszczyznę naprawy  przy 

użyciu tarnika (pilnika) blacharskiego (fot. 15). Do ostatecznego 

wyrównania można użyć specjalnych mas szpachlowych z do-

datkiem aluminium i zwiększonym przyleganiem do tego typu 

powierzchni np. INTER 

TROTON POLIESTER ALU-

MINIUM (fot.16). Dalsza 

naprawa to już działania 

lakiernicze, mające na celu 

zabezpieczenie miejsca na-

prawy i odnowienie powłoki 

lakierniczej.

W kolejnych odsłonach omówione zostaną inne technologie 

naprawy karoserii wykonanych ze stopów aluminium. Będą to 

między innymi: spawanie MIG oraz TIG, nitowanie, klejenie oraz 

naprawy PDR, czyli bez usuwania powłoki lakierniczej. 

Fot. 1. Średni udział stopów aluminium (kg) w konstrukcjach 

karoserii samochodowych.

Fot. 9

Fot. 12

Fot. 10

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 16
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POMIARY GEOMETRII KÓŁ – INFORMACJE 
OGÓLNE
Badania geometrii układu jezdnego 

przeprowadza się przy zastosowaniu 

przeznaczonych do tego celu przy-

rządów kontrolnych. Przyrządy te, ze 

względu na ilość głowic pomiarowych 

można podzielić na dwie zasadnicze 

grupy:

  dwugłowicowe,

  czterogłowicowe.

Ze względu na zasadę działania można 

dokonać następującego podziału tych 

urządzeń:

 mechaniczno-optyczne,

 elektroniczno-komputerowe.

 elektroniczno-komputerowe 3D

Nie jest przedmiotem niniejszej publi-

kacji szczegółowa analiza przyrządów 

do kontroli geometrii układu jezdnego 

samochodów, dlatego też na tym po-

dziale, dokonanym na potrzeby omówie-

nia problematyki będącej tematem tego 

rozdziału, poprzestaniemy. Ważniejszym 

problemem jest budowa oraz wyma-

gania stanowiska do przeprowadzenia 

badań geometrii.

STANOWISKO DO BADAŃ GEOMETRII
Do prowadzenia badań kontrolnych geo-

metrii układu jezdnego można wykorzy-

stać płaską wypoziomowaną posadzkę 

lub następujące wyposażenie:

  kanał diagnostyczny,

  podnośniki.

Powierzchnia, na której prowadzone 

będą pomiary diagnostyczne powinna 

być specjalnie przygotowana. Powinna 

być utwardzona, płaska i wypoziomo-

wana. W celu uzyskania właściwych 

efektów kontroli tzn. dokładności wyni-

ków pomiarów,   płaskości nie powinna 

przekraczać 2 mm na 1000 mm dłu-

gości. Utrzymanie tego parametru daje 

dokładność pomiaru kątów pionowych 

mierzonych metodą grawitacyjną ±7’. 

Pod koła przednie (kierowane) ustawia 

się tzw. obrotnice, natomiast pod koła 

tylne tzw. płyty rolkowe. Górne płasz-

czyzny obrotnic oraz płyt rolkowych po-

winny znajdować się w jednej poziomej 

płaszczyźnie.

Na zakończenie części dotyczącej kon-

troli geometrii układu jezdnego samo-

chodu, jeszcze kilka uwag dotyczących 

przygotowania samochodu do badań, 

których przestrzeganie jest niezbędne 

w celu uzyskania właściwych efektów. 

Należy wykonać następujące czynności:

  sprawdzić rozmiary opon – wszystkie 

powinny być równe,

  sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,

  sprawdzić stan zawieszenia,

  sprawdzić luz układu kierowniczego,

  sprawdzić bicie promieniowe i osio-

we obręczy kół,

  zablokować kołkami tarcze obrotnic,

  samochód obciążyć zgodnie z wy-

mogami producenta,

  doprowadzić do „ułożenia” amorty-

zatorów,

  ustawić układ kierowniczy w położe-

niu środkowym.

Badania samochodów z wadami układu 
geometrii kół
Wady geometrii układu jezdnego, któ-

rych nie można usunąć poprzez regula-

cję, mogą być spowodowane następują-

cymi przyczynami:

  punkty mocowania elementów 

zawieszenia kół są usytuowane nie-

zgodnie z danymi fabrycznymi płyty 

podłogowej,

  elementy zawieszenia kół są uszko-

dzone lub zużyte.

W praktyce jedyną metodą umożliwiają-

cą stwierdzenie przyczyn występowania 

nieusuwalnych wad geometrii usta-

wienia kół samochodu nie dających się 

usunąć poprzez regulacje w zakresach 

konstrukcyjnych pojazdu jest wykonanie 

pomiaru kształtu płyty podłogowej, ści-

śle rzecz ujmując, parametrów określają-

cych wzajemne położenie tzw. Punktów 

bazowych. Rysunek 13 przedstawia 

przykładowe stanowisko do jednocze-

snej kontroli geometrii kół oraz karoserii. 

Punkty bazowe, są to głównie punkty, w 

których mocowane są elementy zawie-

szenia kół samochodu. Badania takie 

prowadzi się w następujący sposób:

Geometria układu jezdnego 
a wady karoserii (2)
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Rys 13

  Głowica do pomiaru karoserii.

  Prowadnica pomiarowa.

  Obrotnica koła.

  Płyta rolkowa.

  Głowica pomiarowa przednia.

  Głowica pomiarowa tylna.

  pomiar geometrii kół wykazuje 

odchylenia od danych fabrycznych 

przekraczające ustalone przez pro-

ducenta pojazdu pole tolerancji, 

których nie można wyeliminować 

poprzez regulację,

  wykonuje się pomiar geometrii punk-

tów bazowych płyty podłogowej.

Analiza wyników tych badań przebiega 
następująco:

 jeżeli w wyniku pomiaru płyty podło-

gowej stwierdzono, że punkty bazowe 

znajdują się we właściwych miejscach 

(zgodnie z danymi porównawczymi 

producenta samochodu), to wynika 

z tego iż są uszkodzone lub zużyte 

elementy zawieszenia kół pojazdu,

  jeżeli w wyniku pomiaru płyty pod-

łogowej stwierdzono, że punkty 

bazowe znajdują się w niewłaściwych 

miejscach, czyli niezgodnie z danymi 

porównawczymi producenta samo-

chodu, to wynika z tego iż samochód 

wymaga naprawy blacharskiej w celu 

ustawienia punktów bazowych.

Zasadę oraz metodę postępowania 

przedstawiono na rysunku w formie 

schematu blokowego.

Rys. 14

Zastosowanie tej metody badań pozwa-

la uniknąć niejednokrotnie przykrych 

niespodzianek związanych z naprawami 

samochodów powypadkowych. Celowe 

wydaje się dokonywanie wstępnych 

pomiarów geometrii ustawienia kół, po 

zakończeniu głównych czynności zwią-

zanych z ustawianiem punktów bazo-

wych powypadkowej płyty podłogowej. 

Umożliwi to dokonanie ewentualnych 

czynności uzupełniających bez straty 

czasu na ponowny montaż stanowi-

ska naprawczego oraz przygotowania 

samochodu. Zagadnie to ma również 

swój wymiar ekonomiczny. Poza tym, 

że może uchronić wykonawcę naprawy 

przed niepotrzebnymi dodatkowymi 

kosztami, to w przypadku gdy firma 

otrzymuje zlecenia wykonania bada-

nia samochodu, który był naprawiany 

przez innego wykonawcę, stwierdzi 

wadę karoserii (przesunięcie punktów 

bazowych), może zaproponować zlece-

niodawcy usunięcie tej wady.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca 
farb ciekłych i proszkowych, zaprezentowała nową kor-
poracyjną tożsamość marki, która odzwierciedla zakres 
działalności firmy na całym świecie. Nowe logo podkre-
śla nazwę Axalta oraz skoncentrowanie na osiąganiu 
najlepszych wyników i jest spójnym, jasnym symbolem 
firmy, jej produktów i usług, które Axalta dostarcza 120 
000 klientom w 130 krajach.

“Jesteśmy niezmiernie podekscy-
towani w związku z naszą nową 
wizualizacją i w jaki sposób mówi 
ona o naszej przyszłości. To uciele-
śnienie naszego pragnienia pójścia 
naprzód w działaniach rynkowych, 
stawiania klientów na pierwszym 
miejscu i oferowania interesują-
cego portfolio marek”, wyjaśnia 
Prezes i Dyrektor Generalny Axalta 

Coating Systems, Charles Shaver. “Jako wiodąca globalna 
firma, zaangażowana w 100% w opracowywanie, produkcję 
i dystrybucję farb, jesteśmy gotowi z zaangażowaniem reali-
zować nasze obietnice dane klientom”.

Axalta Coating Systems tworzy produkty lakiernicze dla 
zróżnicowanej grupy odbiorców i utrzymuje wiodącą pozycję 
w czterech kluczowych segmentach rynku. Firma dostarcza 
farby producentom samochodów  i posiada ich aprobaty 
dotyczące wykorzystywania produktów Axalta. W segmen-
cie farb renowacyjnych, marki flagowe – Standox®, Spies 
Hecker® i DuPont® Refinish – wraz z markami dostępnymi 
w innych regionach, sprawiają, iż Axalta jest największym 
globalnym dostawcą lakierów dla warsztatów blacharsko-
lakierniczych. Klienci z branży transportowej, którzy pole-
gają na marce Imron®, to m. in. producenci samochodów 
ciężarowych, nadwozi oraz naczep, lokomotyw i wagonów 
kolejowych. Segment ogólnoprzemysłowy, stanowią między 
innymi producenci podzespołów urządzeń elektrycznych za-
opatrujący się w produkty marki Voltatex®, zaś producenci 
rurociągów dla przemysłu naftowo-gazowego, korzystają 
z oferty marki Nap-Gard®, by zapobiegać korozji i chronić 
środowisko naturalne. Klienci z branży budowlanej i deko-
racyjnej, wytwarzający okna, drzwi, panele zewnętrzne oraz 
meble, zaufali lakierom proszkowym Alesta®, które zapew-
niają wspaniałe kolory i odporność na korozję.

“Nasze fabryki znajdujące się w 35 lokalizacjach, na czterech 
kontynentach, koncentrują się na produkcji farb najwyższej 
jakości, a dzięki temu, iż fabryki znajdują się blisko klientów, 
jesteśmy w stanie szybko reagować na ich potrzeby. Wła-
śnie ogłosiliśmy swoją decyzję o budowie nowego zakładu 

produkcyjnego w Chinach, który umożliwi nam zaopatrywa-
nie rozwijającego się w tym kraju rynku motoryzacyjnego”, 
mówi Shaver. “Działając w branży lakierniczej od ponad 145 
lat, mamy potężne doświadczenie, dzięki któremu możemy 
dalej wprowadzać innowacje i oferować naszym klientom 
najnowocześniejsze rozwiązania, od najbardziej atrakcyj-
nych kolorów do najlepszych sposobów aplikacji”.

Produkty firmy Axalta zwiększają wydajność poprzez skró-
cenie czasu potrzebnego na pokrycie lakierem nowych 
pojazdów lub przy naprawie renowacyjnej. Lakiery o małej 
zawartości lotnych związków organicznych oraz lakiery wo-
dorozcieńczalne takie jak linia Cromax® Pro, wykorzystywa-
ne przez producentów samochodów i warsztaty, oznaczają 
także korzyści dla środowiska naturalnego. Ponadto, lakiery 
firmy Axalta zapobiegają korozji i przedłużają okres eksplo-
atacji materiałów, od podwozi i części samochodowych do 
urządzeń instalowanych na placach zabaw czy prętów zbro-
jeniowych używanych w budownictwie. Ma to istotny wpływ 
na ochronę środowiska naturalnego. Zapraszamy na nową 
stronę internetową firmy Axalta - axaltacoatingsystems.com, 
gdzie można dowiedzieć się więcej na temat naszej firmy, 
ludzi ją tworzących, produktów i segmentów rynkowych, 
które obsługujemy.

Projekt nowego logo marki Axalta został opracowany wspól-
nie z FutureBrand, globalną firmą innowacyjno-projektową 
pomagającą klientom w tworzeniu, budowaniu  i zarządza-
niu markami.

Axalta Coating Systems wprowadza nową tożsamość marki

Wiodący globalny dostawca farb 
prezentuje nową, śmiałą formę graficzną

Axalta Coating Systems to wiodący globalny dostawca farb ciekłych 
i proszkowych dla klientów z branży motoryzacyjnej, transportowej, 
ogólnoprzemysłowej oraz wybranych klientów z branży architek-
tonicznej i dekoracyjnej. Axalta Coating Systems, dawnej znana 
pod nazwą DuPont Performance Coatings, będzie dalej czerpać z 
ponad 145-letniej historii w branży produktów lakierniczych.
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Świat narzędzi cały czas ewoluuje. Pro-

ducenci prześcigają się nawzajem z po-

mysłami na nowinki techniczne. Rzadko 

która innowacja mija się z przeznacze-

niem bądź tego przeznaczenia nie posia-

da. Warto być w tej kwestii na bieżąco, 

bo przecież pracę trzeba sobie ułatwiać, 

a im szerszy wachlarz możliwości warsz-

tatowca, tym większe grono odbiorców 

jego usług. Czasy w jakich przyszło 

nam żyć nie pozwalają na skupianiu się 

tylko i wyłącznie na jednej dziedzinie, 

jednym fachu. Nie można pozwolić aby 

klient, który zwraca się do zakładu o 

naprawę uszkodzonej karoserii, musiał 

udać się do konkurencji w celu naprawy 

mechaniki, tylko dlatego, że blacharz 

nie posiada na miejscu podstawowych 

narzędzi potrzebnych by uporać się z 

tym problemem.

W tej części poruszone zostaną przede 

wszystkim narzędzia, które posiadają 

uniwersalne zastosowanie w warszta-

tach naprawy samochodów. Niezależnie 

od specjalizacji, powinien je posiadać 

każdy, tak jak typowe klucze oczkowe, 

młotek czy suwmiarkę. Pierwszym 

narzędziem poddanym analizie jest nie-

typowy zestaw trzech kluczy typu grze-

chotka. Składający się z trzech rozmia-

rów 1, 1 i 3 (fot. 1) cala zestaw pozwala 

na odkręcanie śrub czy nakrętek w trud-

nodostępnych miejscach. Nietypowa 

konstrukcja klucza pozwala na odkręca-

nie w sytuacjach, w których ograniczone 

pole manewru nie pozwala na tradycyj-

ne użycie, a ruch jaki da się wykonać 

jest znikomy. Tu na ratunek przychodzi 

specjalnie zaprojektowana rękojeść, 

której pokręcanie w lewo i prawo, prze-

kłada się na poruszenie końcówki klucza i 

dalej odkręcenie docelowego elementu. 

Dodatkową ważną zaletą jest z pewno-

ścią płynny przeskok jaki oferuje klucz 

podczas pokręcania. Zasługą takiej pracy 

jest użycie aż 60 zębów. Ciekawostką 

dla warsztatowców może być również 

narzędzie noszące nazwę Hinge Master 

(fot. 2). Ten szwedzki produkt mimo 

nieskomplikowanej budowy potrafi się 

uporać z najbardziej zniszczonym za-

wiasem drzwi samochodowych. Bardzo 

mocna, metalowa konstrukcja pozwala 

na doginanie zawiasów i ustawienie ich 

we właściwym położeniu, ułatwiając 

dopasowanie drzwi. Hinge Master ma 

regulowany rozstaw uchwytu umożli-

wiający rozwarcie aż do czterdziestu 

milimetrów, dzięki czemu obsłużymy 

nim wszystkie zawiasy spotykane w sa-

mochodach osobowych.

Pod koniec poprzedniej części poruszony 

został temat spawalnictwa. Stało się to 

przy okazji opisywania szczypiec specjal-

nych mig/mag. Z procesem tym jednak 

związanych jest dużo więcej specjałów, o 

których warto pomyśleć. Najważniejszym 

i myślę niemal tak samo podstawowym 

jak sama spawarka jest dziurkarko-fal-

carka blacharska (fot. 3). Przydatna nie 

tylko blacharzom, pozwala na lepsze 

dopasowanie łączonych elementów 

oraz przygotowanie ich do skutecz-

niejszego połączenia. Dwie funkcje w 

jednym narzędziu zmieniane są poprzez 

przekręcenie głowicy roboczej do wła-

ściwej pozycji. Falcowanie i dziurkowanie 

przebiegają bez większych problemów 

dzięki użyciu do produkcji tego narzędzia 

odpowiednio utwardzonych materiałów. 

Przy użyciu niewielkiej siły każdy jest w 

stanie wykonać powtarzalne, równe i 

estetyczne otwory czy falce. Zupełną 

nowością na rynku są dziurkarki mogące 

wyciąć otwory w kształcie owalu (fot. 4). 

Otwory powstające dzięki temu narzędzi 

mają średnio sześć na dwadzieścia mili-

metrów. W łączeniu różnych elementów 

karoserii często przeszkadza fakt braku 

trzeciej ręki. Na wprost tym niedogod-

ności wychodzą producenci zacisków 

spawalniczych. Jakże niezbędne potrafią 

się okazać szczypce typu mors podczas 

Narzędzia do zadań specjalnych cz. 4

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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codziennych prac warsztatowych jed-

nocześnie nie do końca spełniając nasze 

potrzeby i oczekiwania. Bardzo często 

konstrukcja oraz gabaryt morsa nie po-

zwala na jego użycie. Zaciski mają dużą 

przewagę nad kleszczami blacharskimi, 

ponieważ zostały zaprojektowane pod 

konkretne użycie. W tym artykule opi-

szę dwa najważniejsze typy, które przy 

niewielkiej inwestycji dają bardzo duże 

udogodnienie. Pierwszy typ (fot. 5) prze-

znaczony jest do połączeń dwóch kra-

wędzi blach bez konieczności falcowania 

wcześniej opisaną dziurkarko-falcarką. 

Opcja ta jest niezastąpiona w przypadku 

łączenia na środku dużej powierzchni 

jaką jest np., poszycie błotnika czy drzwi. 

Dzięki płynnej regulacji zaciski trzymają 

dwa elementy w jednej płaszczyźnie, 

dodatkowo przeciwdziałając skręcaniu 

się blach podczas spawania. Drugi typ 

(fot. 6)  ma zastosowanie podobne do 

wcześniej wspomnianych morsów przy 

zachowaniu mniejszych rozmiarów. Sto-

sując takie rozwiązanie mamy możliwość 

tymczasowego połączenia elementów 

karoserii przy wstawianiu nowego pro-

gu, błotnika itp.

Będąc przy narzędziach dla każdego 

warsztatu nie sposób ominąć ciekawe 

urządzenie, potrzebujące do swojego 

działania zasilania 230V. HS Ez-Dent (fot. 

7), bo tak się nazywa, jest idealnym roz-

wiązaniem pomagającym w uporaniu się 

z uszkodzonymi i połamanymi tworzywa-

mi sztucznymi. Istnieje wiele możliwości 

łączenia popularnie zwanych plastików, 

jedne bardziej inne mniej skuteczne. 

Najczęściej w warsztatach swoje miejsce 

znajdują różnego rodzaju kleje jedno 

bądź dwuskładnikowe, rzadziej jest to 

spawarka do tworzyw sztucznych. Połą-

czenia takie, choć są powszechnie znane i 

używane, nie spełniają stu procent ocze-

kiwań. Weźmy jako przykład ułamany 

uchwyt mocujący reflektora samochodu 

osobowego. Biorąc pod uwagę szybkość 

łączenia nowoczesnymi klejami, można 

mówić o dużej zalecie tego połączenia, 

ale sama wytrzymałość pozostawia 

wiele do życzenia. Siły oddziałowujące 

na połączenie podczas jazdy samocho-

dem najczęściej są w stanie rozłączyć 

wcześniej łączone elementy. Bierze się to 

z innej elastyczności, nieprawidłowego 

łączenia i całego zbioru przyczyn. HS 

Ez-Dent to innowacyjne urządzenie do 

zbrojenia znanych do tej pory połączeń 

za pomocą metalowych złączy. Złącza 

wtapiane są dzięki ergonomicznemu 

uchwytowi przez który przepływa prąd 

o specjalnych parametrach, wcześniej 

dobieranych przez użytkownika za po-

mocą pokrętła z trzech przygotowanych 

programów. Wtapiane w tworzywo koń-

cówki występują w przeróżnych kształ-

tach pozwalając na łatwe dopasowanie 

ich do napotkanej sytuacji. Po zatopieniu 

odpowiednio dobranej zszywki koniecz-

ne jest cięcie wystających ponad łączoną 

powierzchnię metalowych końcówek. 

Ostatnim krokiem jest użycie spawarki 

do tworzyw sztucznych. Ta służy tylko 

i wyłącznie do uzyskania odpowiedniego 

efektu wizualnego.

Koniec cz. 4
BR

Fot. 7

Fot. 5

Fot. 6
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Któż z nas kierowców nie zna tego problemu: zadrapania i 

uszkodzenia lakieru, powstałe podczas jazdy samochodem: 

odpryski kamieni, zadrapania kluczem, lekkie otarcia. Co gor-

sza, każdy z nas doskonale wie, jak wiele trudu i pracy wymaga 

ich usunięcie, nawet przy pomocy lakieru w sztyfcie. Od jakie-

goś czasu firma Motip Dupli Group, zgodnie ze swoją polityką 

innowacyjności, prowadziła prace nad nowym produktem pod 

marką ColorMatic: Zestawem do naprawy drobnych uszkodzeń 

(art. nr 332180). Miesiące żmudnej pracy opłaciły się i teraz 

z dumą możemy prezentować nowy produkt. Nowatorska 

metoda pozwala na uzyskanie niemal jednolitej powierzchni 

(dotychczas przy zastosowaniu samego lakieru w sztyfcie 

było to niemożliwe). Zestaw zawiera specjalny płyn napraw-

czy, szmatkę do polerowania, jednorazowe rękawice gumowe 

oraz specjalny, giętki klocek gumowy do usuwania nierówności 

pozostawionych na lakierze. Produkt ten można stosować 

również do głębokich zadrapań. 

Łatwy w stosowaniu – efekt murowany!

Zestaw zawiera dodatkowo instrukcje oraz płytę CD, na której 

znajduje się krótki film instruktażowy, w którym krok po kroku 

przedstawiono proces naprawy powłoki lakieru. Wszystko trwa 

kilka chwil, nie potrzeba kilkugodzinnego przygotowywania 

powierzchni: szlifowania czy nakładania podkładu. Należy do-

kładnie oczyścić powierzchnię i nanieść preparat do usuwania 

silikonu. Następnie wystarczy tylko 3-5 kropli lakieru w sztyfcie 

(sztyft MoTip należy zakupić dodatkowo w kolorze pojazdu), 

które należy nanieść na podłoże i rozprowadzić równomiernie 

przy pomocy gumowego klocka. Pozostawić przez 5-10 minut 

do wyschnięcia. Owinąć gumowy klocek szmatką zwilżoną 

płynem naprawczym i tak długo przecierać czyszczoną po-

wierzchnią, aż usunięty zostanie nadmiar warstwy lakieru. W 

razie potrzeby dokładnie wypolerować. 

Ot i cała filozofia, powierzchnia znów wygląda jak przed uszko-

dzeniem.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów 

stworzyliśmy Zestaw ColorMatic do odnawiania lamp (art. nr 

359248). 

Przy pomocy tego zestawu, w skład którego wchodzi m.in. 

nowatorski lakier 2 składnikowy, bez demontażu lamp, z ła-

twością usuniesz zmatowiałe powłoki i przywrócisz lampom 

dawny blask. Zawartość zestawu: ColorMatic 2K Hi-Speed 

Clear Coat lakier bezbarwny wysoki połysk 200 ml, ColorMatic 

Środek do czyszczenia plastiku 400 ml, ColorMatic Podkład do 

plastiku 150 ml, gąbka, para rękawiczek jednorazowych, 2 szt. 

papieru do szlifowania na mokro P800 oraz 2 szt. papieru do 

szlifowania na mokro P2000, a także do puszek.

PRZED PO

Zestawy do naprawy lakieru 
i odnawiania lamp
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Linia Spectral nieustannie rozwija się, 

stając się jedną z wiodących na rynku 

technologii przeznaczonych do napraw 

lakierniczych. Potwierdzeniem tego 

faktu jest kolejny wysokiej jakości 

przyjazny użytkownikowi produkt, 

który firma NOVOL wprowadziła na 

rynek. Lakier bezbarwny Spectral KLAR 
535 mat, bo o nim mowa, wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom i najnowszym 

trendom motoryzacyjnym. Doskonały 

wygląd i odporność na wybłyszczenia 

to najważniejsze cechy nowego lakieru. 

Oprócz tego doskonale nadaje się do 

zmatowienia innych lakierów stanowiąc 

alternatywę dla dodatków matujących. 

Nowy lakier matowy z pewnością stanie 

się przebojem na rynku lakierniczym, 

podobnie jak poprzednia nowość w linii 

Spectral  - KLAR 565, który zrewolucjoni-

zował pracę w serwisach lakierniczych. 

Główne grupy tematyczne: 
Parts & Components - części zamienne, 
Electronics & Systems – systemy elektroniczne i 
elektryczne, 
Repair & Maintenance - wyposażenie warsztatów 
samochodowych, 
Accessories & Tuning - akcesoria samochodowe, 
tuning, nowy produkt: przyczepy samochodowe i 
części i akcesoria do nich,
IT & Management - oprogramowanie komputerowe 
dla branży motoryzacyjnej, 
Service Station & Car Wash - wyposażenie stacji 
obsługi, stacji benzynowych i myjni,

Truck Competence - części do samochodów cię-
żarowych.

Targi odwiedza około 150.000 branżystów ze 168 
krajów, w tym ponad 2.600 odwiedzających z 
Polski, co daje nam 6 miejsce po branżystach 
niemieckich, włoskich, holenderskich, francuskich i 
brytyjskich. Więcej informacji na stronie www.tar-
gifrankfurt.pl
Zapraszamy do udziału w charakterze wystawcy. 
W 2012 roku swoją ofertę zaprezentowały 123 firmy 
z Polski.

automechanika 
2014

W dniach 16-20 września 2014 we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne 
targi Automechanika, największa na świecie impreza branży techniki motoryzacyj-
nej z liczbą ponad 4.600 międzynarodowych wystawców. Po raz pierwszy tylko 5 a 
nie 6 dni targowych!   

NOWOŚĆ - lakier bezbarwny Spectral KLAR 535 mat

Zalety lakieru Klar 535 Mat
  głęboki mat

  odporność na zarysowania 

 i uszkodzenia mechaniczne

  dokonała rozlewność

  odporność chemiczna 

  szybkie schnięcie

  technologia HS
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Jak zgrzać blachy w miejscach trudno dostępnych?
Karoserie samochodowe zgrzewane są w fabrykach 

wieloetapowo co znacznie ułatwia i przyśpiesza cykl 

produkcyjny lecz utrudnia ponowne zastosowanie 

zgrzewarek na polu warsztatowym. Przede wszystkim 

chodzi tu o profile zamknięte z utrudnionym dostę-

pem do uchwytu dwustronnego zgrzewarki. 

Rozwiązaniem tego problemu może być zastoso-

wanie różnego typu elektrod dodatkowych (fot. 6) 

oraz zastosowanie zgrzewania jednostronnego. Wadą 

tego drugiego rozwiązania jest brak docisku mecha-

nicznego oraz brak potwierdzenia jakości zgrzewu i 

użytych parametrów po jego wykonaniu. Jeżeli mamy 

pewność, że zgrzewane blachy ściśle dolegają do sie-

bie i nacisk jest prawidłowy połączenie powinno być 

wystarczające. Jeżeli połączenie nie będzie właściwe i 

będzie narażone na skręcanie i rozciąganie, w krótkim 

czasie nastąpi jego zerwanie. Należy pamiętać, że przy 

zgrzewaniu blach borowych minimalny nacisk ramion 

zgrzewarki to 300daN ( 3000N). Zastosowania mniej-

szego docisku powoduje iskrzenie oraz powstawanie 

połączeń nietrwałych, łatwych do rozdzielenia. Ma to 

szczególne znaczenie ponieważ z blach borowych wy-

konuje się elementy newralgiczne dla bezpieczeństwa 

biernego użytkowników. Sama siła mięśni operatora 

często jest niewystarczająca dla zapewnienia właści-

wego połączenia podczas zgrzewania jednostronnego 

i powstałe jądra zgrzeiny będą zbyt małe dla zapew-

nienia trwałości zgrzewu. Należy przede wszystkim 

bazować na zgrzewaniu dwustronnym, które pozwala 

kontrolować na bieżąco parametry i je korygować  w 

razie problemu.

Bogaty zasób elektrod dodatkowych pozwala na 

zgrzewanie takich elementów jak błotniki tylne (fot. 

7), czy choćby fragmentów znajdujących się za pasem 

tylnym pojazdu (fot. 8) poprzez jego ominięcie.  

Jakość zgrzewów
Badania jakości połączeń zgrzewanych dzielimy na 

niszczące i nieniszczące. Badania niszczące to naj-

popularniejsza metoda badania połączenia zgrzewa-

nego, pozwalająca prawie całkowicie ocenić jakość 

zgrzeiny. Najbardziej powszechna próba niszcząca 

to próba wyłuskiwania (fot.9). Jakość zgrzeiny uwa-

ża się za dobrą, jeśli podczas zrywania zawartość 

jądra zgrzeiny jest nadal przytwierdzona do jednej 

z blach, a w drugiej pozostają otwory. Jednakże ze 

względu na wielką liczbę połączeń odpowiedzialnych 

wykonywanych techniką zgrzewania oporowego 

punktowego istnieje silna potrzeba kontroli jakości 

wykonywanych zgrzein punktowych już w trakcie ich 

powstawania (badania nieniszczące), w trakcie two-

rzenia ciekłego jądra zgrzeiny i równocześnie korek-

cja niezgodności i zakłóceń w procesie zgrzewania 

oporowego punktowego. Obecnie stosowanych jest 

kilka metod kontroli jakości zgrzein w trakcie pro-

cesu zgrzewania. Najczęściej stosowane to: pomiar 

rezystancji dynamicznej. Do wyznaczenia rezystancji 

dynamicznej wymagany jest pomiar dwóch wielkości 

Zgrzewanie to wymóg 
technologiczny cz2.

Fot. 6. Za-
stosowanie 
różnych elek-
trod typu C 
oraz typu X 
(GYS).

Fot. 7. Zgrzewanie błotnika (GYS).
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elektrycznych tj. prądu zgrzewania i napięcia mię-

dzy elektrodami zgrzewarki, mierzonymi w trakcie 

procesu. Jak wykazano, istnieje ścisły związek po-

między zmianą parametrów technologicznych pro-

cesu zgrzewania (siła docisku, powierzchnia czynna 

elektrod, bocznikowanie prądu, prąd zgrzewania), a 

parametrami elektrycznymi.

W przypadku nowoczesnych zgrzewarek inwerterowych 

firmy GYS test zgrzewu wykonywany jest natychmiast 

po jego wykonaniu przez analizę parametrów użytych 

(fot. 10). Urządzenie sygnalizuje poprawność lub niepo-

prawność wykonanego zgrzewu gdy parametry uznane 

zostają za  właściwe zgrzewarka informuje o:

  natężeniu prądu (IRMS),

  sile użytej do zgrzania (F),

  czasie przepływu prądu między końcówkami elek-

trod (T).

Przygotowanie blachy do zgrzewania
Zgrzewane blachy powinny być starannie wyczyszczo-

ne, a powierzchnie części zgrzewanych powinny być 

płaskie i równolegle. Nie dostosowanie się do tych wy-

tycznych powoduje utrudnienie zgrzewania, a nawet 

problem z jego wykonaniem. Powierzchnie pomiędzy 

zgrzewanymi blachami można zabezpieczyć podkłada-

mi z dodatkiem miedzi, poprawiającymi przewodzenie 

prądu między elementami. 

Większy nakład pracy potrzebny na przygotowanie 

elementów do zgrzewania rekompensuje brak potrze-

by dodatkowej obróbki zgrzeiny już po jej wykonaniu. 

Dodatkowym atutem jest brak deformacji blachy w 

wyniku skurczu termicznego. Niska temperatura wo-

kół zgrzewu pozwala przy zachowaniu odpowiednich 

odległości między zgrzewami na bardzo szybkie łącze-

nie elementów, bez czasochłonnego prostowania ich 

jak ma to miejsce np. podczas spawania. 

Podsumowanie
Zgrzewanie oporowe jest obok lutospawania i klejenia 

najlepszą technologią łączenia elementów karoserii, 

dostępną w warunkach warsztatowych. Ogromu zalet 

jakie niesie ta metoda nie można podważyć, nawet po-

mimo przedstawionych w tym artykule trudności jakie 

można napotkać. Producenci urządzeń zgrzewających 

stale pracują nad udoskonalaniem swoich urządzeń 

dla zaspokojenia wymagań nawet najbardziej wyma-

gających użytkowników. Szeroka gama agregatów 

chłodzonych cieczą, uchwytów głównych, elektrod 

oraz końcówek pozwala na przybliżenie ich parame-

trów, do tych stosowanych w fabrykach na liniach 

produkcyjnych. Należy założyć dalszy rozwój techno-

logii zgrzewania połączony z miniaturyzacją urządzeń i 

automatyzacji ich pracy.

boguslawraatz@herkules-sc.pl

Fot. 8. Zgrzewanie elementu za pasem tylnym pojazdu (GYS).

Fot. 9. Próba wyłuskiwania w celu kontroli zgrzeiny.

Fot. 10. 
Dynamiczny 
komunikat o 

parametrach 
zgrzewu  

(GYS).

Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22
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Proces naprawy 
pojazdów użytkowych (1)

Uszkodzenia powypadkowe oraz niektóre uszkodzenia eks-

ploatacyjne pojazdów użytkowych wymagają zastosowania 

bardzo specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-napraw-

czego. Należą do niego: systemy kontroli i pomiaru kształtu 

ram oraz geometrii układu jezdnego pojazdów oraz syste-

my  korekcji kształtu ram i kabin. Są to urządzenia bardzo 

specjalistyczne produkowane przez niewiele firm na świecie. 

Naprawa powypadkowa pojazdu użytowego niesie ze sobą 

wiele dodatkowych problemów technologicznych związanych 

między innymi z gabarytami oraz masą naprawianych pojaz-

dów. Większość czynności naprawczych jest niezbyt skompli-

kowana jeżeli spojrzeć na nie z punktu widzenia kształtu oraz 

zalezności geometrycznych. Problemy zaczynają się podczas 

prób prostowania masywnej konstrukcji ram nośnych oraz in-

nych elementów pojazdu. Kabina ciągnika siodłowego nie jest 

bezpośrednio związana z zawieszeniem pojazdu co ma miejsce 

w ptrzypadku karoserii samonośnych. Pomimo to jej naprawa 

nie jest łatwa i nastręcza wiele problemów ze względu na ma-

sywną konstrukcję. Dodtkowy problem powstał w momencie 

wprowadzenia nowoczesnych gatunków stali, analogicznie jak 

w przypadku karoserii samonośnych. Współczesne technolo-

gie naprawczo-pomiarowe pozwalają na skuteczne zdiagnozo-

wanie i usunięcie większości uszkodzeń pojazdów. Są jednak 

strefy pojazdu, które wymagają specjalnego podejścia oraz 

niosą za sobą pewne ograniczenia. Dotyczy to np. punktów 

mocowania osi oraz mostów. 

Technologie i wyposażenie. Do podstawowego wyposażenia 

serwisu naprawczego pojazdów użytkowych w zakresie na-

praw powypadkowych należą:

 system pomiarowo diagnostyczny do kształtu ramy oraz 

geometrii układu jezdnego,

 system naprawczy do ram,

 system naprawczy do kabin,

 podgrzewacz indukcyjny o mocy min. 18 kW,

 zgrzewarka inwerterowa,

 lutospawarka,

 zestaw do napraw panelowych.

Zasada działania systemu naprawczo-pomiarowego. Systemy 

do naprawy pojazdów użytkowych można podzielić na dwie 

podstawowe grupy:

 systemy oparte na kratownicy w płycie posadzki hali,

 systemy niezależne od kratownicy.

W Europie najbardziej rozpowszechnione są systemy napraw-

cze oparte na kratownicy stalowej osadzonej na stałe w beto-

nowej posadzce hali napraw.

PROCES NAPRAWY POWYPADKOWEJ

Rama: Rodzaje typowych uszkodzeń powypadkowych.

Uszkodzenie podczas kolizji drogowej jest zwykle złożone. 

Można jednak wyodrębnić cztery typowe kierunki, w których 

następują odkształcenia powstałe wskutek działania sił pod-

czas wypadku. Dotyczy to głównie ramy nośnej pojazdu. Są 

to uszkodzenia:

 boczne, 

 skręcenia, 

 pionowe, 

 diagonalne.
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UWAGA: uszkodzenie (skrzywienie) diagonalne może być wadą 

ukrytą, która zostanie zidentyfikowana dopiero po końcowym 

pomiarze całkowitym kształtu ramy oraz geometrii układu 

jezdnego. Konieczna jest w takim przypadku dodatkowa na-

prawa. Usuwanie takich uszkodzeń należy do najtrudniejszych 

czynności podczas naprawy ramy. Wymaga czasami zasto-

sowania kilku pras i zapór jednocześnie przy jednoczesnych 

grzaniu kilku węzłów ramy. 

 Oględziny organoleptyczne pojazdu.
 określenie zakresu szkody-wstępne,

 dalsze prace przygotowawcze do przeprowadzenia całko-

witego pomiaru prostoliniowości ramy, w trzech płaszczy-

znach,

 pomiar punktów symetrycznych i weryfikacja uszkodzeń.

UWAGA: nie ma bazy wymiarów wzorcowych według, której 

prostuje się ramę i kabinę. Nie ma ustalonej toleracji odchyłek 

wymiarów oraz prostoliniowości kształtu ramy. Doświadczenia 

oraz wymogi co do geometrii układu jezdnego wskazują, że 

maksymalne odchynie prostoliniowości ramy to -3 do +3mm. 

Absolutne niedopuszczalne jest gdy krzywizna przekracza 

10mm. Taka ochyłka dopuszczalna jest tylko miejscowo, w 

strefach bez wpływu na gepometrię jazdy. Należy jeszcze 

zwrócić uwagę czy kierunki toleracji odchyleń w poszcze-

gólnych strefach „znoszą” się. Na końcach długości ramy 

odchylenie nie powinno przekraczać łączmnie 6mm ponieważ 

ustawienie prawidłowej geometrii układu jezdnego będzie 

niemożliwe. Należy zwrócić uwagę aby w strefach mocowania 

osi kół, siodło, belka wywrotu była największa dokładność. 

Optymalnie to +- 2mm. Dla sprawdznia końcowego wskazany 

jest pomiar pomiędzy punktami ważnymi dla geometrii jazdy 

z pominięciem obrysu ramy. Najwazniejszą diagnoza wykonanej 
naprawy jest końcowy pomiar układu jezdnego względem ramy 
nośnej.

 Wstępny demontaż uszkodzonych elementów.
 wytypowanie elementów do wymiany oraz do naprawy,

 demontaż uszkodzonych elementów.

 Pomiar wstępny ramy pojazdu.
 weryfikacja oględzin poprzez wstępny pomiar,

 określenie kierunków uszkodzeń i wybór kolejności czyn-

ności prostowania.

 Prostowanie ramy. Usuwanie odkształceń  ramy.
 Kolejność czynności prostowania.

UWAGA: prostowanie przeprowadza się w następującej kolej-

ności- boczne, pionowe, skręcenie, diagonalne. W przypadku 

gdy jedno z uszkodzeń jest znacznie większe od pozostałych 

to należy rozpocząć od prostowania w tym kierunku.

 Pomiar międzyoperacyjny.
 Po usunięciu krzywizn wykończenie detali: zagięcia ramy itp.
 Pomiar międzyoperacyjny i prostowanie korekcyjne, końco-

we.

Po przeprowadzenia całego procesu prostowania ramy należy 

wykonać ponowny pomiar ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na ewentulane skrzywienie diagonalne po przekątnej).

 Ustawienie elementów mocowania (zawieszenia) kabiny.
Kabina posiada dwie pary mocowań: zawias oraz zaczep. Są to 

najważniejsze punkty, których położenie będzie miało bezpo-

średni wpływ na późniejsze mocowanie kabiny.

 Pomiar geometrii układu jezdnego względem naprawionej 
ramy.

Pomiar geometrii układu jezdnego pojazdów ramowych wy-

konuje się inaczej niż w samochodach o karoserii samonośnej. 

W przypadku karoserii samonośnej wykonuje się go względem 

kół niekierowanych, nie bazuje się na elementach karoserii. W 

przypadku samochodów o konstrukcji ramowej pomiaru do-

konuje się w odniesieniu do osi środkowej ramy. Najważniejsze 

pomiary to:

 zależność geometrii osi drugiej od pierwszej,

 zależność geometrii osi trzeciej od pierwszej,

Bada się równoległość kolejnych osi pojazdu do osi kierowanej. 

Wszystkie osie pojazdu powinny być prostopadłe do osi środ-

kowej ramy (pojazdu).

PARAMETRY GEOMETRII (zasady ogólne o ile producent nie 

zaleci inaczej):

 oś toczna, zbieżność 0-3mm

 oś napędowa, zbieńność -3mm-0

UWAGA: w przypadku gdy są problemy z regulacją (zakresem) 

geometrii układu jezdnego to może wskazywać, że zostały 

uszkodzone elementy zawieszenia. Podlegają one wtedy bez-

względnej wymianie.

Most: Najistotniejsze jest wykrycie ewentualnej nierównole-

głości osi jazdy do osi środkowej pojazdu. Pochylenie koła w 

tej strefie t: 0°40´-1°20´. Zbieżność to: -2mm - +2mm. Opty-

malnie -2mm.
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Kabina

 Oględziny organoleptyczne oraz pomiar uszkodzeń.
 określenie zakresu szkody-wstępne,

 zakwalifikowanie elementów do naprawy i wymiany,

 pomiar punktów symetrycznych i weryfikacja uszkodzeń.

 Naprawa płyty podłogowej kabiny wraz z punktami jej za-
wieszenia.

Kabina posiada dwie pary mocowań: zawias oraz zaczep. Są 

to najważniejsze punkty, których położenie będzie miało 

bezpośredni wpływ na późniejsze mocowanie kabiny. Należy  

dopasować wymiary punktów mocowania (zawieszenia) kabiny 

do wymiarów w ramie pojazdu. Pozwoli to na uniknięcie doko-

nywania poprawek po lakierowaniu kabiny.

 Etapowa naprawa blacharska.
Naprawa blacharska kabiny jest zbliżona technologicznie do 

naprawy karoserii samonośnej lub ramowo-samonośnej. Są 

jednak podstawowowe różnice konstrukcyjne, które określają 

wymogi co do stosowanych technologii naprawczych. 

Podstawowa różnica to materiały z jakich zbudowana jest 

współczesna kabina samochodu użytkowego Nie są to co 

prawda stale o najwyższych parametrach wytrzymalościowych 

typu USIBOR czy VHTS, jak to ma miejsce w we współczesnych 

samochodach osobowych. Pewną trudność oraz zastosowanie 

specyficznych technologii naprawczych narzuca natomiast 

grubość blachy z której wykonane są profile kabiny. Grubość 

jest nawet trzykrotnie większa niż w pojazdach osobowych. 

 Zastosowanie technologii napraw panelowych, lutospawania 
i zgrzewania.

W celu uzyskania odpowiednich efektów naprawy oraz mak-

symalnego skrócenia procesu naprawy konieczne jest stoso-

wanie aktualnie dostępnych technologii napraw panelowych. 

Jest to technologia pozwalająca na usuwaniu wgnieceń w 

poszyciu kabiny nawet o znacznym zakresie. Kolejną technolo-

gią przyspiszającą pracę jest stowanie do łączenia elementów 

karoserii dwóch nowoczesnych sposobów: lutospawania oraz 

zgrzewania inwertorowego. Lutospawanie to proces łączenia 

blach stalowych poprzez lutowanie twarde  MIG. Odbywa się  

w osłonie gazu obojętnego. Jako spoiwo wykorzystuje się 

drut miedziany z domieszką krzemu lub domieszką aluminium. 

Zgrzewanie inwerterowe odbywa się  przy zastosowaniu prą-

dów powyżej 10kA i jednoczesnym nacisku min 350 daN.

 Końcowe spasowanie drzwi i szyb.
Do kabiny samochodu ciężarowego nie są mocowane żadne 

elementy zawieszenia kół. Kabina spełnia wyłącznie rolę prze-

strzeni pasażerskiej. Naprawa jej wymaga wykonania czynności 

przywrócenia właściwego wyglądu i funkcjonalności. Nie nie 

niesie natomiast za sobą   niebezpieczeństwa negatywnego 

wpływu na parametry jazdy.

PROSTOWANIE EKSPLOATACYJNE

 Prostowanie ramy ze względu obciążenie siodła.
 Kręcenie ramy: wywrotki.
 Skręcenie oraz odchylenie pionowe naczep: przeciążenia

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Pasta usuwa defekty po szlifowaniu papierem ściernym o gradacji P800.

Przeznaczona dla firm produkujących formy i wyroby 
gdzie zewnętrzną warstwą jest żelkot lub przemysłowy lakier 

nawierzchniowy o wysokim stopniu twardości.

www.sea-line.eu

 Nałóż niewielką ilość pasty.

 Ustaw obroty maszyny polerskiej na 800.

 Przyłóż aplikator do powierzchni.

 Uruchom urządzenie.

 Poleruj pełną powierzchnią, ale nie dociskaj mocno aplikatora. 

 Kiedy pasta zmienia kolor i konsystencja zamienia się 
    w emulsję zwiększ obroty urządzenia do ok. 1300

 Poleruj pełną powierzchnią aplikatora. Aby uzyskać ostateczny 
    połysk zwiększ obroty maksymalnie do 1800.

 Jeszcze większy połysk uzyskamy używając wody, której 
    można również użyć, gdy pasta przeschnie na powierzchni

 Ściereczką z mikrofibry oczyść polerowane miejsce 
    i ciesz się połyskiem

Sea-Line BRAYT S0 PASTA POLERSKA 
DLA PROFESJONALISTÓW

www.facebook.com/sealine.poland

Sea-Line BRAYT S0 w 9 krokach

Z pastą S0 BRAYT Sea-Line oszczędzasz 
czas pracy uzyskując najlepsze efekty.



st
r.4

0
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.41

Słysząc o tym jak niewyobrażalne postawił Pan sobie zadanie, 
nam, zwykłym zjadaczom chleba skóra cierpnie. Co będzie dla 
Pana większym wyzwaniem – opanowanie słabości ciała, czy 
psychiki? 
- Myślę, że zdecydowanie psychiki. Zakładam, że wysiłek 

fizyczny będzie do zniesienia. Najgorzej będzie z psychiką. 

Chodzi o świadomość pewnej nieuchronności. Polega ona  na 

tym, że tam będę napotykał sytuacje, w których po prostu 

nie da się nic zrobić. No bo jeśli lecę samolotem i napotykam 

burzę, to mogę zawrócić, mogę ją ominąć, mogę wylądować. 

Wchodząc na szczyty, jeśli warunki pogodowe się popsują, 

mogę rozbić namiot i przeczekać, albo po prostu zejść. Ale tu 

nie będę przecież mógł powiedzieć oceanowi: ucisz sztorm. 

To nieuchronność tego co nastąpi. A co nastąpi, tego nikt nie 

wie. 

Pokazał Pan już wielokrotnie, że potrafi Pan zwalczyć fizyczną 
słabość. Jest Pan bardzo wytrzymałym, wytrwałym, konse-
kwentnym człowiekiem. Czy kiedykolwiek, podczas kolejnych 
wyzwań, których się Pan podejmował, choć zbliżył się Pan do 
tego, na co może być narażona na oceanie Pana psychika? Sam 
Pan mówi, że nie ma innego miejsca na Ziemi, w którym człowiek 
czułby się tak samotny jak właśnie tam. 
- Nie. Nigdy nie byłem w takich warunkach, które mógłbym 

uznać za zbliżone. Nawet gdy pół roku byłem sam w syberyj-

skiej Tajdze miałem więcej bodźców. Były drzewa, ptaki, był 

pies. Też było smutno, strasznie i samotnie, ale to i tak niepo-

równywalne. Była twarda ziemia, schronienie, piec. Wiem, że 

mam przed sobą naprawdę spore wyzwanie, ale też możliwe 

do zrealizowania. W tej chwili oceniam swoje szanse 50 na 50. 

Zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić żeby się przygotować. 

Oczywiście mam braki, nie znalazłem głównego sponsora, 

który dałby mi to czego zechcę. Nie mniej udało mi się przez 

te dwa lata wybudować łódkę i zebrać podstawowe rzeczy, 

niezbędne w tej eskapadzie. 

Pana łódka, mimo zastosowania w jej konstrukcji nowoczesnych 
technologii, to nadal niewielka łupinka, nie mówiąc o tym, że 
napędzana siłą Pana mięśni. Czy będzie Pan mógł w niej schronić 
się i np. spać? 
- Tak. Jest w niej miejsce żeby wyciągnąć nogi „pod dachem”. 

Trochę mi pomoże prąd, trochę wiatr,  ale sami państwo zo-

baczycie, jeśli oczywiście zechcecie go państwo obserwować, 

że ten rejs będzie jednym wielkim zmaganiem się. Większość 

wioślarzy oceanicznych pływa w pasatach, czyli ma stały wiatr, 

który na przestrzeni tysięcy kilometrów niesie ich. Ja tego nie 

będę miał. Moja równowaga będzie bardzo  chwiejna. Jednego 

dnia będę popychany do przodu, drugiego w bok, trzeciego 

jeszcze inaczej. To też może niekorzystnie działać na psychikę. 

Człowiek ucieszy się, że pokonał spory odcinek, a potem się 

okaże, że znów się cofnął. No ale cóż, sam wybrałem ten naj-

trudniejszy odcinek. 

www.sea-line.eu

Będę oceanicznym rozbitkiem
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www.sea-line.eu

Płynie Pan bez asekuracji, ale rozumiem, że będzie Pan wyposa-
żony w jakiś sprzęt służący do zachowania łączności? Będziemy 
też mogli Pana łódkę obserwować w Internecie. Zabiera Pan np. 
telefon satelitarny? 
- Tak. Będę miał telefon satelitarny, który będę włączał co 

sześć godzin. Właśnie za pomocą tego telefonu będę wysyłał 

swoją pozycję na stronę internetową. Co sześć godzin będzie 

więc można zobaczyć gdzie w tej chwili jestem. Będę mógł też 

odbierać sms-y. Może zabiorę MP3. Nie wiem jeszcze, bo będę 

musiał bardzo oszczędzać energię. Będzie mi potrzebna do 

zasilania baterii do GPS-a, nawigacji, do świateł pozycyjnych, 

do urządzeń, które będą pokazywać innym, że jestem na tym 

oceanie i dzięki którym ja będę wiedział, że ktoś się do mnie 

zbliża. 

Co z jedzeniem? Jak załadować na taką łupinkę jedzenie na pół 
roku? 
- Jest trudno. Zabiorę żywność liofilizowaną. Mam jej spory 

zapas. Nie jest zbyt smaczna, ani kaloryczna, ale to najlepsze 

rozwiązanie. Wodę będę raczej gotował raz dziennie. 

Będzie Pan wspomagał się oceanicznymi rybami? 
- Oczywiście. Będę próbował. Tu, na północnym Pacyfiku, na 

terenie który jest najbardziej szkwałowy, sztormowy, gdzie 

przetaczają się fronty wyżowe, niżowe, powodując sztormy, 

każdy wioślarz od początku do końca jest rozbitkiem. Tu 

trzeba wieść życie rozbitka, nie wymagając zbyt wiele. Każ-

dy dzień jest dniem podarowanym. Trzeba być dobrej myśli 

i liczyć na szczęście, bo ono będzie bardzo pomocne. Nie da 

się wiosłować tą łodzią pod silny wiatr, ani gdy dmie z boku. 

Przydałoby się szczęście, by wiatr jak najmniej przeszkadzał. 

No i oczywiście żeby zdrowie dopisało i psychika, o której już 

mówiliśmy. Człowiek potrafi przywyknąć do różnych ekstre-

malnych warunków. Przecież ludzie przeżywali nawet obozy 

koncentracyjne. Byleby tylko nie nastąpiły w psychice zmiany, 

które nie pozwolą się odnaleźć po powrocie. 

Zastanawiam się jak trudno musiało być Pana najbliższym, 
zaakceptować tak niezwykły plan. Muszą Pana bardzo kochać 
pozwalając na spełnianie tak ryzykownych marzeń.
- Myślę, że tak. Ale też będzie wiadomo gdzie jestem, będzie 

ze mną kontakt. Nie będzie tak źle. 

Słyszałam, że na oceanie będzie z Panam obecna muzyka, bo 
zabiera Pan ze sobą wodoodporną klawiaturę. A czy zabierze Pan 
też jakąś ulubioną książkę? 
- Właśnie się zastanawiam nad tytułem. Na pewno będę mu-

siał ją wziąć w wersji elektronicznej. Jestem przekonany, że 

tam dobra będzie każda literatura. Człowiek może wybrzy-
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dzać tutaj, gdy ma wybór. Tam będzie się chłonąć wszystko 

po to, żeby przenieść się w świat trochę innych doznań. Z 

drugiej strony, czuję się wyróżniony, że będę mógł „dotknąć” 

tego oceanu tak, jak nie zrobi tego żaden marynarz, ani na-

wet żaden żeglarz. Będę miał największy kontakt z tą ogrom-

ną przestrzenią, z mieszkańcami jej głębi. Wiem na pewno, 

że wokół mojej łodzi powstanie jakieś środowisko, jakiś mini 

ekosystem, bo przecież wszystko co pływa, momentalnie 

bywa zagospodarowywane. Wiem, że w cieniu łodzi będą się 

chroniły różne ryby, mam nadzieję nawet na jakieś  przyjaź-

nie. Myślałem przez chwilę, żeby zabrać ze sobą w podróż 

szczura. Byłoby to bardzo fajne, ale doszedłem do wniosku, 

że  mógłby mi poprzegryzać jakieś kable i dopiero miałbym 

kłopot. A gdybym dla odmiany chciał wziąć ze sobą kota, 

musiałbym zabrać dla niego żywność, więc też ta koncepcja 

też odpada.

Wyobraża Pan sobie swój powrót, moment gdy zobaczy Pan 
ląd? 
- Myślę, że muszę tym żyć.  To będzie moje wielkie, towarzy-

szące mi nieustannie wyobrażenie. Wizualizacja, która będzie 

mnie podtrzymywać na duchu. 

Czego można Panu życzyć na dobrą i szczęśliwie zakończoną 
drogę? 
- No właśnie nie wiem. Życzenie stopy wody pod kilem byłoby 

kpiną skoro tam głębokości będą sięgać 8-9 kilometrów. Pew-

nie tradycyjnie – połamania wioseł! A ja nie będę dziękował.

W takim razie: połamania wioseł! Będziemy na Pana czekać z 

niecierpliwością. Tak jak na kolejną, pasjonującą książkę z Pana 

niezwykłej, najtrudniejszej dotąd wyprawy. 

- Do zobaczenia. Zapraszam do śledzenia losów oceanicznego 
rozbitka. 

Bardzo dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Oto kolejny z projektów, które przyszło mi realizować w 

ostatnim czasie. Tym razem poprzeczka została postawiona 

bardzo wysoko. Właściciel pięknego motocykla zbudowane-

go za zachodnią granicą przez niemiecką firmę custom’ową 

zdecydował się na wykonanie w naszej pracowni grafiki, która 

miała być dopełnieniem całości. Mając świadomość oczekiwań 

klienta oraz standardów jakich się spodziewał wiedziałem, że 

projekt musi być mocno zaawansowany technicznie. 

Praca jak zawsze rozpoczęła się o przygotowania powierzchni, 

która była pokryta kolorem i lakierem bezbarwnym. Elementy 

motocykla zostały zmatowane papierem ściernym 3M w krąż-

kach o gradacji 800 na folii. Oczywiście przy użyciu maszyny 

oscylacyjnej o skoku 3mm. Taka kombinacja daje najlepszy 

efekt, idealnie matową i gładką powierzchnię, która przyjmie 

każdą formę grafiki. 

Perłowy kolor tła został szczelnie zamaskowany a obszar, na 

którym miałem tworzyć grafikę pokryłem jasnoszarą bazą z 

palety Spies Hecker. Do malowanie posłużył mi pistolet Iwata 

W300WB z dyszą 1.3mm. Bardzo poręczny, lekki i ergonomicz-

ny sprzęt idealnie sprawdzający się przy malowaniu mniejszych 

powierzchni o nierównomiernych kształtach. 

W trakcie gdy baza odparowywała ja zabrałem się za przy-

gotowanie szablonów niezbędnych w dalszej pracy. Używając 

odpowiednich programów graficznych i plotera stworzyłem 

szablony w folii samoprzylepnej. 

Indywidualna Identyfikacja
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już wysuszonej szarej bazy. Używając folii transportowych 

o słabszym kleju od folii, w której wycinałem wzór, przeło-

żyłem naklejki na bak. W ten sposób stworzyłem negatyw 

projektu. Kosztowało to dużo pracy i czasu gdyż projekt 

składał się z bardzo dużej ilości drobnych elementów gra-

ficznych. Każdy z nich musiał znaleźć się na wcześniej usta-

lonym miejscu. 

To co widzicie na zdjęciu to niebieska folia maskująca pokry-

wająca szarą powierzchnię baku. Dopiero teraz można było 

zabrać się za kolejne etapy tworzenia grafiki. 

W dalszej kolejności bak wraz z naklejkami pokryty został czar-

ną bazą również z palety Spies Hecker. Usuwając etapami folię 

maskującą osiągnąłem efekt szarej grafiki na czarnym tle. Teraz 

trzeba było nieco stonować poszczególne elementy projektu 

do czego posłużył aerograf Iwata HP-CR z dyszą 0,5mm. Taka 

dysza pozwala w swobodny i płynny sposób cieniować większe 

powierzchnie. Unikamy malowania kreską na rzecz szerokiego 

i tonalnego cieniowania.

Efekt powoli nabierał wyrazu. Z szarości i 

czerni stworzyłem tło projektu, natomiast 

trzeb było go teraz ożywić i wysunąć na 

pierwszy plan. Dlatego też pojawiły się ko-

lejne kolory, brązowo żółty oraz złoty.   

Po kilku godzinach wzmożonej pracy powstał już całkiem fajny 

efekt. Nie był to jeszcze koniec pracy ale już widać było, że 

projekt będzie efektowny. 

Przyszedł czas na detale, wykończenia, upiększacze itp. Takie 

rzeczy maluje się punktowo a do maskowania używam taśm 

3M. Sprawdzają się najlepiej dobrze przylegając do powierzch-

ni i co najważniejsze nie pozostawiając kleju. 

A tak oto prezentował się bak po zakończeniu pracy ale 

jeszcze przed lakierowaniem lakierem bezbarwnym. Jego 

realizacja zajęła 3 dni robocze ale efekt był tego wart. 

Piotr Parczewski
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Zajął się Pan tą branżą w 1995 roku. 
Jak narodził się pomysł na taki biz-
nes? 
Razem z Mariuszem, moim młod-

szym bratem, otworzyliśmy firmę, 

która nazywała się Inter Auto Lak. 

Firma została zarejestrowana na 

mnie. Obaj byliśmy bezrobotni. W 

związku z tym, że nie mogliśmy 

znaleźć konkretnej, satysfakcjo-

nującej nas pracy i wobec tego, 

co działo się wówczas na rynku, 

postawiliśmy na branżę samocho-

dową. To nie był pierwszy biznes, 

który prowadziłem. Wcześniej była 

branża spożywcza.

Skąd taki przeskok?
Byłem absolwentem Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa. Praco-

wałem od 1984 r. w państwowej 

firmie jako dyspozytor transportu. 

To była  duża baza transportowa. 

Zarządzałem  70 - osobami. Tam 

nabierałem doświadczenia  w 

kontaktach z ludźmi. Lubiłem to.  

Jednak gdy doszło do zwolnień 

grupowych w 1990,  mając nie-

wielki staż, jako jeden z pierwszych 

straciłem pracę. Przez pół roku 

byłem bezrobotny. Zastanawiałem 

się czym się zająć. Miałem wtedy 

26 lat. Po rodzinnych debatach 

postawiliśmy na to, co sprzedaje 

się zawsze – żywność. Otworzyli-

śmy sklep spożywczy. To był mały, 

osiedlowy sklepik. Zarabialiśmy tak 

na życie, w pracy pomagał teść. 

Taki rodzinny, niewielki biznes. Nie 

wymagał dużych nakładów. Mógł 

się utrzymać, bo nie było jeszcze 

takiego zalewu hipermarketów. 

Ale na dłuższą metę ten biznes nie 

miał przyszłości. Poza tym, przy 

całym szacunku dla branży spo-

żywczej, zacząłem myśleć o czymś, 

w czym lepiej mógłbym się odna-

leźć. Szukałem czegoś co mógłbym 

robić z pasją.

A to był bardzo dobry czas dla branży 
lakierniczej.

Do przodu, pamiętając o początkach

Sposób na sukces w biznesie? – Pokora, pracowitość, ale i zdrowy dystans do pracy – słyszymy 
w odpowiedzi. Tym razem o historii i teraźniejszości Inter Kolor, firmy z Lubina, działającej na 
rynku lakierniczym, rozmawiamy z jej współwłaścicielem, Januszem Gąsiorem. To rodzinna fir-
ma. Drugim wspólnikiem jest żona Barbara.

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa
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Tak.  W międzyczasie rozpocząłem 

studia w Wyższej Szkole Zarzą-

dzania w Warszawie. Miałem już 

dwójkę dzieci. Uczyłem się nie po 

to , żeby pójść do jakiejś pracy, 

ale po to, by mieć wiedzę i inną 

perspektywę spojrzenia na to co 

działo się w ramach przeobrażeń, 

które rozpoczęły się w Polsce 

po 1989 roku. Podczas studiów 

zdobyłem wiedzę, którą później 

wykorzystałem przy prowadzeniu  

swojej firmy. Poznając temat hi-

storii gospodarki wolnorynkowej  

szukałem pomysłu na  biznes. 

Śledząc rynek Wielkiej Brytanii  z  

lat  50 snułem hipotezy na temat 

tego, co wydarzy się u nas. Rynek 

spożywczy powoli zawłaszczały 

supermarkety.  Wielka Brytania 

dźwigała się gospodarczo, prze-

żywała silny rozwój ekonomiczny. 

Podobny czas nastał w Polsce .U 

nas lata 90 to czas ogromnej ilości 

samochodów sprowadzanych z 

zagranicy. Były w różnym stanie, 

często wymagały kompleksowych 

napraw. Po wnikliwej analizie rynku 

przyszła  decyzja, by spróbować  

sił w tej branży.  Od 1995 do 2000 

prowadziłem firmę Inter Auto Lak. 

Była to mieszalnia lakierów marki 

Spies Hecker.  Przez 5 lat uczyłem 

się od podstaw. Wtedy też pra-

cowałem z bratem. Stworzyliśmy 

małą firmę rodzinną. Oficjalnie ja 

byłem właścicielem. Najważniejsze 

było to, że obaj mamy pracę i kon-

takt z motoryzacją.

Dalej pracujecie Panowie razem? 
Niestety nie . Okazało się, że bratu 

zdrowotnie nie służy praca, któ-

ra wymaga stałego kontaktu ze 

środkami chemicznymi. Skończył 

te same studia co ja i ma teraz 

bardzo dobrą pracę  w dużym kon-

cernie, także w branży motoryza-

cyjnej.  W 2000 r. stwierdziliśmy, że 

chcemy się rozwijać, sprzedawać w 

całej Polsce.  To wtedy firma prze-

kształciła się w Inter Kolor, spółkę 

cywilną, która istnieje do dziś.  W 

tym samym roku  zmieniliśmy sie-

dzibę.  Kupiliśmy w centrum miasta 

większe magazyny, wyremontowa-

liśmy je i rozpoczęliśmy handel 

hurtowy. W 2002 podpisaliśmy 

umowę ze słoweńską firmą Helios. 

Zostaliśmy dystrybutorem  syste-

mu Mobihel  na Polskę Zachodnią.  

Od kilku lat jesteśmy także jednym 

z dystrybutorów produktów  3M 

w Polsce, a  od sierpnia ubiegłego 

roku także produktów firmy Akzo 

Nobel.  Obecnie  obsługujemy  ok. 

60 mieszalników. Znajdują się  one 

u naszych klientów w wojewódz-

twach dolnośląskim, lubuskim, 

wielkopolskim i opolskim. W ofercie 

posiadamy ponad 3 tys. różnorod-

nych artykułów wykorzystywanych 

w  lakiernictwie i kosmetyce samo-

chodowej.   W 2006 po raz trzeci 

zmieniliśmy siedzibę, zakupiliśmy 

większe budynki, większe maga-

zyny. Wzięliśmy w leasing nowe 

samochody. Wszystko po to, żeby 

usprawnić logistykę. 

Nie da się ukryć, że kryzys daje się 
we znaki także branży lakierniczej. 
Znaleźliście Państwo jakiś sposób na 
zminimalizowanie jego skutków? 
Wzbogaciliśmy ofertę o farby 

dla przemysłu. Zastanawiamy się 

nad  wprowadzeniem systemów 

mieszania farb dla branży  budow-

lanej. Nie ukrywam jednak, że cały 

czas  znajdujemy klientów na nowe 

mieszalniki. Staramy się utrzymać 

kontrahentów, których już mamy, 

jednocześnie zabiegając o nowych. 

Naszą receptą na kryzys jest to, 

że zatrudniamy kolejnych przed-

stawicieli handlowych, wychodząc  

z założenia , że najlepszym lekar-

stwem na kryzys, jest trochę szyb-

sze  przebieranie nogami (śmiech). 

Robimy wszystko, żeby nasi klienci  

byli z nas jeszcze bardziej zadowo-

leni.  Przynajmniej raz w tygodniu 

jesteśmy u każdego z nich, nasze 

produkty wysyłamy także kurie-

rem. Naszym atutem jest duży 

asortyment dostępny „od ręki”, a 

także szybka dostawa. Staramy się 

być na bieżąco z nowinkami. Regu-

larnie jeżdżę na targi do Paryża, 

czy Frankfurtu. Szczerze mówiąc 

w naszej firmie zjawisko kryzysu 

nie jest do końca zauważalne. 

Ile osób Państwo zatrudniacie?
Nasza załoga to 8 osób plus dwoje 

właścicieli. Dalej jest to firma rodzin-

na. Pracuję z żoną Barbarą, synem 

Tomaszem, oraz bratową Ewą.

Mamy bardzo dobrze wyszkolonych, 

profesjonalnych pracowników, z 

którymi w partnerskiej  atmosferze 

tworzymy zgrany  zespół. 
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Czy prowadzicie Państwo także sprze-
daż detaliczną?
Tak. Mamy sklep firmowy przy hur-

towni. Znajdujemy się blisko giełdy 

samochodowej, co jest dla nas bar-

dzo cenne ze względu  na dodatko-

wą  ilość potencjalnych klientów.

Co Pana zdaniem zadecydowało o 
tym, że  firma osiągnęła sukces?
Wraz z towarem dowozimy do 

klienta wartość dodaną, jaką jest 

nasza wiedza i doświadczenie. Dzie-

limy się tą wiedzą, bo ludzie, którzy 

dopiero wchodzą do tej branży, 

oczekują od nas pomocy. Gdy my 

zaczynaliśmy, było inaczej. Jestem 

pełen pokory wspominając to, co 

przeszliśmy. Nie znając branży, 

uczyłem się wszystkiego na swoich 

błędach. Nie było takich możliwości 

szkoleń jak dziś, zawarcie umowy 

dystrybucyjnej bez kapitału było 

nieosiągalne. Dlatego szanujemy 

tych, którzy dziś zaczynają od zera 

i staramy się, żeby mieli w nas jak 

największe wsparcie.

Według mnie na sukces składa 

się kilka czynników: pracowitość, 

uczciwość, konsekwencja, wiedza, 

zdolność obserwowania rynku i 

przewidywania.

Mógłbym tak wymieniać w nie-

skończoność, ale najważniejsze w 

tym wszystkim jest to, jakich ludzi  

na swojej drodze spotykamy.  Dzięki 

pozytywnym relacjom z partnera-

mi handlowymi i pracownikami, we 

wzajemnym poszanowaniu  widzę 

sens w tym, do czego zmierzam 

pamiętając ciągle o bardzo ciężkich 

początkach.

Sposobem na sukces okazuje się więc 
pamięć o początkach.
Dokładnie tak. Poza tym, cieszymy 

się z tego co mamy.  Rozwijamy 

firmę, ale nie za   wszelką cenę. 

Wiemy w jakim kierunku podążamy. 

Nie chcemy z firmy zrobić super-

marketu. Chcemy spokojnie  praco-

wać, pielęgnując to, co zdobyliśmy, 

jednocześnie zachowując dystans 

do pracy. Oczywiście na tyle, ile to 

możliwe. Czas płynie nieubłaganie. 

Trzeba więc pamiętać o realizacji 

swoich marzeń. Staram się jak naj-

więcej czasu poświęcać rodzinie. 

Razem podróżujemy, poznajemy 

nowych ludzi. Moją pasją są moto-

cykle, samochody marki Mercedes - 

szczególnie te wiekowe, oraz sport. 

Sam wieczorami lubię - z moim  

psem Maksiem, gońcem polskim 

- wyjść pobiegać rekreacyjnie w 

pobliskim lesie. A właśnie, jest jesz-

cze coś. Na studiach pisałem pracę 

związaną  z moją branżą. Proszę 

sobie wyobrazić, że badania, które 

wtedy wykonałem sprawdziły się w 

100 procentach, przewidując to, co 

wydarzy się jakieś 5 lat do przodu.  

Tym, którzy mówią, że uczymy się 

po to, by mieć papier, mogę powie-

dzieć jedno - warto było uczyć się 

dla siebie (śmiech).

Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska 

Firma Handlowo - Usługowa
INTER - KOLOR s.c.
Hurtownia Artykułów 
Lakierniczych
M. Skłodowskiej-Curie 91D

59-300 Lubin

tel. 76 844 47 61

fax. 76 844 39 45

kom. 512 336 688

e-mail: interkolor@poczta.onet.pl

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa
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W dniach 14-15 września 2013r. odbędzie 

się II edycja Targów Obsługi Serwisowej 
Pojazdów i Techniki Warsztatowej MeCa-
Tech. Już dziś zapraszamy do Wrocławia, 

który na te dwa dni zamieni się w praw-

dziwe forum mechaników. 

Tegoroczny program targów obfitować 

będzie w wiele dodatkowych atrakcji. Z 

całą pewnością duże emocje wzbudzą II 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 

organizowane przez grupę V8 Team. W 

wyniku kilkuetapowego konkursu pozna-

my mechanika, wyróżniającego się wie-

dzą jak i sprawnością. Kto otrzyma tytuł 
Mechanika Roku 2013r., tego dowiemy 

się już niebawem.

Podczas targów odbędzie się również 

rozstrzygnięcie konkursu „Młody Me-

chanik” oraz wręczenie nagród ufun-

dowanych przez organizatora konkursu 

– producenta olejów Mobil. 

Na targach będzie można zapoznać się 

z najnowszą ofertą wyposażenia warsz-

tatowego, sprzętu, urządzeń, narzędzi, 

części zamiennych do samochodów, 

oprogramowania, systemów zabezpie-

czeń. Targi MeCaTech mają bowiem na 

celu zapoznać fachowców i miłośników 

motoryzacji z najnowszymi trendami i 

nowościami przygotowanymi specjalnie 

z myślą o warsztatach samochodowych i 

punktach kontroli pojazdów. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych 

warsztatach i pokazach. Targi MeCa-

Tech to również duża dawka branżo-

wej wiedzy. Zapraszamy do udziału w 

seminariach learnShops™, które są 

nieodłącznym elementem targów. Każdy 

wystawca ma możliwość wzięcia udzia-

łu w bezpłatnych warsztatach. Jest to 

bowiem sprawdzony sposób zaprezen-

towania swojej firmy oraz oferowanych 

produktów na szerokim forum specjali-

stów z branży. Prezentacje odbywają się 

w specjalnie wydzielonej, otwartej prze-

strzeni targowej co sprawia, iż udział w 

nich jest wyjątkowo komfortowy. 

Jedno jest pewne, dobra zabawa gwaran-
towana !

Szczegółowe informacje na temat 

wydarzenia można znaleźć na stronie 

www.easyfairs.pl/mecatech2013 

II Targi Obsługi Serwisowej Pojazdów 
i Techniki Warsztatowej MeCaTech
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Organizator:
easyFairs® Poland 
Tel. +48 12 651 95 20
Fax +48 12 651 95 22
poland@easyfairs.com 
Miejsce targów:
Hala Widowiskowo-Sportowa ORBITA
ul. Wejherowska 34, 54-239 Wrocław
Godziny otwarcia:
Sobota, 14 września 2013, 10:00 - 17:00
Niedziela, 15 września 2013, 10:00 - 16:00
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Okres letni to najlepszy czas na zrobie-

nie przeglądu myjni oraz podsumowania 

zarobków lub strat z okresu zimowego i 

podejmowanie odpowiednich kroków.

Problem naprawy „starych rzeczy”, w 

rozumieniu odkładanych na później, 

w okresie wiosenno-letnim dotyczy 

przede wszystkim właścicieli myjni, 

którzy zdecydowali się na myjnie mo-

dułowe. Jak łatwo można zauważyć 

wszelkie naprawy i sprawy konserwacyj-

ne w myjniach modułowych w okresie 

zimowym są zdecydowanie utrudnione, 

ze względu na niską temperaturę i ko-

nieczność wykonywania czynności na 

powietrzu. Przy temperaturze poniżej -

5 stopni Celsjusza z często kapiącą wodą 

po dłoniach ograniczamy się tylko do 

czynności niezbędnych.

Jak każdy inwestor posiadający myjnie 

wie, okres letni to najbardziej zyskowny 

okres dla właściciela – brak konieczności 

ogrzewania posadzki, minimalnie krótki 

czas poboru prądu do oświetlenia. Ale 

tylko pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze – myjnia musi dokładnie 

domywać. Przy dużej konkurencji ra-

cję bytu i zarabiania mają tylko myjnie 

myjące samochody idealnie. Prawdziwą 

zmorą dla kierowców w lato są owady, 

których jest miliony, a tysiące rozbijają 

się o szyby, lusterka i karoserię. Po około 

ośmiu latach działania biznesu myjni 

bezdotykowych w Polsce oraz po nabra-

niu doświadczenia musimy powiedzieć 

sobie jasno i szczerze, żadna myjnia, 

która nie posiada szczotek nie domyje 

auta w 100%. Tylko myjnia wyposażona 

w szczotkę domyje stary brud i tłuste 

owady. Często inwestorzy bronią się 

przed szczotką myjącą, powtarzając wy-

świechtane chwyty marketingowe tzw. 

czołowych dostawców, o zamarzaniu jej 

w zimę, o drapaniu aut itp. itd. Spowo-

dowane jest to tym, iż na szczotkę która 

nie zamarza może pozwolić sobie tylko 

firma, która posiada bardzo dobrą tech-

nologię produkcji. 

Po drugie – myjnia musi być niezawodna 

technicznie (długość gwarancji i koszty 

serwisowe świadczą o prawdziwych 

intencjach producentów czy dystrybu-

torów myjni).

Po trzecie – myjnia musi posiadać cały 

pakiet zabezpieczeń przed awariami nie 

zależnymi od inwestora jak np. brak 

wody czy prądu. TIXEWASH Polska 

zaprezentowała najnowocześniejszy 

system ostrzegania sms. Oprócz tego 

system kontroli internetowej jako uzu-

pełnienie.

Oprócz w/w punktów, każdy inwestor 

powinien zadbać o zdrowie swoich przy-

szłych użytkowników myjni. W ciepłych 

i wilgotnych warunkach gdzie rozpylana 

jest woda, bardzo dobrze rozwija się i 

rozmnaża niebezpieczna bakteria Le-

gionella. Powoduje ona ciężkie zapalenie 

płuc a nawet śmierć. Zauważono to już 

na zachodzie Europy, gdzie producenci 

muszą mieć wymagane certyfikaty. W 

Polsce taki certyfikat posiada jedynie 

TIXEWASH Polska. Choroby wywoływane 

bakterią Legionelli są na tyle poważne i 

częste, iż przed Mistrzostwami Eropy 

Euro 2012, po wykryciu w/w bakterii 

w hotelu Monopol, reprezentacja Czech 

zrezygnowała z pobytu w niniejszej 

lokalizacji. Niebawem w Polsce każdy 

producent oraz inwestor będzie musiał 

posiadać taki certyfikat w przeciwnym 

razie biznes może być postawiony pod 

znakiem zapytania.

Przy coraz bardziej rosnącej świadomo-

ści klientów, pewne aspekty są już nie do 

ominięcia.

Myjnia latem musi być niezawodna, 

dokładnie myjąca i co bardzo ważne 

bezpieczna dla klientów. Raz utraco-

nego klienta, bardzo ciężko odzyskać. 

Lepiej samemu przetestować urządzenia 

niż ulegać mitom czy chwytom rekla-

mowym. Doskonałe urządzenia mogą 

zapewnić tylko firmy z bogatą tradycją, 

które zajmują się tylko produkcją techni-

ki do myjni samoobsługowych.

 Jacek Wójcicki
 TIXEWASH Polska
 www.tixewash.pl

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji myjni zapewni wydajne i bezawaryjne działanie na długie miesiące.

Myjnia latem



st
r.5

0
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.51

MAGMA Universal Black & Fast 
Czarna szpachlówka poliestrowa z krótkim czasem utwardzania.

 Poliestrowa szpachlówka wype�niaj�ca w kolorze czarnym. 
Charakteryzuje si� niezwykle krótkim czasem 

utwardzania i dobr� przewodno�ci�.
Szczególnie polecana  do napraw ciemnych karoserii samochodowych, 

zw�aszcza tych elementów, które mog� nagrzewa� si� podczas pracy silnika.
Wysoka tiksotropia produktu u�atwia prac�

na elementach pionowych pozwalaj�c na aplikacj� grubych warstw 
bez efektu obsuwania materia�u i tym samym dobre wype�nienie ubytków.

Krótki czas utwardzania oraz perfekcyjne w�a�ciwo�ci �cierne
szpachlówki pozwalaj� ograniczy� czas, energi� i ilo�� materia�ów

�ciernych w procesie naprawy.

Bardzo dobra przyczepno�� do metali.
�atwy proces mieszania i aplikowania.
Niezwykle krótki czas utwardzania.
Dobra jako�� szlifowania.

czarna szpachlówka poliestrowa 

www.troton.com.pl

Kolor � Czarny.
Stopie� po�ysku - Mat.
G�sto�� - 1,98 kg/L

®
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Mamy szczęście do ludzi – mówi 
Mariusz Kilichowski, współwłaści-
ciel  firmy PW Kolor  w Bydgoszczy. 
W 1996 r. Założyli ją dwaj koledzy 
(drugim wspólnikiem jest Piotr 
Piontek), gdy okazało się, że obaj 
zostaną bez pracy, bo zakład z któ-
rym obaj się związali upada. 

Ten upadajacy zakład to była firma 
tej samej branży, prawda? 
- Tak. Tam się spotkaliśmy. Gdy 

zostaliśmy bez pracy postanowi-

liśmy wykorzystać to co umiemy 

i rozpoczęliśmy działalność na 

własną rękę. Z pomocą firmy 

Standox.  Prowadzimy mieszalnię 

tej firmy. Jej ówczesny właściciel w 

Polsce bardzo nam wtedy pomógł, 

okazując nadzwyczajne zaufanie i 

zrozumienie.

Startowaliście Panowie z dużym 
kapitałem? 
- No nie. Właściwie z żadnym. 

Pomogli  zaprzyjaźnieni lakiernicy, 

którzy nam pożyczyli pieniądze i 

zgodzili się odbierać je sukcesyw-

nie  w to-

warze. 

O! Musieli mocno w Panów wierzyć.
- Aż dziwne prawda? Po prostu 

nam zaufali. Zaczynaliśmy trochę 

jak bohaterowie kultowej „Ziemi 

Obiecanej”. Też mogliśmy sobie 

powiedzieć coś w rodzaju: ja nie 

mam nic, ty nie masz nic, więc 

zbudujemy fabrykę. 

Czym zajmowaliście się Panowie 
przed wejściem do branży lakierni-
czej? 
- Raczej nie mieliśmy z nią wiele 

wspólnego. Kolega jest mechani-

kiem, ja elektronikiem. On praco-

wał w warsztacie mechaniki pojaz-

dowej, ja w serwisie RTV. Ale chyba 

każdy poszukuje czegoś w czym 

się odnajdzie najlepiej, prawda? W 

efekcie takich poszukiwań, spotka-

liśmy się w branży lakierniczej.  

Sporo czasu minęło odkąd powstała 
firma. Jak Wam się razem pracuje? 
Macie za sobą jakieś kryzysowe za-
wirowania? 
- Nie. Chyba nieźle się dobraliśmy 

się pod względem charakterolo-

gicznym. Naprawdę od początku 

współpracujemy bez konfliktów. 

Dzielimy się obowiązkami. Teore-

tycznie kolega zajmuje się finan-

sami, ja mieszalnią i sklepem. Ale 

właściwie robimy mniej więcej to 

samo. W wielu wypadkach uzupeł-

niamy się. 

Jak wyglądał początek Waszej 
współpracy? 
- Wynajęliśmy lokal. Sklep o po-

wierzchni 70 m kwadratowych. To 

było miejsce sprzedaży detalicznej 

i mieszalnia lakierów w jednym. To 

był dobry czas dla takiego bizne-

su. Zaczynaliśmy we dwójkę, ale po 

pól roku zatrudniliśmy pierwszego 

pracownika,  który zresztą pracuje 

z nami do dziś.  

Kiedy był najlepszy czas dla Wasze-
go biznesu?  
- Właściwie najlepszy czas mamy 

teraz. Ale to do czego doszliśmy, 

okupiliśmy  ogromnym nakładem 

pracy. Kupiliśmy nową nierucho-

mość z budyniem przy ul. Ujejskie-

go. Budynek był niewielki, więc go 

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Mamy szczęście do ludzi
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rozbudowaliśmy. Teraz ma ok. 400 

metrów powierzchni użytkowej. 

Współpracujemy z wieloma firma-

mi. Bardzo dobrze układa się nam 

z Trotonem. Szczerze mówiąc, to 

nasza ulubiona firma. 

Czy teraz odczuwacie Panowie kryzys 
w Waszej branży?  
- Trudno go nie odczuwać. Zauwa-

żyłem, że kiedyś było zdecydowanie 

więcej kompleksowych robót, gene-

ralnych remontów samochodów. W 

tej chwili to raczej drobne naprawy. 

Pojawiło się więcej klientów kupują-

cych małe ilości materiałów, wręcz 

jeden lakier zaprawowy, lakier w 

aerozolu. Sporo ludzi samodziel-

nie  naprawia swoje samochody. 

Wyraźnie też widać, że samochód 

przestał być tak wielką wartością 

w rodzinie. Teraz jest narzędziem. 

Nie otacza się już samochodu ta-

kim kultem jak kiedyś. Owszem, ma 

spełniać pewne wymogi estetyczne, 

ale naprawy nie są już wykonywane 

tak dokładnie jak kiedyś. Dziś coraz 

częściej obowiązuje zasada: byleby 

diagnosta się  nie przyczepił. 

Czy podobnie jak inni uciekacie Pa-
nowie przed kryzysem rozszerzając 
działalność? 
- Rozszerzyliśmy asortyment o 

tzw. meblówkę. Mamy lakiery do 

frontów meblowych. Poza tym 

mieliśmy dotąd mieszalnię jednej 

firmy, rozszerzyliśmy o inne, nie 

gorsze a tańsze, bo i tego wymaga 

rynek. Zwłaszcza teraz. Wiadomo, 

że koszt robocizny nie wzrósł tak 

bardzo, za to ceny materiałów 

lakierniczych tak. Trzeba było więc 

wejść na rynek także z tańszymi 

materiałami żeby nie tylko nie 

stracić klientów, a i pozyskać no-

wych. Naszą ofertę wzbogaciliśmy 

też o farby dla przemysłu. Mam na 

myśli np. tabor samochodowy, czy 

maszyny budowlane itd.

Państwa klienci to tylko mieszkańcy 
Bydgoszczy? 
- Bydgoszczy i gminy Bydgoszcz. 

Jaka jest sytuacja na tym rynku la-
kierniczym? 
- Niestety znikają drobne warsz-

taty. Ich właściciele wyjeżdżają za 

granicę do pracy, albo zatrudniają 

się w większych warsztatach. W 

tej chwili trudno jest zaistnieć, za-

czynając wszystko od zera. Stare 

kontakty są niezwykle cenne. Ale 

te firmy, które inwestowały w swój 

warsztat, dają sobie radę. 

Jak pan widzi przyszłość dla Pań-
stwa biznesu? 
- Nie sądzę, by w najbliższym 

czasie miało się wiele zmienić. 

Uważam, że ta  sytuacja potrwa 

dłużej. Ale też nie przesadzajmy, 

nie jest ona aż taka zła. Cieszy-

my się z obecnej dobrej  kondycji 

naszej firmy. Rzecz jasna o ile to 

będzie możliwe liczymy na rozwój.  

W tej chwili, po rozbudowie mamy 

pewne zobowiązania finansowe, 

które trzeba uregulować, cały 

czas krocząc dalej. 

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa
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Ile osób Panowie zatrudniacie? 
 - Pięć. 

To stały zespół od lat? 
- Odkąd istnieje firma zwolniliśmy tylko 

jedną osobę. Jakoś udaje się nam tak 

dobierać ludzi tak, że jeszcze się na nikim 

nie zawiedliśmy. Myślę, że nasi pracowni-

cy też są z naszych relacji zadowoleni.

Macie Panowie czas dla siebie? 
- Zawsze staraliśmy się godzić pracę z ży-

ciem rodzinnym. Nie chcieliśmy kosztem 

rodziny rozwijać firmy. Staramy się pra-

cować 8 godzin. Poza tym organizujemy 

wspólne wyjazdy na narty zimą, spływy 

kajakowe latem. Integrujemy się z załogą 

i świetnie nam to wychodzi. Nie ograni-

czamy kontaktów wyłącznie do służbo-

wych, ale gdy spotykamy się po pracy, 

nie roztrząsamy  spraw  firmowych. To 

praktyczne i miłe.

Zawsze pytamy naszych rozmówców o 
ich własny sposób na sukces. Porosimy i 
Panów.
- Przyjęliśmy taką zasadę: to co może-

my ogarnąć wzrokiem, lepiej daje się 

dopilnować. Skupiamy się głównie na 

tym, żeby dobrze spełniać oczekiwania 

naszych klientów. Podnosić jakość usług, 

sprawiać by czuli, że o nich dbamy. Nig-

dy nie chcieliśmy naśladować tygrysów 

biznesu. Założyliśmy sobie, że zawsze 

ma nam przyświecać rozsądek, chcemy 

jeść małą łyżeczką. Zdobywaliśmy klien-

tów zaufaniem i innością. Nigdy też nie 

ryzykowaliśmy biorąc wielkie kredyty na 

nagły, spektakularny rozwój firmy. Stara-

my się być rozsądni. Fachowość tak, ale 

nie obiecanki, unikamy przewagi formy 

nad treścią.

Stanowicie dobry zespół. To też zapewne 
świetnie służy firmie.
- O tak. Mamy szczęście do ludzi i do 

siebie nawzajem. To samo mówią nam 

nasi znajomi z naszego kręgu biznesu. 

Różnice charakteru mogą wiele zepsuć, 

ale nas to nie dotyczy.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

Adres firmy: 

PW Kolor
Mariusz Kilichowski i Piotr Piontek
Ul. Ujejskiego 6a

85 – 168 Bydgoszcz

Adres mailowy: 

mariusz@kolor.bydgoszcz.pl

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa
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Kołobrzeżanin Jarosław Cybulski był najlepszy w dwóch pierwszych rundach tegorocznej edycji Driftin-
gowego Pucharu Bałtyku. Po torze koszalińskiego Motoparku mknął swoim „odchudzonym” BMW, które 
od niedawna zdobi sylwetka wilka, logo firmy Troton. 

Jarosław Cybulski, który zadebiuto-

wał w 2009 r., w Super Drift Cup na 

lotnisku w Zegrzu Pomorskim, zaj-

mując świetne, drugie miejsce, już 

gościł na łamach Lakiernika (numer 

36 z 2012 r.) . W 2011 r. sięgnął po 

Driftingowy Puchar Bałtyku. Po 

rocznej przerwie znów jest na torze 

i to w doskonałej kondycji. Świetnie 

spisuje się też jego „beemka” E30 

z silnikiem z E36, o mocy 321 KM, 

3,2 litra M3. - Pierwsza runda była 

rozgrywana 12 maja. Udało mi 

się ją wygrać – mówi kołobrzeski 

drifter. - 16 czerwca znów byłem 

pierwszy. 

Gdy pytamy czy było trudno, odpo-

wiada: - Dużo zależy od szczęścia. 

Można popełnić minimalny błąd i 

cały wysiłek na nic. 

Co zaważyło na jego zwycięstwie: 

szczęście czy umiejętności? – My-

ślę, że po prostu panuję już nad 

tym samochodem – mówi skrom-

nie. – Ale też pewnie i szczęście 

mi sprzyjało, więc nie popełniłem 

błędu. Zawsze wychodzę z założe-

nia, że staram się jechać z głową, 

nie szarżować bez sensu. Trzymam 

się tego, że po prostu mam jeździć 

po czarnym i robić swoje –  śmieje 

się na koniec. 

W Koszalinie mierzył się z driftera-

mi z całej Polski. Miał z kim konku-

rować, bo po raz pierwszy zjechało 

tam aż 35 zawodników. Kołobrzeg 

reprezentowali także dwaj młodsi 

bracia Jarosława Cybulskiego: Kry-

stian i Mateusz. Obaj szybko zarazili 

się bakcylem driftingu. Jeżdżą na 

swoich maszynach w ramach Drift 

Team Kołobrzeg, który od niedaw-

na działa już jako stowarzyszenie. 

– Wszystkie formalności za nami 

– mówi Jarosław Cybulski. – Liczę 

na to, że pomoże nam to w poszu-

kiwaniach sponsorów. Póki ich nie 

będzie, nie ma co myśleć o jeździe 

Do mety, pod znakiem wilka
Drift Team 
Kołobrzeg 

tworzy 
zgrana ekipa 
zawodników, 

ich bliscy i 
przyjaciele.

Po prawej 
- samochód 

w nowych 
barwach z 

logo Trotonu
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gdzieś dalej w Polskę. Wiadomo, to 

wiąże się z wysokimi kosztami. Póki 

co, na pewno wezmę udział w 5 z 6 

rund Pucharu Bałtyku. Na jednych 

zawodach mnie nie będzie, bo wte-

dy zaplanowałem wakacyjny wyjazd 

z rodziną, bo rodzina rzecz święta. 

Oprócz braci Cybulskich, w Kosza-

linie  jako Drift Team Kołobrzeg 

startowali też Tomasz Lech i Da-

mian Dominiak. Kołobrzeskiej ekipie 

oczywiście kibicowała wierna grupa 

przyjaciół i miejscowi fani driftingu, 

których ciągle przybywa.

Po raz pierwszy dwa auta Drift 

Team Kołobrzeg wystartowały w 

zmienionych barwach: szpachle, 

farby i lakiery zafundowała koło-

brzeżanom firma Troton z Ząbrowa. 

Stąd charakterystyczne logo firmy 

na karoserii aut -  sylwetka wilka. 

Gdy rozmawialiśmy z Jarosławem 

Cybulskim w październiku ubiegłe-

go roku, mówił nam, że chciałby 

bardzo zwiększyć moc swojego 

samochodu. To pozwoliłoby mu 

zmierzyć się z najmocniejszymi 

drifterami startującymi w Mistrzo-

stwach Polski. 

- Póki co, poprzestałem na znacz-

nym odchudzeniu samochodu 

– mówi drifter, z zawodu mechanik 

samochodowy. W Kołobrzegu ma 

swój warsztat i rzeszę klientów. To 

w nim, zimą, w chwilach wolnych 

dokonał przeróbek nadwozia, dzięki 

którym „ beemka” stała się lżejsza 

o jakieś 100 kilogramów. - To co 

można było wymienić to wymieni-

łem – słyszymy. -  Oryginalne drzwi 

uzbrojone ważą ponad 20 kilogra-

mów. Te, które mam w tej chwili 

ważą 3 kilogramy. Poszerzyłem też 

samochód, zmieniając jego środek 

ciężkości. Auto jest teraz o 20 cm 

szersze. 

Przeróbki powstawały zimowymi 

wieczorami. – Pomagał mi przyja-

ciel, Przemek Drążek, na którego 

mówimy Majster. 

Jak nastroje przed kolejnymi run-

dami Pucharu Bałtyku? – Bardzo 

dobre. Zresztą już mówiłem: poja-

dę i po prostu będę robił swoje. 

Iwona Kalinowska
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Ta historia rozpoczęła się po części w 1974 roku, po 
części siedem lat wcześniej. W 1967 roku rozpoczęła się 
produkcja bardzo wówczas nowoczesnych samochodów 
na licencji Fiata, data późniejsza to pierwszy rok trwa-
jącej wciąż kariery sportowej dzisiejszego Króla Polskich 
Fiatów. Tytuł ten wielokrotnemu mistrzowi Polski, Toma-
szowi Jaskłowskiemu, nadałem całkowicie samowolnie i 
bez porozumienia z nikim, a z samym zainteresowanym 
w szczególności. Czy słusznie? 

W 1974 roku zaczął zbierać cięgi na trasach rajdo-

wych. Startował Trabantem, najpierw w Konkursowych 

Jazdach Samochodowych (to taki pierwszy rajdowy 

krok), potem usiłował wbić się w czołówkę mistrzostw 

okręgu. W 1976 przesiadł się do wyścigowego Fiata 

126 - wybór wymuszony przez ojca: - Albo studia, albo 

zabawa.

Na wyścig mógł pojechać na dwa dni, rajd to był już 

tydzień – takiej nieobecności ukryć się nijak nie dało. 

W stawce stukilkudziesięciu Maluchów (!) Tomek dawał 

radę, w kolejnym sezonie jeździł z numerem 104 za 

wywalczone czwarte miejsce w klasie. Skończył studia 

i zbudował prototypową Ładę 2101, co okazało się 

porażką inżynierską i sportową. Potem była krótka 

przygoda z Ładą Samarą, starty w Suzuce Swift Gti, 

Z Żerania do Monte Carlo

System polerski BRAYT
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międzynarodowy Puchar Forda Fiesty, Honda Civic 

VTI, Seat Ibiza, Ford Escort. W sumie dziesięć tytułów 

mistrzowskich, większość w wyścigach górskich.

W 2000 kupił Fiata 125p, po odbudowaniu i przygo-

towaniu go według specyfikacji Monte Carlo, wyruszył 

na sportowe trasy. I tu zaczyna się właściwa historia. 

W początkach swojej sportowej kariery o Polskim 

Fiacie 125p przygotowanym do sportu mógł jedynie 

pomarzyć. Pojawiające się regularnie w wyścigach czy 

rajdach Fiaty zmodyfikowane w Zakładzie Doświad-

czalnym FSO, przekształconym z czasem w Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy FSO, nazywane „fabryką” bu-

dziły u prywatnych kierowców podziw pomieszany z 

zazdrością, drażniły sportową ambicję i powodowały, 

że każde, nawet najmniejsze zwycięstwo z „fabryką” 

było wielkim sukcesem. A że w stosunkowo niezawod-

nych i wyraźnie szybszych samochodach fabrycznych 

jeździli znakomici kierowcy, to o ogranie ich było nie-

zmiernie trudno. Bez przesady można powiedzieć, że 

wszyscy wyczynowi kierowcy lat 70. zostali zarażeni 

kompleksem wobec Polskiego Fiata 125p. I marzeniem 

o posiadaniu takiego właśnie samochodu. To marzenie 

Tomasz Jaskłowski zrealizował ćwierć wieku później.

W latach 70. Polski Fiat 125p przygotowany do sportu 

był konkurencyjną konstrukcją, pozwalającą na rywali-

zację praktycznie na wszystkich trasach wyścigowych i 

rajdowych tamtych lat. Wszystkich, oznacza tzw. kraje 

„demoludy”, wszak one były dla Polaków trudną, ale 

jednak dostępną „zagranicą”. Udane starty w Rajdzie 

Monte Carlo czy Rajdzie Akropolis były ówczesnym 

rajdowym Mont Everestem i sensacją nie tylko w kra-

jach socjalistycznych, ale też w całej Europie. Za tymi 

sukcesami poszła sprzedaż samochodów, budowa 

poprawionych odmian z rajdowym nazwą obok 125p 

i jeszcze większe pożądanie tych aut w kraju. Przy-

szedł Sierpień 80, wcześniej FIA radykalnie zmieniła 

regulaminy techniczne i po sportowych sukcesach PF 

125p pozostało wspomnienie i sporo niespełnionych 

nadziei. Dziś historia powraca. Znów Polski Fiat 125p 

jest pożądany, piękny i kochany, a wersje Monte Carlo 

czy Akropolis to już ach! i och!, sam cymes. Również 

i na posiadaczy FSO 125 panie spoglądają łaskawym 

okiem, często nawet łaskawszym niż na posiadaczy 

współczesnych prestiżowych marek.

Mirosław Rutkowski

System polerski BRAYT
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W latach 2005 – 2012 dzięki programowi Klubu Gaja 

Zaadoptuj rzekę, w Polsce zaadoptowano 551 rzek i 

akwenów w 917 miejscach. Inicjatywy dla rzek podję-

ło ponad 80 000 osób. Wśród nich jest zawiązane w 

2005 roku nasze Porozumienie dla Parsęty. Znaleźli-

śmy się w gronie ponad 100 podmiotów, które wzięły 

udział w konkursie na najlepszą formę adopcji rzeki. 

Odnieśliśmy sukces! W jednej z trzech konkursowych 

kategorii: „Współpraca i zaangażowanie największej 

liczby uczestników i podmiotów” wygrało dwoje 

uczestników: Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej 

Górze i właśnie my – Porozumienie dla Parsęty!

Przypomnijmy, nasze porozumienie powstało z ini-

cjatywy firmy Troton w Ząbrowie  oraz Klubu „Gaja”, 

z którym Troton wcześniej nawiązał kontakt, poszu-

kując wsparcia w działaniach na rzecz ochrony środo-

wiska. Troton i Klub Gaja zaprosili oni do współpracy 

samorządy gmin, przez które przepływa rzeka Parsę-

ta: Gościno oraz Dygowo, Klub Wędkarstwa Spinnin-

gowego „Salmo”, Nadleśnictwo Gościno oraz szkoły 

działające na terenie obu wspomnianych gmin.

Porozumienie zostało podpisane w obecności pre-

zesa Klubu Gaja Jacka Bożka, a sygnatariusze przed-

stawili opracowany przez siebie plan działań na rzecz 

ochrony Parsęty.

Głównym celem programu Zaadoptuj Rzekę jest 

otoczenie opieką, czyli „adoptowanie” rzeki, poto-

ków, stawów, jezior i źródeł w swojej okolicy. – Bo 

zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy eko-

logiczne. Podjęcie się ich adopcji jest rzeczywistym 

działaniem na rzecz środowiska – mówi Jacek Bożek. 

Program Klubu Gaja doceniono nie tylko w naszym 

kraju - zdobył nominację do tytułu The Best Practice 

– najlepszego programu środowiskowego w Unii Eu-

ropejskiej, w 2008 roku. 

Od 2005 roku lista sygnatariuszy oraz instytucji 

wspierających Porozumienie uległa znacznemu 

Zaadoptowaliśmy Parsętę 
– mamy nagrodę! 
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W corocznej 
akcji sprzą-
tania biorą 
udział także 
uczniowie 
okolicznych 
szkół.

Tradycyjna 
biesiada, 
czyli zabawa 
nad posprzą-
taną rzeką.
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str.63rozszerzeniu, sięgając 24 podmiotów. Co roku spo-

tykamy się nad nasza rzeką, by posprzątać jej brzegi. 

Dbając o skarb jakim jest Parsęta, integrujemy lokal-

na społeczność. W ośmiu zorganizowanych dotąd 

edycjach tej imprezy, wzięło udział ponad 10 000 

osób!

W 2008 roku firma Troton za działalność na rzecz Po-

rozumienia dla Parsęty otrzymała nagrodę  Dobrego 

Biznesu. Nagrodę przyznał tygodnik Newsweek i 

Fundacja Kronenberga, realizujący wspólnie projekt 

zatytułowany Odpowiedzialny Biznes. Partnerami 

projektu byli m.in. Akademia Rozwoju Filantropii w 

Polsce, patronat honorowy pełniło Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego a medialnie czuwał nad nim 

miesięcznik Forbes.

9 sierpnia 2007r. w TVP Polonia w ramach cyklu 

Pomorskie Krajobrazy odbyła się emisja filmu pt. 

„Zrozumieć rzekę”. Reżyserem filmu jest Andrzej Ki-

siel jeden z najbardziej cenionych autorów filmów o 

tematyce przyrodniczej w Polsce. Na tle krajobrazów 

rzeki Parsęty autor przedstawił działalność Porozu-

mienia dla Parsęty oraz historię i działania na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego podejmowane 

przez firmę TROTON Spółka z o.o.

Autor: Iwona Kalinowska
Zdjęcia: Wiesław Skólmowski (PZW)

Niestety 
śmieci nigdy 
nie brakuje.

W akcji sprzątania niezawodnymi partnerami są wędkarze.

Malowanie 
twarzy - jed-
na z atrakcji 

podczas 
biesiady.

Sprzątanie odbywa się także przy pomocy łodzi.
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Felieton 

Demokracja jest świetna, tylko jakoś średnio działa. No 
bo skoro gdzie się człowiek nie obróci słyszy narzekania, 
już to na koalicję sejmową, już to na opozycje, już to na 
władze samorządowe, rząd i administrację, na sądow-
nictwo i policję, no ogólnie narzekanie gromkie jak kraj 
długi i szeroki. Jak nie zmieleni, to oburzeni, zorientowani, 
zdezorientowani, liberałowie, narodowcy, przedsiębiorcy i 
pracownicy – wszyscy manifestują bardziej lub mniej efek-
townie swoje niezadowolenie. Raz głośniej, raz ciszej, za-
zwyczaj po wyborach troszkę spokojniej, z czasem prote-
stów przybywa. Krótko mówiąc demokracja jest świetnym 
systemem, tylko bardzo wielu ludziom się nie podoba. To 
może króla byśmy sobie sprawili?

Taki król musiałby mieć dwór. Powybierałby sobie jako 
doradców co bardziej rozumnych posłów, reszcie mógłby 
podziękować i jeszcze by na tym oszczędził.  Wyznaczyłby 
ministrów, a jakby któryś psuł robotę, to kazałby go ściąć. 
Jako dobrotliwy władca opiekowałby się poddanymi i nikt 
nie martwiłby się o emeryturę czy rentę z ZUS-u czy które-
goś tam filaru. I o zdrowie obywateli dbałby bardzo, żeby 
nikt nie czekał w przychodniach i w szpitalach radosny per-
sonel czekałby na chorych, żeby ich ciupasem wyleczyć. 
Podatkami nie bardzo strzygłby obywateli, bo taki król mą-
dry by był i rozsądny. A gdyby jakiś urzędnik był arogancki, 
albo chciał łapówkę, to król też kazałby go ściąć.

I dróg by kazał pobudować ile trzeba, i autostrad. A w 
pociągach to czysto by było i przyjemnie, bo gdyby taki 
pociąg jechał z pluskwami i jeszcze by się spóźniał, to 
król kazałby ściąć kogo trzeba i już. Naukowców wynagra-
dzałby jak należy i artystów obdarzał swoją życzliwą łaską 
królewską, no chyba że któryś głupawki by dostał, to wtedy 
kazałby go ściąć. A piłkarska kadra to grałaby jak z nut i 
wszystkim wkopywała by cały worek bramek, żeby tylko 
nie narazić na szwank majestatu królewskiego.

Nie wszystkim mogłyby się rządy królewskie podobać, 
ale i na to król znalazłby radę. W mądrości swojej wytyczył-
by granice księstwa demokratycznego, niech tam sobie wy-
bierają kogo chcą i sami się rządzą, i opowiadają androny 
duby smalone, tylko nosa poza granice nie wyściubiają. I 
podatek specjalny od demokracji by nałożył na to księstwo, 
a gdyby ktoś nie chciał płacić, to kazałby go ściąć.

I tylko jeden kłopot jest z tym królem. Skąd wziąć takie-
go dobrego władcę? To już sprawa poważna, nie można 
jej powierzyć ani politykom, ani dziennikarzom, ani żad-
nym partiom politycznym, czy związkom zawodowym, nie 
wspominając już o społeczeństwie całym, które jakoś nie 
bardzo potrafi odróżnić demokracji od anarchii.

Mirosław Rutkowski

A może królestwo
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Od 1 marca 2013 
delegacje „po nowemu”

Przypomnijmy – od 1 marca 2013 obo-
wiązuje nowe rozporządzenie regulujące 
kwestie związane z podróżami służbowy-
mi pracowników czyli tzw. delegacji. Jak 
zmieniły się przepisy i kogo dotyczą? Jak 
zgodnie z prawem rozliczyć delegację pra-
cowniczą według nowych uregulowań? 
W poprzednim wydaniu naszego ma-
gazynu omówiliśmy przepisy dotyczące 
krajowych podróży służbowych. Poniżej 
prezentujemy jak kwestie te wyglądają w 
przypadku delegacji zagranicznych.
 

Tak jak w przypadku delegacji krajo-

wych, tak w przypadku służbowych 

podróży zagranicznych pracownikowi 

przysługuje nie tylko zwrot kosztów 

poniesionych w związku z podróżą 

ale również określona odpowiedni-

mi przepisami dieta.  Podstawą do 

zwrotu wspomnianych kosztów oraz 

wypłaty diet jest rozliczenie, które 

dany pracownik powinien przedstawić 

pracodawcy   w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia delegacji. Do rozliczenia 

kosztów powinny być dołączone np. 

bilety, rachunki, faktury. Przypomnijmy, 

że w sytuacji zagubienia któregoś z do-

kumentów, pracownik ubiegający się o 

zwrot kosztów delegacji może złożyć 

pisemne oświadczenie o dokonanym 

wydatku i przyczynach braku jego 

udokumentowania – w takiej sytuacji 

pracodawca może również dokonać 

rozliczenia poniesionych przez pracow-

nika kosztów.

DIETA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ 
– SZCZEGÓŁY

W przypadku oddelegowania pracowni-

ka w podróż służbową poza granice kra-

ju, środkami komunikacji różny będzie 

moment uznania początku podróży w 

zależności od danego środka transpor-

tu i tak: w przypadku podróży lądowym 

środkiem komunikacji (np. pociąg, au-

tobus)- czas podróży liczy się od chwili 

przekroczenia granicy państwowej w 

drodze za granicę do chwili jej przekro-

czenia w drodze powrotnej do kraju; w 

przypadku  komunikacji lotniczej – od 

chwili startu samolotu w drodze za 

granicę z ostatniego lotniska w kraju do 

chwili lądowania samolotu w drodze po-

wrotnej na pierwszym lotnisku w kraju; 

w przypadku podróży morskiej – od 

chwili wyjścia statku (promu) z ostat-

niego portu polskiego do chwili wejścia 

statku (promu) w drodze powrotnej do 

pierwszego portu polskiego.

Ustawodawca określił w obowiązujących 

przepisach, że dieta w czasie podróży 

zagranicznej przeznaczona jest nie tylko 

na pokrycie kosztów wyżywienia ale i na 

inne drobne wydatki. To jaka stawka die-

ty obowiązuje w przypadku zagranicznej 

podróży służbowej zależy od tego jakie 

jest docelowe państwo do którego uda-

je się pracownik podczas danej delegacji 

(szczegółowe stawki znaleźć można w 

załączniku do rozporządzenia MPiPS 

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

należności przysługujących pracow-

nikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej 

- Dz. U. 2013 poz. 167). Wybrane stawki 

diet jakie zgodnie z nowymi przepisami 

powinien wypłacić pracodawca pracow-

nikowi, który przebywał w delegacji za-

granicznej przedstawiono w tabeli nr 1.

Przypomnimy, że mimo iż w tytule roz-

porządzenia jest mowa o jednostkach 

sfery budżetowej to w istocie nowe 

przepisy – od 1 marca 2013 obowiązują 

również pracodawców prywatych). Jeśli 

mamy do czynienia z sytuacją w której 

oddelegowujemy pracownika do dwóch 

lub więcej państw to możemy ustalić 

jedno z nich jako miejsce docelowe. W 

przypadku delegacji zagranicznych za 

każdą dobę podróży zagranicznej pra-

cownikowi przysługuje dieta w pełnej 

wysokości określonej w ww. rozporzą-

dzeniu. Za niepełną dobę podróży za-

granicznej wysokość diety zależna jest 

od czasu trwania podróży i tak: do 8 

godzin – pracownikowi przysługuje 1/3 

diety, miedzy 8 a 12 godzin – pracow-

nikowi przysługuje 50% diety, ponad 

12 godzin – przysługuje dieta w pełnej 

wysokości.

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu 

magazynu Lakiernik – jeśli podczas 

podróży krajowej zapewnimy pracow-

nikowi bezpłatne wyżywienie to nie 

przysługuje mu dieta. W przypadku 

podroży zagranicznej sytuacja wygląda 

nieco inaczej – nawet jeśli zapewnimy 

pracownikowi całodzienne bezpłatne 

wyżywienie to i tak będzie mu przysłu-

giwała dieta (w wysokości 25% należnej 

stawki). Powyższa różnica jest wynikiem 

tego, ze dieta w przypadku służbowych 

podróży zagranicznych ma za zadanie 

pokrycie kosztów wyżywienia jak i in-

nych drobnych wydatków. W przypadku 

zapewnienia częściowego wyżywienia 

dzienną kwotę diety zmniejsza się o 

koszt zapewnionego pracownikowi 

wyżywienia przyjmując, że każdy po-

siłek stanowi odpowiednio: śniadanie 

- 15% diety; obiad - 30% diety; kolacja 

- 30% diety. Jeśli pracownik korzysta 

z noclegu podczas służbowej podróży 

zagranicznej to przysługuje mu oczy-

wiście zwrot kosztów w wysokości 

stwierdzonej rachunkiem, w granicach 

limitu określonego w poszczególnych 

państwach w załączniku do omawiane-

go rozporządzenia. Jeśli pracownik nie 

przedłoży rachunku za nocleg, to przy-

sługuje mu ryczałt w wysokości 25% li-

mitu diety obowiązujące w danym kraju 

wg rozporządzenia.

W przypadku służbowej podróży za-

granicznej pracownik może oczywiście 

cz. 2 – służbowe podróże zagraniczne
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również otrzymać zaliczkę na niezbęd-

ne koszty podróży zagranicznej, w 

wysokości wynikającej ze wstępnej kal-

kulacji tych kosztów. Zaliczka ta może 

być wypłacona w walucie obcej lub - za 

zgodą pracownika – w złotówkach, w 

wysokości stanowiącej równowartość 

przysługującej pracownikowi zaliczki 

w walucie obcej. Jeśli zaliczka ma być 

wypłacona w złotówkach to jej wyso-

kość wylicza się wg średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych 

określonego przez NBP z dnia wypłaty 

zaliczki. Co istotne, rozliczenie kosztów 

podróży zagranicznej jest dokonywane 

w walucie otrzymanej zaliczki, w 

walucie wymienialnej albo w walucie 

polskiej, według średniego kursu z dnia 

jej wypłacenia.

Na koniec przypomnimy raz jeszcze że 

nowe, obowiązujące od 1 marca 2013 

r. rozporządzenie znosi rozporządze-

nie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. 

w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w pań-

stwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 

236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 

2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz 

z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)oraz roz-

porządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 

2002 r. w sprawie wysokości oraz wa-

runków ustalania należności przysłu-

gujących pracownikowi zatrudnione-

mu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej poza granicami 

kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 

r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, 

poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 

1555).

Małgorzata Łukaszewicz

Tabela 1: Wybrane stawki diet jakie zgodnie z nowymi przepisami powinien 
wypłacić pracodawca pracownikowi, który przebywał w delegacji zagranicznej 
(źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej).

Kwota limitu 
na 1 nocleg

Austria EUR 52 130
Belgia EUR 48 160
Białoruś EUR 42 130
Czechy EUR 41 120
Dania DKK 406 1300
Francja EUR 50 180
Litwa EUR 39 130
Łotwa EUR 57 132
Niemcy EUR 49 150

Państwo doce-
lowe delegacji

Waluta przeli-
czania diety

Kwota 
diety/dobę
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Czy w przypadku małej firmy warto budować 
tzw. tożsamość i identyfikację marki? Odpo-
wiedź jest jedna – zawsze warto. Wszystko 
co kojarzy się pozytywnie oraz sprawia, że 
klient to właśnie nas „wyłowi” pośród innych 
firm i  zapisze naszą firmę w pamięci warte 
jest „zachodu”. 

Jeśli więc dotychczas jeszcze się nad tym 

nie zastanowiliśmy to może warto poświę-

cić chwilę na przemyślenie tzw. brandingu  

czyli stworzenie koncepcji tożsamości 

marki (od ang. brand – marka). Brzmi to 

może jak coś co jest zarezerwowane dla 

dużych firm – w praktyce jednak wielkość 

firmy nie ma tu znaczenia. Liczy się bowiem 

troska o to jak nasza firma widziana jest 

prze klienta. Stworzenie spójności wizerun-

kowej jest tym bardziej istotne im większa 

konkurencja jest w naszej branży czy na 

naszym rynku. 

Firmy dbające o profesjonalną identyfikację 

graficzną zazwyczaj posiadają tzw. księgę 

znaku lub tzw.  Corporate Identity – jest to 

niejednokrotnie obszerny i bardzo szczegó-

łowy dokument dotyczący między innymi 

dokładnej kolorystyki firmowej (np. wraz 

z parametrami technicznymi logotypu dla 

grafików czy drukarni), zasad stosowania 

znaków firmowych, proporcji stosowanych 

w wykorzystywaniu znaku firmowego, jego 

kolorystyki, określenie firmowej czcionki 

(krój, wielkość) i innych elementów cha-

rakteryzujących elementy składające się 

na identyfikację firmy od strony graficz-

nej. Oczywiście w przypadku małej firmy 

zazwyczaj nie tworzy się takiego doku-

mentu (a szkoda) – warto jednak mimo 

tego podejść do zagadnienia stworzenia 

i wykorzystywania tego co identyfikuje 

naszą firmę od strony wizualnej z rozwagą 

i przemyśleć przynajmniej podstawowe 

kwestie związane z wykorzystywaniem ele-

mentów graficznych, które stworzą spójny 

wizerunek naszej firmy na rynku. Brak pod-

stawowych wytycznych – chociażby odno-

śnie stosowania logtypu firmy – skutkować 

może pewnego rodzaju chaosem. Bez 

podstawowych wskazówek (m.in. odnośnie 

parametrów koloru firmowego czy wymia-

rów poszczególnych elementów logotypu) 

może się okazać, że na różnych materiałach 

promocyjnych nasze logo będzie wyglądało 

inaczej. Tymczasem z pozoru nieistotna 

różnica – np. w odcieniach wykorzystywa-

nego w logotypie koloru buduje w oczach 

klientów nieprofesjonalny wizerunek 

– kolokwialnie mówiąc – buduje wizerunek 

firmy „bałaganiarzy”, którzy nawet własne 

logo mają zrobione „byle jak”.  To z pozoru 

nieistotne szczegóły składają się jednak na 

ostateczne kompleksowe odczucia wobec 

danej marki czy firmy – z pewnością warto 

więc o te szczegóły zadbać. Umiejętne ko-

rzystanie z narzędzi kreowania wizerunku 

firmy odróżni ją od reszty „przeciętniaków” 

z branży – a o to nam przecież chodzi. To 

dzięki temu klient nas zauważy.

W dzisiejszych czasach, jeśli firma ma od-

nieść sukces to niestety może się okazać 

ze sam dobry produkt czy usługa się nie 

obroni – co z tego, że będziemy w stanie 

zapewnić klientom najwyższy profesjo-

nalizm jeśli nie będziemy w stanie ich do 

siebie przyciągnąć. Jeśli nie potrafimy po-

informować klientów o naszym istnieniu 

w odpowiedni sposób to nawet najlepsza 

usługa nie znajdzie nabywcy. Klient musi 

więc zostać odpowiednio zachęcony do 

skorzystania a tej właśnie a nie innej oferty. 

Odpowiednio a więc m.in. z zachowaniem 

zasad spójności wizerunku firmy na każdym 

etapie jej promocji. Dokument regulujący 

nawet podstawowe kwestie identyfikacji 

wizualnej firmy z pewnością będzie w tym 

pomocny. 

JAKIE KORZYŚCI DA NAM SPÓJNY 
WIZERUNEK I SILNA MARKA?

Po pierwsze – zwiększenie wiarygodności. 

Jeśli odpowiednio zadbamy o wypromo-

wanie naszej marki i „zakotwiczymy” ją na 

rynku Jasi potencjalni klienci będą mieli 

wrażenie że firma jest profesjonalna, cieszy 

się uznaniem. W efekcie będą więc bardziej 

skłonni do kontaktów i taką firmą – zwłasz-

cza jeśli nasza konkurencja nie podejmuje 

działań związanych z wzmacnianiem swojej 

marki i spójnego wizerunku na rynku.

Po drugie – większa zapamiętywalność. 

Większość z nas jest tzw. wzrokowcami – co 

do zasady więc, ludzie lepiej pamiętają to 

co widzą niż to o czym się mówi. Firma któ-

ra zadba o stworzenie spójnego wizerunku 

marki – wraz z odpowiednio zaprojektowa-

nym logotypem ma więc większe szanse na 

zapisanie się w pamięci klientów – również 

tych potencjalnych.

Po trzecie – daje klientom poczucie pewne-

go rodzaju „stabilności”. Nawet jeśli nasza 

firma działa na danym rynku stosunkowo 

krótko to jeśli posiada spójny wizerunek/

identyfikację wizualną pozwala klientowi 

myśleć „to nie jest firma krzak, to jest firma 

która podchodzi do biznesu poważnie”.

Po czwarte – spójny wizerunek w tym 

identyfikacja graficzna odróżnia firmę od 

konkurentów. Dobrze przemyślane logo i 

wykorzystywanie znaku firmowego w prze-

myślany rozsądny sposób pozwoli firmie na 

łatwo podkreślić swoją obecność na rynku i 

odróżnić się od innych firm z branży.

Po piąte i najważniejsze – to co jest kon-

sekwencją wszystkich wyżej wymienionych 

argumentów – spójny wizerunek i identyfi-

kacja graficzna powinny pomóc ostatecznie 

w przyciągnięciu większej grupy klientów do 

naszej firmy. A oto przecież nam chodzi.

WYKORZYSTUJMY SPÓJNĄ IDENTYFIKACJĘ

Mamy już gotowe logo, kolorystykę i 

wszystko inne co składa się na identyfikację 

wizualną naszej marki - zastanówmy się 

zatem jak wykorzystać te elementy aby 

przyciągnąć jak największą grupę klientów 

właśnie do nas. Pamiętajmy, aby umieszczać 

nasz znak firmowy wszędzie tam gdzie bę-

dzie on dobrze widoczny. Im więcej razy po-

tencjalny klient zobaczy nasz znak firmowy 

(zwłaszcza poza siedzibą firmy) tym bardziej 

będzie miał wrażenie tego, że z naszych 

usług korzysta duża grupa osób – to oczy-

wiście podnosi wiarygodność firmy i skłania 

do zainteresowania naszą ofertą. W jednym 

z poprzednich artykułów dotyczących pro-

mocji firmy zwracaliśmy uwagę na to aby 

umieszczać logo oraz dane kontaktowe 

firmy niemal wszędzie gdzie jest to możliwe 

– przypomnijmy że mamy do dyspozycji w 

zasadzie darmowe nośniki reklamy takiej jak 

samochody firmowe czy dokumenty wy-

chodzące z naszej firmy (faktury). Zwróćmy 

uwagę na to aby dane informujące o naszej 

firmie czy ofercie były za każdym razem 

spójne wizerunkowo – bez względu na to 

gdzie zamierzamy je publikować.

Małgorzata Łukaszewicz

Wypromuj własną firmę

Tożsamość i spójny wizerunek w małej firmie – cz.3
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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: Zienkie-
wicz - Mirosław Zienkiewicz 
Kontakt - email: szkody.zien-
kiewicz@gmail.com 
Treść: Przyjmę do pracy 
blacharza - lakiernika. Z 
doświadczeniem. Lakiery 
wodne. Drobne blacharski, 
dobór koloru. Miejsce pracy- 
Gorzów Wlkp.  CV na maila

Kontakt - nazwa: Igor
Kontakt - email: welfare@re-
cruitnw.co.uk Kontakt - tel.: 
00447540123581
Treść: Firma „RecruitNW” 
zatrudni na stanowiskach 
Lakiernik i Blacharz/
Szpachlarz. Sunderland/ 
Anglia. Produkujemy prze-
ciwwagi do koparek

Kontakt - nazwa: Adecco
Kontakt - email: lublin@a-
decco.pl
Kontakt - tel.: 81 460 29 64
Treść: Adecco (nr cert. 364) 
zatrudni Lakierników w 
Świdniku. Zainteresowane 
osoby prosimy o kontakt. 
Przekaż informację

Kontakt - nazwa: Adecco 
Poland sp. z o.o.
Kontakt - email: opole@a-
decco.com
Kontakt - tel.: 775417925
Treść: poszukujemy osoby 
na stanowisko:BLACHARZ 
WARSZTATOWY-Norwegia 
Nr ref:BL.W/NOR/05/13 
Miejsce pracy:Bergen
165 NOK brutto/h

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: sławek
Kontakt - email: czerca-

r1985@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+48880973910
Treść: POSZUKUJE 
PRACY NA STANOWISKU 
LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY W NIEMCZECH 15 
LAT DOŚWIADCZENIA W 
ZAWODZIE

Kontakt - nazwa: Autospu-
iterijen,Car Painter,Lakiernik 
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl Kontakt - tel.: 
+48797548285,+316873922
97,+48729617254
Treść: Lakiernik Samocho-
dowy podejmie prace na 
terenie EU od zaraz Wszyst-
kie Techniki Lakierowania 
OldTimers Smart Repair 
SystemUV J,Ang 18lat stażu

Kontakt - nazwa: Włodek
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 694970203
Treść: lakiernik z wieloletnim 
doświadczeniem szuka pacy 
najchętniej w Niemczech. 

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: 
kris.1258@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+33785283954
Treść: Lakiernik mechanik 
wulkanizator szuka pracy 
najlepiej we Francji lakieruje 
na wodzie +33785283954

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: www.Warsz-
tatSpoko@wp.pl Kontakt 
- tel.: 0048 887 086 423
Treść: Blacharz Samocho-
dowy szukam pracy na te-
renie Niemiec bez nałogów 
uczciwy i sumienny

Kontakt - nazwa: sebastian
Kontakt - email: sebastian-

hanys184@gmail.com Kon-
takt - tel.: +48 669653282
Treść: szukam pracy za 
granica jako lakiernik 
samochodowy  wysokie do-
świadczenie Sebastian 30l 
znajomość język niemiecki 
pilnie wyjadę

Kontakt - nazwa: art
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500007231
Treść: Witam szukam 
pracy jako lakiernik na okres 
dwóch trzech miesięcy staż 
pracy ponad 10 lat szpa-
chluje i lakieruje mam trochę 
czasu i chce zarobić 

Kontakt - nazwa: Pan 
Janusz
Kontakt - email: frytek.ja-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 500555432
Treść: Lakiernik najlepszy z 
najlepszych jednym słowem 
mistrz staż pracy 14 lat 
wszystkie techniki lakie-
rowania i szpachlowania 
szukam pracy za granicą 

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja Kontakt - 
email: oferta@koncepcja.eu 
Kontakt - tel.: 0048 71 343 
80 73
Treść: Do pracy w 
Niemczech poszukujemy 
Lakierników, Blacharzy i 
Mechaników. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, szczegóły 
oferty przez telefon lub na 
naszej stronie.

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tomek.smi-
gowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: +48788232991
Treść: Szukam pracy jako 
lakiernik proszkowy-pia-
skarz,7 lat w zawodzie, kurs 

lakiernika proszkowego, 
kurs na wózki widłowe. Po-
siadam numer Sofii. Praca 
w UE i PL

Kontakt - nazwa: Autospu-
iterijen,Car Painter,Lakiernik 
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl Kontakt - tel.: 
+48797548285,+316873922
97,+48729617254
Treść: Lakiernik Samocho-
dowy podejmie od zaraz 
prace na terenie EU18lat 
stazu Wszystkie Techniki 
Lakierowania OldTimer-
s,Smart Repair,SystemUV 
drobna Blacharka

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: Warsztat-
Spoko@wp.pl
Kontakt - tel.: 0048 887 
086 423 
Treść: Podejmę pracę w UE 
jako Blacharz Samochodo-
wy ,naprawa aut powypad-
kowych lub przy odrestauro-
wywaniu aut zabytkowych.

Kontakt - nazwa: Marcin
Kontakt - email: marconel-
lii@wp.pl
Kontakt - tel.: 669546522
Treść: lakiernik z 4 letnim 
doświadczeniem w za-
wodzie min. przy odre-
staurowywaniu zabytków 
przyjmie na stałe pracę 
na terenie woj.opolskiego/
slaskiego bądz sezono-
wo na terenie UE prace 
w szeroko rozumianej 
dziedzinie lakiernictwa. 
Umiejętność: spawanie mig/
mag/cynowanie/malowanie 
farbami konwencjonalnymi 
jak i wodnymi 

Kontakt - nazwa: janusz
Kontakt - email: kodrackija-
nusz54@wp.pl

Kontakt - tel.: 604241565
Treść: Szukam pracy w 
Niemczech jako lakiernik 
blacharz z ponad 20 letnim 
doświadczeniem      znajo-
mość niemieckiego bardzo 
dobra lakier prowadzę 
działalność

Kontakt - nazwa: Autospu-
iterijen,Car Painter,Lakiernik 
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl Kontakt - tel.: 
+48797548285,+316873922
97,+48729617254
Treść: Lakiernik Samo-
chodowy podejmie od 
zaraz prace na terenie 
EU.Wszystkie Techniki La-
kierowania OldTimers,Smart 
Repair,SystemUV,Blacharka 
drobna,J.Ang.J.NL

Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: chali-
0409@gmail.com
Kontakt - tel.: 
0048883775002
Treść: Blacharz-Lakiernik 44 
z dużym dośw. 
Poszukuje pracy w Polsce 
oraz UE z zakwaterowa-
niem. 

Kontakt - nazwa: Mariusz
Kontakt - email: d_kowalski-
1@wp.pl
Kontakt - tel.: 608 352 292
Treść: Blacharz samo-
chodowy  z 20 letnim  
doświadczeniem podejmie 
prace w UE najchętniej przy 
restauracji oldmobili

kontakt - nazwa: PIotr
Kontakt - email: majjka-
p76@o2.pl
Kontakt - tel.: 531186747
Treść: Poszukuje pracy w 
Niemczech jako lakiernik 
sam.10 letnie doświadcze-
nie, lakiery wodne, nowe 

najlepsze miejsce
na Twoje ogłoszenie

www.lakiernik.com.pl

OGŁOSZENIA
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technologie, sam.osobowe i 
ciężarowe. J niem. komuni-
katywny.

Kontakt - nazwa: artur
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500007231
Treść: szukam pracy jako 
lakiernik w USA 13lat w za-
wodzie młody bez nałogów.

Kontakt - nazwa: Car 
Painter,Autospuiterijen,Auto-
lackierereien
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +487975482
85,+31687392297,+48729
617254
Treść: Lakiernik Samo-
chodowy podejmie od 
zaraz prace na terenie EU 
Wszystkie Techniki Lakie-
rowania OldTimers,Smart 
Repair,SystemUV,J.An-
g,J.NL,18lat stazu.

Kontakt - nazwa: d_kowal-
ski1@wp.pl
Kontakt - email: d_kowalski-
1@wp.pl
Treść: Blacharz samocho-
dowy  z doswiadczeniem 
(15-letnim) podejmie  
legalna prace na terenie UE 
najchetniej przy restauracji 
oldtimerow

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Treść: lakiernik lat 56 szuka 
pracy za granicą. wszystkie  
techniki lakierowania ,pole-
rowanie  sumienny pracowi-
ty niemiecki podstawowy.

Kontakt - nazwa: woj
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 669634878
Treść: szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika mam 
kilkunastoletnie doswiad-
czenie

Kontakt - nazwa: Mateusz 
Żurawski
Kontakt - email: mateusz.zu-
rawski1993@gmail.com 
Kontakt - tel.: 782590369
Treść: Wykwalifikowany 
lakiernik samochodowy szu-
ka pracy w Częstochowie i 
okolicach 

Kontakt - nazwa: 072294936
Kontakt - email: piotrgrabia-
61@wp.pl
Kontakt - tel.: 0760916754
Treść: lakiernik samochodo-
wy z dlugoletnim doswiad-
czeniem mieszkajacy w 
szwecji perszonnumer 
szuka pracy posiadam 
certyfikat na lakiery wodne i 
referencje

Kontakt - nazwa: stalo82
Kontakt - email: nataka-
m@interia.pl
Kontakt - tel.: 
+48791233450
Treść: szukam pracy za gra-
nicą w zawodzie blacharz 
lakiernik lub mechanik.10 lat 
doświadczenia

Kontakt - nazwa: stalo82
Kontakt - email: nataka-
m@interia.pl
Kontakt - tel.: 791233450
Treść: Lakiernik Blacharz, 
Mechanik ,od A do Z. z 
doświadczeniem podej-
mie pracę za granicą .tel 
791233450

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: jojte-
k19@interia.pl
Kontakt - tel.:  +48 
790501227
Treść: Wykwalifikowany 
lakiernik,wieloletnim staż, 
samodzielny (lakiery 
konwencjonalne i wodne), 
wszystkie prace lakiernicze 
od „A-Z” podejmie pracę w 
Niemczech

Kontakt - nazwa: michal
Kontakt - email: michael-
s76@interia.pl
Kontakt - tel.: 663 505 608
Treść: Lakiernik samocho-
dowy z 20 letnim stażem 
szuka pracy (woj. święto-
krzyskie)

Kontakt - nazwa: michall
Kontakt - email: bezwgnie-
cen@gmail.com
Treść: Technik usuwania 
wgnieceń bez lakierowa-
nia-podejmę pracę lub 
współpracę na wyjazdy 
zagraniczne.

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: go-
sz5@o2.pl
Kontakt - tel.: 15125861897 
lub 888436554

Treść: blacharz lakiernik sa-
mochodowy szukam pracy 
na terenie Niemiec,przygo-
towanie do lakierowania-
,lakierowanie,polerowanie-
,pranie doświadczenie w 
pracy18lat

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: wieslaw-
bialous@wp.pl
Treść: lakiernik po pięć-
dziesiątce bez nałogów 30 
lat w zawodzie. Znajomość 
starych i nowych tech-
nologii. Podejmie pracę 
za granicą.Najchętniej z 
mieszkaniem.

Kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: skoli-
m8@tlen.pl
Kontakt - tel.: 728640575
Treść: Lakiernik samocho-
dowy z 20 letnim doświad-
czeniem szuka pracy. Mam 
także  doświadczenie jako 
lakiernik meblowy, tworzyw 
sztucznych i konstrukcji 
stalowych

Kontakt - nazwa: Bartosz
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Treść: Lakiernik sam. , 
duże doświadczenie ,dobra 
organizacja pracy, wszystkie 
techniki, nieograniczony 
czasowo, podejmie pracę od 
zaraz (PL też)

Kontakt - nazwa: w.
Kontakt - email: ariie-
l79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
Treść: szkołę ukończyłem 
w 1994 roku i do obecnego 
czasu przygotowuję auta do 
malowania, poszukuje legal-
nej pracy na terenie Austrii, 
Luksemburga lub Niemiec

Kontakt - nazwa: maly
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004915141353274
Treść: poszukuje pracy 
jako lakiernik UE jestem 
samodzielny mam kilku 
letnie doświadczenie tylko 
poważne oferty 

ROŻNE

Kontakt - nazwa: Armar 
Systemy uzdatniania wody 
Kontakt - email: grazyna-
proskurnicka@o2.pl Kontakt 
- tel.: 794 938 080, 507 
802 841
Treść: skuteczna pomoc 
prawna w sprawach związa-
nych z ochroną środowiska 
i gospodarce odpadami 
w zgodzie ze zmianami w 
2013 roku. naliczanie opłat 
środowiskowch

Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dar-
k743@o2.pl
Kontakt - tel.: 502597743
Treść: Profesjonalne 
usuwanie wgnieceń metodą 
PDR. Podejmę współpracę 
za granicą.

Kontakt - nazwa: Igor
Kontakt - email: welfare@re-
cruitnw.co.uk Kontakt - tel.: 
00447540123581
Treść: Firma „RecruitNW” 
zatrudni na stanowiskach 
Lakiernik i Blacharz/
Szpachlarz. Sunderland/ 
Anglia. Produkujemy prze-
ciwwagi do koparek

Kontakt - nazwa: Paulobi-
lverksted
Kontakt - email: paulobi-
lverksted@wp.pl
Treść: Warsztat samocho-
dowy w Norwegii poszukuje 
pracowników na stanowisko 
mechanik i blacharz -lakier-
nik więcej info wraz z Cv 
proszę przesyłać na email ..

Kontakt - nazwa: Piotrek
Kontakt - email: eckimalec-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 517940227
Treść: Kupie maszynę 
oscylacyjną mimośrodową 
talerz 250mm na duże 
płaszczyzny
 
Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja Kontakt - 
email: oferta@koncepcja.eu 
Kontakt - tel.: 0048 71 343 
80 73
Treść: Agencja Pracy Kon-
cepcja poszukuje do pracy 
w Niemczech: Mechaników 
Maszyn Budowlanych i 
Rolniczych. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja Kontakt - 
email: oferta@koncepcja.eu 
Kontakt - tel.: 0048 71 343 
80 73
Treść: Do pracy w 
Niemczech poszukujemy 
Lakierników, Blacharzy i 
Mechaników. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, szczegóły 
oferty przez telefon lub na 
naszej stronie.

Kontakt - nazwa: Krzysztof
Kontakt - email: automa-
ch@poczta.fm
Kontakt - tel.: 00480697 
866 437
Treść: Profesjonalna Reno-
wacja Pojazdów Zabytko-
wych przyjmie zlecenia , 
nawiąże stałą współpracę 
ZAPRASZAM www.auto-
mach.witryna.info 20km od 
Rawicza

Kontakt - nazwa: precyzja i 
sumiennosc
Kontakt - email: info@karls-
autowerkstatt.de Kontakt 
- tel.: 015117200611
Treść: poszukuje pilnie 
warsztatu blacharskiego na 
terenie kraju do współpracy 
przy restaurowaniu starych 
samochodów typ Porsche, 
Mercedes, Maserati tylko 
blacha

Kontakt - nazwa: AZ-EKO 
ochrona środowiska Kontakt 
- email: 1@1.pl Kontakt 
- tel.: 507-199-717
Treść: Pomożemy w 
dostosowaniu Państwa 
działalności do wymogów 
prawa ochrony środowiska. 
Bezpłatnie określamy wy-
magania przedsiębiorców. 
www.az-eko.pl

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: www.Warsz-
tatSpoko@wp.pl Kontakt 
- tel.: +48 887 086 423
Treść: Przyjmę zlecenie 
na naprawę aut powypad-
kowych lub renowację aut 
zabytkowych

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść nadsyłanych 
ogłoszeń.
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A5 wąski kawałek drewna, A9 część ogniwa galwanicznego, A11 

koń, kot i jeleń, A14 przechodzi przez nią pasek, A16 przywódca Komitetu 
Narodowego Polskiego, B7 zatrudnia krupierów, C2 powlekanie elektrolizą, 
E18 tli się na ruszcie, H12 bunkier przeciwlotniczy, H15 ratunkowa dla roz-
bitków, H17 uchwyt ze szczękami, I4 ...Śmiałowski, I7 model samochodu 
marki Opel, L9 to, co zakrywa, zabezpiecza, M5 napastnik Górskiego, 
M14 jadowita w lasach, M16 gwiazdkowa ozdoba, M18 rodzaj ściągacza 
linowego do zamocowania i naciągania want, N11 reguluje przepływ wody 
w kanale, P2 płynąca tafla lodu, P6 nośnik cech.

Pionowo 
A1 ślad po ukąszeniu komara, A13 rozpuszczalnik i paliwo lotnicze, 

którego składnikiem są ksyleny, B7 gumiak, C1 człowiek myślący tylko o 
sobie, C14 młodzian wystrojony i cudny jak panienka, D9 gadatliwa pa-
puga z czubem, E1 Ziemia i Mars, F12 w ręku tenisisty, G1 gęsta, lepka, 
często brudząca substancja, G5 łysy też je ma na głowie, I1 angielski 
„maluch”, I7 łączy metale, I15 część motocykla, K1 bimber mogący być 
paliwem, K10 warkot, grzechot, M5 rywal Ferrari, M14 koronkowa ozdoba 
przypinana pod szyją, N1 owad znad bagien, N9 z klempą, O11 pasma 
wijących się włosów, P1 walczy o czystość wód i lasów, P16 pierwiastek 
dla przemysłu szklarskiego, R1 filmowy nietoperz, R8 obniżka ceny. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Rozwiązania proszę 
przysyłać pocztą na 
adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

10 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma 
komplety polerske BRAYT oraz komplet poradników autor-
stwa Bogusława Raatza  - „Poradnik Blacharza”, „Porad-
nik Lakiernika”.

MARIUSZ SZCZUKOCKI Włoszczowa
SZYMON PATER Bobowa
GRZEGORZ PLISZKA Wielbark
KRZYSZTOF SZYDŁO  Świerklaniec
ANDRZEJ ŁUCZYŃSKI Dęblin

RYSZARD DĘBSKI Zamość
RAFAŁ WOJCIECHOWSKI Golczewo
PRZEMYSŁAW OCHMAN Kalety
PAWEŁ JAROŃSKI Kielce
MAŁGORZATA TOMAN Gliwice

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 38

Milena Lewandowska

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A,78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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– Wszystkie książki – bez kosztów przesyłki tylko do 30.08.2013
zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  48 94 35 126 22 

Letnia Promocja!!!
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