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Regulamin konkursu

 pod uwagę będą brane tylko od-

powiedzi zawarte w oficjalnych 

komentarzach zamieszczonych 

pod aktualnym pytaniem

 konkurs rozgrywany będzie na 

stronach Troton Polska i Wydaw-

nictwo Lakiernik -nagradzane 

będą osoby zarówno ze jednej jak 

i drugiej strony

 nagrody oraz zasady nagradzania 

znajdą się w indywidualnym dla... 

każdego pytania opisie

 z osobami nagrodzonymi będzie-

my kontaktować się tuż po zakoń-

czeniu konkursu i czekać do 7 dni 

na odpowiedź

 nagrody wysyłamy kurierem pod 

adres wskazany przez osobę na-

grodzoną w ciągu 24h

 dane osobowe udzielne w konkursie 

NIE zostaną użyte w celu powięk-

szania bazy potencjalnych klientów 

żadnej firmy oraz nigdy NIE zosta-

ną użyte w celach marketingowych 

ani sprzedane komukolwiek.

Konkurs 
na Facebooku 

Przyszła jesień i zrobiło się zimno i szaro. Żeby nie popaść w co-
dzienność i skrócić trochę oczekiwanie na wiosnę organizujemy cykl 
konkursów, które będą rozstrzygane na Facebook’owych tablicach 
stron „Troton Polska” oraz „Wydawnictwo Lakiernik”. Obiecujemy 
ciekawe nagrody.
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str.5Ranking opiera się na obrotach ze 

sprzedaży w roku 2012 ujętych w 

sprawozdaniach i przeliczonych na do-

lary amerykańskie i zawiera zestawienie 

czołowych graczy działających na tym 

rynku. Raport sprofilował 83 firmy o 

sprzedaży przekraczającej 100 milionów 

dolarów amerykańskich.

Zestawienie przedstawia się następująco:

1. AkzoNobel
Siedziba: Holandia

Sprzedaż: 13,2 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, kontakt z firmą, materiały 

prasowe)

AkzoNobel to koncern z siedzibą w Ho-

landii, którego obecnym prezesem jest 

Ton Büchner. Firma działa w ponad 80 

krajach na całym świecie, zaś do najbar-

dziej znanych jej marek należą Interna-

tional, Sikkens, Dulux, Interpon i Sadolin. 

Jej obecność na szczycie listy nie jest 

niespodzianką, bowiem od lat AkzoNo-

bel wymieniany jest wśród liderów świa-

towej produkcji farb i lakierów.

2. PPG Industries
Siedziba: USA

Sprzedaż: 11,28 mld $ (źródło: raport 

za rok 2012, kontakt z firmą, strona 

internetowa)

Koncern oferuje wyspecjalizowane 

farby i powłoki m.in. dla przemysłu, 

architektury, aeronautyki, branży samo-

chodowej i opakowaniowej. Jest czoło-

wym wytwórcą powłok dla przemysłu 

transportowego i elektroniki.

3. Sherwin-Williams
Siedziba: USA

Sprzedaż: 7,15 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, materiały prasowe, strona 

int.)

Sherwin-Williams to firma z długą tra-

dycją, która działa przede wszystkim w 

Północnej i Południowej Ameryce. Do-

starcza zarówno farby dekoracyjne, jak i 

ochronne powłoki przemysłowe.

4. DuPont Performance Coatings – obec-
nie Axalta Coating Systems
Siedziba: USA

Sprzedaż: 4,2 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, materiały prasowe)

Najważniejszym sektorem tej firmy, 

która niedawno została członkiem gru-

py Carlyle i zmieniła nazwę na Axalta 

Coating Systems, są farby i lakiery dla 

przemysłu samochodowego. Prócz 

tego jednak w ofercie koncernu można 

też znaleźć powłoki dla innych gałęzi 

przemysłu oraz farby dekoracyjne i 

architektoniczne. Do jego najbardziej 

rozpoznawanych marek należą Standox, 

Spies Hecker i Cromax.

5. BASF Coatings
Siedziba: Niemcy

Sprzedaż: ok. 4 mld $ (źródło: kontakt z 

firmą, materiały prasowe, strona inter-

netowa)

Jest to część niemieckiego koncernu 

chemicznego BASF. Specjalizuje się w 

innowacyjnych powłokach przemysło-

wych, ale produkuje też farby dekora-

cyjne.

6. Valspar
Siedziba: USA

Sprzedaż: 3,8 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, strona internetowa)

Magazyn Coatings World opublikował, w swym lipcowym wydaniu, Top Companies Report 
(Raport o Czołowych Firmach) działających na rynku farb i materiałów lakierniczych.

Rynek farb i materiałów 
lakierniczczych w roku 2012
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str.5
Firma, która operuje przede wszystkim 

w Ameryce Północnej (56% dochodów) 

i skupia się na produkcji farb, powłok i 

barwników. Swoje produkty dostarcza 

do ponad 80 krajów na całym świecie.

7. Kansai Paint
Siedziba: Japonia

Sprzedaż: 3,1 mld $ (źródło: raport za rok 

2012, materiały prasowe)

Największy wytwórca farb i powłok w 

Japonii i Afryce, będący również lide-

rem na rynku farb w Indiach, Chinach i 

Azji południowowschodniej. Prócz tego 

posiada oddziały w Europie, obydwu 

Amerykach oraz na Bliskim Wschodzie. 

Produkuje przede wszystkim farby prze-

mysłowe (w tym lakiery samochodowe), 

dekoracyjne oraz ochronne powłoki an-

tykorozyjne i przeciwporostowe.

8. RPM
Siedziba: USA

Sprzedaż: 2,7 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, kontakt z firmą, materiały 

prasowe)

Firma oferująca specjalistyczne powłoki 

antykorozyjne, posadzki, farby przemy-

słowe, ale również produkty dekoracyj-

ne do wykorzystania w pracach typu 

zrób-to-sam. Jej marki obecne na pol-

skim rynku to między innymi Carboline, 

Stonhard i Tremco-Illbruck.

9. Nippon Paint
Siedziba: Japonia

Sprzedaż: 2,4 mld $ (źródło: kontakt z 

firmą)

Produkcja farb Nippon Paint skoncen-

trowana jest w Azji, jednak koncern 

ma także swe oddziały w Ameryce 

Północnej i Europie. Wytwarza lakiery 

samochodowe i powłoki przemysłowe 

(m.in. dla przemysłu morskiego), ale 

także farby dekoracyjne wewnętrzne i 

zewnętrzne.

10. Jotun
Siedziba: Norwegia

Sprzedaż: 1,9 mld $ (źródło: raport za 

rok 2012, materiały prasowe)

Swoim zasięgiem koncern obejmuje 90 

krajów i posiada 36 zakładów produkcyj-

nych na całym świecie. Specjalizuje się w 

powłokach ochronnych dla przemysłu 

morskiego i przybrzeżnego; poza tym 

dostarcza farby funkcjonalne dla innych 

sektorów przemysłu oraz produkty de-

koracyjne.

Większość z producentów, którzy zna-

leźli się w zestawieniu, obejmuje swym 

zasięgiem również rynek polski. Do 

najbardziej znanych należą u nas pro-

dukty AkzoNobel (m.in. takie marki jak 

Dulux, Sikkens czy Sadolin), PPG (farby 

Dekoral i Sigma) oraz Axalta Coating 

Systems (lakiery samochodowe Cromax, 

Standoxi Spies Hecker). Rozpoznawane 

są także lakiery samochodowe Sherwin 

Williams (marka AWX), BASF (marka RM) 

i Valspar (marka De Beer). Na rynku do-

stępne są także farby proszkowe grupy 

Inver przejętej niedawno przez Valspar, 

farby przemysłowe do drewna Sherwin 

Williams Poland oraz farby wewnętrz-

ne i elewacyjne BASF. Produkty Jotun 

i RPM wykorzystywane są głównie w 

przemyśle – w przypadku tej pierwszej 

firmy jako powłoki antykorozyjne i 

przeciwporostowe, zaś drugiej – farby 

ogniochronne (Carboline) i posadzki 

(Stonhard). Jedynie farby Kansai Paint i 

Nippon Paint są praktycznie nieobecne 

na naszym rynku.

Coatings World oraz coatingsworld.com 

są liderami  w zakresie informacji do-

tyczących globalnego przemysłu farb. 

Więcej informacji na temat raportu 

dostępnych jest na stronie coating-

sworld.com

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

zamówienia:  
lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  

tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja 
w bibliotece Lakiernika



st
r.6

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.7

Szpachlówki poliestrowe jeszcze 10 

lat temu były produktem używa-

nym w największych ilościach przy 

powypadkowych remontach ka-

roserii samochodowych. „Rzeźby” 

powypadkowych, sprowadzonych z 

Zachodu aut, w dużej części wyko-

nane ze szpachlówki, do dzisiaj jeż-

dżą po polskich drogach. Aktualnie 

wiele warsztatów prawie zupełnie 

zrezygnowało z użycia szpachló-

wek poliestrowych. Na rynku jest 

tak dużo tanich, nieoryginalnych 

części zamiennych, albo oryginal-

nych, używanych z demontażu 

starych czy rozbitych samocho-

dów, że praca blacharza i później 

odtwarzanie kształtu elementów 

przy pomocy szpachlówek stało się 

nieopłacalne. Większość prac wy-

konywanych obecnie przy pomocy 

szpachlówek poliestrowych, to wy-

równywanie niewielkich ubytków 

powłoki lakierniczej i uszkodzeń 

karoserii. Czasami oczywiście sens 

mają również większe naprawy 

– np. wymiana tylnego błotnika 

w 3-drzwiowych samochodach to 

duża ingerencja blacharska, więc 

lepiej nałożyć więcej szpachlówki, 

niż wymieniać cały element. Doty-

czy to oczywiście rynku polskiego 

i Europy Zachodniej. Firma NOVOL 

nadal produkuje rocznie tysiące 

ton szpachlówek poliestrowych ale 

zdecydowana ich większość trafia 

na rynki krajów Europy Wschodniej 

i Azji, gdzie nadal wielu lakierników 

bez kilku wiaderek szpachli nie roz-

poczyna pracy.

Mimo znacznego spadku zużycia 

szpachlówek poliestrowych, żadna 

lakiernia nie może bez nich istnieć. 

Wielu lakierników uważa je za bar-

dzo prosty wyrób, nie wymagający 

szczególnej uwagi przy aplikacji, 

suszeniu i szlifowaniu. A to nie-

stety jest duży błąd, kończący 

się zazwyczaj siadaniem, rysami 

szlifierskimi oraz wieloma innymi 

wadami powłoki lakierniczej. W 

dalszej części artykułu, postaramy 

się rozważyć wszystkie etapy pracy 

ze szpachlówkami, umożliwiające 

osiągnięcie odpowiedniej jakości 

powłoki lakierniczej i uniknięcie 

typowych błędów.

Zacznijmy od początku – miesza-

nia szpachlówki z utwardzaczem. 

Większość lakierników robi to 

zbyt intensywnie i silnie napowie-

trza szpachlówkę. W efekcie, po 

utwardzeniu jest ona porowata, 

podczas szlifowania otwierają się 

małe dziurki i konieczne jest kolej-

ne szpachlowanie, aby je „załatać”. 

Drugi problem to ilość utwardzacza. 

Prawidłowa ilość utwardzacza to 2-

3% (wagowo). Dostarczany w kom-

plecie utwardzacz to zazwyczaj ok. 

2,5%. U zdecydowanej większości 

użytkowników utwardzacz zostaje 

niewykorzystany, co oznacza że 

dozują go zbyt mało. To niestety 

wydłuża czas utwardzania, pogar-

sza szlifowanie (powierzchnia jest 

bardziej lepka), zwiększa osiadanie 

szpachlówki. W skrajnym przypadku 

– gdy utwardzacza dodano <1%, 

mogą na lakierowanej powierzchni 

pojawić się żółtawe przebarwienia, 

o kształcie dokładnie takim jak szpa-

chlówka znajdująca się pod spodem. 

Powstają one pod wpływem słońca, 

i są szczególnie widoczne na jasnych 

lakierach, białych czy srebrnych.

Szpachlowanie – niedoceniany 
problem

Facebook.com/Lakiernik
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Kolejny etap pracy to aplikacja 

szpachlówki. Tutaj należy pamiętać, 

że im cieńsza warstwa materiału, 

tym lepiej. Producenci szpachló-

wek zalecają nakładanie nie więcej 

niż 3-5mm, więc jeśli niezbędna 

jest grubsza warstwa, należy zrobić 

to w kilku kolejnych operacjach, a 

nie od razu nanieść 2 centymetry. 

Co ważne, jeśli kolejne warstwy 

będziemy nanosić co ok. 10 minut, 

nie musimy szlifować poprzedniej 

przed naniesieniem następnej. 

Przyczepność między nimi będzie 

bardzo dobra, w dodatku nie ry-

zykujemy, że rysy pozostałe po szli-

fowaniu międzywarstwowym będą 

widoczne na powierzchni.

Kolejny etap to utwardzanie szpa-

chlówki. Reakcja chemiczna rozpo-

czyna się w momencie zmieszania 

z utwardzaczem i trwa kilka dni. 

Wraz z reakcją chemiczną, w szpa-

chlówce zachodzi proces osiadania. 

Czysta żywica poliestrowa podczas 

utwardzania zmniejsza swoją obję-

tość o 7-8%. Ponieważ szpachlów-

ka to żywica plus wypełniacze 

mineralne, jej skurcz (powszechnie 

zwany osiadaniem) jest mniejszy, i 

zazwyczaj wynosi ok. 2-3%. Pro-

ces ten kończy się wraz ze 100 

procentowym przereagowaniem 

wszystkich składników, czyli po 2-3 

dniach. Jednak już po 15-30 minu-

tach reakcja w szpachlówce jest  

na tyle zaawansowana, że można 

zacząć ją szlifować. Wielu lakierni-

ków już wtedy zaczyna szlifowanie 

szpachlówki, i po kolejnej pół go-

dzinie już wszystko jest skończone 

i przechodzą do kolejnych etapów 

naprawy (podkład, lakier). A reakcja 

w szpachlówce nadal trwa, osiada-

nie razem z nią, i często kilka dni 

po oddaniu auta właścicielowi na 

powierzchni zaczynają pojawiać się 

jej widoczne efekty, najczęściej w 

postaci rys szlifierskich. 

Bardzo często lakiernicy, przez 

pośpiech (bo klient już czeka pod 

drzwiami) lub użycie niewłaści-

wej technologii podczas pracy ze 

szpachlówką, sami sobie (a raczej 

klientom) serwują cały zestaw wad. 

Aby  zminimalizować osiadanie 

szpachlówki, najlepszą metodą 

jest przyspieszenie jej utwardzania, 

na przykład przez użycie lamp IR 

- już kilkuminutowe wygrzewanie 

szpachlówki znacznie przyspiesza 

proces jej utwardzania, a co za 

tym idzie, także osiadania. Pozo-

stawienie samochodu na słońcu 

jest również dobrą metodą, choć w 

naszych warunkach klimatycznych 

możemy z tego dobrodziejstwa 

matki natury korzystać tylko przez 

kilka miesięcy w roku. Natomiast 

użycie opalarki do suszenia szpa-

chlówki niesie ze sobą duże nie-

bezpieczeństwo. Należy bowiem 

pamiętać, że szpachlówki wytrzy-

mują temperaturę do około 80  

°C, natomiast opalarki wytwarzają 

ciepłe powietrze o temperaturze 

kilkuset stopni. W takim przypadku, 

chcąc przyspieszyć pracę, bardzo 

łatwo można spowodować utratę 

właściwości fizyczno-chemicznych 

szpachlówek, przede wszystkim 

przyczepności do podłoża.

Gdy szpachlówka jest już wy-

starczająco utwardzona możemy 

przejść do ostatniego etapu pracy, 

czyli szlifowania. Najbardziej popu-

larna kiedyś metoda szlifowania „na 

mokro” odeszła już na szczęście do 

lamusa. I bardzo dobrze, gdyż szpa-

chlówki za wodą nie przepadają, ła-

two ją wchłaniają, a trudno oddają, 

co oczywiście niesie za sobą ryzyko 

kolejnych wad lakierniczych. Dzisiaj 

szlifowanie szpachli odbywa się „na 

sucho”, także ręczne szlifowanie 

jest zastępowane przez szlifowa-

nie maszynowe. Podczas wyboru 

szlifierki, musimy zwrócić uwagę 

na jej rodzaj oraz tryb pracy, tak 

aby dobrać papiery do szlifowania 

o odpowiedniej gradacji. Musimy 

pamiętać o tym, że papiery o 

takiej samej gradacji pracując na 

różnych urządzeniach dadzą mam 

różną wielkość rysy szlifierskiej. 

Do wstępnego szlifowania możemy 

użyć maszynek o ruchu mimośro-

dowym zgrubnym (skok 5-10 mm), 

natomiast do szlifowania wykań-

czającego  oscylacja powinna być 

mniejsza (skok 2,5-5 mm). 

W procesie szlifowania bardzo 

ważne jest zachowanie odpowied-

nich zmian gradacji papieru. Szpa-

chlówka w początkowym okresie 

utwardzania jest materiałem sto-

sunkowo miękkim, dlatego szlifo-

wanie grubymi papierami powinno 

odbywać się jak najkrócej. Podczas 

szlifowania należy stopniowo zmie-

niać papiery na coraz drobniejsze, 

gdyż grube rysy pozostawione na 

szpachlówce zalane nawet najlep-

szym podkładem będą widoczne 

na lakierze. Typowa praca przy szli-

fowaniu maszynowym to zgrubne 

wyrównanie powierzchni papierem 

P80-P120, następnie wykończenie 

P120-P150. Kolejna operacja to 

naniesienie szpachlówki wykań-

czającej, wysuszenie i szlifowanie 

drobnymi papierami – P180-P220. 

Po takiej obróbce, ryzyko powsta-

nia rys widocznych na lakierze po 

zakończeniu naprawy, jest bardzo 

znikome.

Tak przedstawia się technologia 

pracy ze szpachlówkami poliestro-

wymi. Inną kwestią jest dobór od-

powiedniej szpachlówki do różnych 

rodzajów napraw. NOVOL  produ-

kuje kilkadziesiąt różnych rodzajów 

szpachlówek, wraz z produktami 

innych firm – asortyment nawet w 

małym sklepiku lakierniczym może 

przyprawić o spory ból głowy. Ale 

to już temat na kolejny artykuł.

 Łukasz Kelar

Dyrektor Działu Szkoleń 

firmy NOVOL
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6. WARZENIE

Opis: Warzenie jest zjawiskiem tworzenia się pęcherzy powsta-

łych w następstwie niedostatecznego odparowania rozpusz-

czalników w powłoce lakierowej.

Przyczyny:
 niedostatecznie długie okresy odparowania pomiędzy apli-

kowaniem poszczególnych warstw,

 warstwy powłoki o zbyt dużej grubości,

 zbyt szybko działający rozpuszczalnik lub utwardzacz,

 zbyt długie okresy odparowania pomiędzy aplikowaniem 

poszczególnych warstw,

 zbyt wysoka temperatura suszenia.

Zapobieganie:
 przestrzegać okresów odparowanie poszczególnych 

 warstw,

 aplikować warstwy o odpowiedniej grubości,

 stosować utwardzacze i rozpuszczalniki odpowiednie do 

stosowanych materiałów,

 przestrzegać właściwej temperatury suszenia.

Usuwanie: Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i 

nanieść ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie ma-

teriały przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

7. KRATERY

Opis: Kratery w powłoce lakierowej to wada występująca w po-

staci okrągłych lub owalnych zagłębień zwykle o średnicy od 1 do 

3,5 mm. Pojawia się ona w nawierzchniowej warstwie lakieru.

Przyczyny:
 niedostateczne oczyszczenie podłoża z resztek środków 

do konserwacji lakieru, oleju, silikonu itp.,

 plamy naniesione przez niezachowanie czystości prze la-

kiernika - dotykanie podłoża itp. ,

 zastosowanie zużytych lub niewłaściwych środków do 

zmywania i przygotowania powierzchni,

 zanieczyszczony lakier,

 zanieczyszczenie powietrza w instalacji zasilającej.

Zapobieganie:
 dokładnie przygotowywać powierzchnie przeznaczone do 

lakierowania,

 nie stosować w lakierni żadnych środków zawierających 

silikony,

 stosować właściwe środki czyszczące,

Usuwanie: Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i 

nanieść ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie ma-

teriały przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

8. ZACIEKI

Opis: Zacieki to zgrubienia lakieru występujące na pionowych 

lub skośnych powierzchniach o charakterze punktowym lub w 

kształcie bruzd.

Przyczyny:
 niewłaściwe przygotowanie materiałów lakierniczych,

 zbyt niska temperatura materiałów lakierniczych,

 aplikowanie zbyt grubej warstwy,

 niedostateczny czas odparowania,

 niewłaściwa technika aplikowania materiału np. zbyt mała 

odległość pomiędzy dyszą, a malowaną powierzchnią.

Wady lakiernicze cz. 4

W bieżącym numerze Lakiernika kontynuujemy prezentację wad lakierniczych.



st
r.1

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.11
Zapobieganie:
 staranie i zgodne z technologią przygotowywać materiały 

do aplikacji,

 zachować właściwe warunki w pomieszczeniu, w którym 

odbywa się aplikacja,

 skorygować technikę aplikacji,

 sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienia pistoletu. 

Usuwanie: Niektóre wady w postaci zacieków można usunąć 

po całkowitym wysuszeniu lakieru poprzez zastosowanie pa-

pieru do szlifowania na mokro o bardzo małej ziarnistości. 

Możliwe jest zastosowanie do ich usuwania strugu lub kloc-

ków węglowych. Proces naprawy powinien być zakończony 

polerowaniem lakieru.

9. SKÓRKA POMARAŃCZOWA

Opis: Wada polegająca na występującej nierówności po-

wierzchni powłoki lakierowej przypominającej fakturę skóry 

pomarańczy.

Przyczyny:
 niedostateczne ciśnienie  zastosowane podczas aplikacji,

 zbyt mała ilość powietrza,

 zbyt duży dystans dyszy pistoletu do malowanej po-

wierzchni,

 zbyt szybkie działanie utwardzacza lub rozpuszczalnika,

 niedobrane właściwie czasy odparowania poszczególnych 

warstw.

Zapobieganie:
 dostosować parametry aplikacji,

 zmienić technikę nanoszenia materiału,

 starannie i zgodnie z technologią przygotować materiały 

lakiernicze,

 przestrzegać właściwych czasów odparowania poszczegól-

nych warstw.

Usuwanie: W przypadku występowania tej wady na znacznej 

powierzchni pozostaje usunąć niewłaściwie wykonaną powło-

kę lakierową i nanieść ponownie kolejne warstwy stosując od-

powiednie materiały przestrzegając wszystkich reżimów tech-

nologicznych. Jeżeli efekt skórki pomarańczowej występuje 

miejscowo na niewielkiej powierzchni można spróbować go 

usunąć poprzez zeszlifowanie przy pomocy papieru o granula-

cji „1200”. Proces naprawy należy zakończyć polerowaniem.

10. MARSZCZENIE

Opis: Marszczenie powłoki lakierowej jest to wada polegająca 

na tworzeniu się zgrubień lakieru w postaci fal tworzących się 

w  jednym lub różnych kierunkach. Wada dotyczy wyłącznie 

lakierów produkowanych na bazie żywic syntetycznych.

Przyczyny:
 niewłaściwe proporcje dodatków zmiękczających,

 zbyt gruba warstwa aplikowanego materiału,

 zbyt gwałtowny proces suszenia powłoki po aplikacji.

Zapobieganie:
 dokładnie przygotowywać materiał lakierniczy,

 aplikować cieńszą warstwę lakieru,

 zwolnić proces suszenia powłoki,

Usuwanie: Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i 

nanieść ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie ma-

teriały przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

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,  
tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja w bibliotece 
Lakiernika

Konkurs 
na Facebooku

Facebook.com/Lakiernik
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Firma Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca 

farb ciekłych i proszkowych, zainwestowała 5 milionów dola-

rów w nowy pilotażowy reaktor. Rozpoczął on pracę, której 

celem jest wspomaganie badań w dziedzinie farb polimero-

wych i zwiększenie skali produkcji w Ośrodku Technologii La-

kierniczej (Coatings Technology Center - CTC) w Wilmington 

w stanie Delaware (USA). Wykorzystujący najnowsze zdoby-

cze techniki system reaktora jest sprzężony z układem auto-

matyki i sterowania, co umożliwia precyzyjną kontrolę ilości 

składników oraz kluczowych parametrów procesu techno-

logicznego, takich jak temperatura i ciśnienie. Rozbudowa 

reaktora zwiększy możliwości opracowywania nowych pro-

duktów i skróci proces produkcji nowej generacji polimerów, 

które charakteryzują się lepszymi parametrami , co umożliwi 

spełnienie oczekiwań klientów. Polimery wyprodukowane 

w reaktorze można wykorzystywać do produkcji zarówno 

lakierów tradycyjnych, opartych na rozpuszczalnikach, jak i 

bardziej przyjaznych dla środowiska lakierów wodnych.

“W lakierach najważniejszy jest wygląd oraz wydajność”, wy-

jaśnia Charles Shaver, Chairman i CEO firmy Axalta. “Naszym 

celem jest zaoferowanie klientom najlepszych możliwych la-

kierów – takich, które będą miały lepsze parametry schnięcia 

i przyczepności, będą dostępne w najnowszej kolorystyce 

oraz będą trwalsze niż jakiekolwiek inne lakiery na rynku”.

Nowy pilotażowy reaktor jest kluczowym elementem w 

procesie rozwoju różnorodnych technologii polimerowych, 

którego celem jest pomoc w opracowywaniu innowacyjnych 

lakierów. Receptury, które sprawdzają się w środowisku la-

boratoryjnym, niekoniecznie muszą okazać się odpowiednie 

w masowej produkcji. Reaktor, znany także jako obiekt pół-

produkcyjny, to system służący do produkcji na małą skalę, 

umożliwiający produkcję nowych receptur polimerowych 

w sposób, który w pełni imituje produkcję na pełną skalę. 

Zwiększone możliwości „produkcji pierwszego przejścia” 

oznaczają skrócenie czasu wprowadzenia produktu na ry-

nek, na czym skorzystają nasi klienci.

“Nasz reaktor w Wilmington umożliwi nam szybkie wytwa-

rzanie polimerów i testowanie nowych koncepcji przy krót-

szych czasach cyklu i wprowadzanie ich na rynek szybciej 

niż kiedykolwiek wcześniej”, mówi Panos Kordomenos, R&D 

Senior Vice President w firmie Axalta.

CTC to globalny ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Axalta, 

którego działalność obejmuje także prace wyspecjalizowa-

nego zespołu zajmującego się technologiami polimerowymi. 

Nowy obiekt będzie uzupełniał istniejące możliwości prowa-

dzenia badań nad polimerami na terenie Europy, Azji-Pacy-

fiku i Ameryki Łacińskiej, zapewniając najnowocześniejsze 

środki do zwiększania skali produkcji polimerów, które z kolei 

umożliwią opracowywanie przyszłościowych technologii po-

limerowych dla klientów z całego świata.

Nowy pilotażowy reaktor skróci proces opracowywania nowych produktów

Axalta rozbudowuje ośrodek 
technologii lakierniczych

Axalta Coating Systems to wiodący globalny dostawca farb cie-
kłych i proszkowych dla klientów z branży motoryzacyjnej, trans-
portowej, ogólnoprzemysłowej oraz wybranych klientów z branży 
architektonicznej i dekoracyjnej. Axalta Coating Systems, dawnej 
znana pod nazwą DuPont Performance Coatings, będzie dalej 
czerpać z ponad 145-letniej historii w branży lakierniczej.



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

Kryteria oceny powłok i materiałów 
lakierniczych
Ocena jakości powłoki lakierniczej wy-

konanej na karoserii pojazdu to zadanie 

niełatwe wymagające dużej wiedzy oraz 

doświadczenia. Aby uzyskać wiarygodne 

efekty często konieczne jest przeprowa-

dzenie badań niszczących. Dotyczy to na 

przykład parametrów takich jak: przy-

czepność powłoki lakierowej, odporność 

na uderzenia, odporność powłoki na 

ścieranie itp. Etapem wyjściowym do 

przeprowadzenia analizy jest dokonanie 

identyfikacji marki, modelu, rocznika 

oraz kodu koloru fabrycznego pojazdu. 

Jeżeli pojazd posiada zmieniony kolor 

lakieru trzeba określić jaki to kolor.

Rys. Miejsca 
umieszcze-
nia oznaczeń 
kodu lakieru 
w zależności 
od marki 
pojazdu.
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Alfa Romeo: 3 / 5 / 14 / 25 / 26
American Motors: 8 / 22
Audi: 12 / 16
Austin: 2 / 3 / 4
BMW: 3 / 4 / 5 / 6 / 9
Buick: 6 / 21 / 22
Cadillac: 6 / 21 / 22
Chevrolet: 6 / 21 / 22
Chrysler: 1 / 2 / 8 / 22
Citroën: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 22
Daewoo: 2
Daihatsu: 8 / 9
Fiat: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 25
Ford: 2 / 4 / 20
Ford USA: 20
General Motors: 6 / 21 / 22
Honda: 2 / 5 / 20 / 21
Hyundai: 8 / 9 / 24
Isuzu: 2 / 8 / 21 / 20
IVECO: 5 / 25
Jaguar: 2
Jeep: 21
Kia: 8 / 21

Lada: 6 / 13 / 19
Lancia: 14 / 25
Land Rover: 1 / 2 / 21
Lexus: 5 / 8 / 21 / 20
Lotus: 5 / 24
Maserati: -
Mazda: 2 / 10 / 20
Mercedes-Benz: 2 / 7 / 10 / 16
MG: 4
Mitsubishi: 2 / 25
Moskwitsch: 13
Nissan: 4 / 5 / 26 /27
Oldsmobile: 6 / 21 / 22
Opel: 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 26 / 10
Peugeot: 2 / 3 / 8 / 9 / 10
Polski Fiat: 4 / 8
Pontiac: 6 / 21 / 22
Porsche: 9 / 20 / 21 / 22 / 26
Puch: 2
Range Rover: 1 / 2 / 21
Renault: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 13 / 20 / 27
Rover: 4 / 6 / 8 / 22
Saab: 4 / 21

Ssang Yong: 21
Seat: 16 / 19 / 21
Škoda: 9
Subaru: 2 / 24
Suzuki: 8 / 26
Talbot: 2 / 4 / 6 / 9
Toyota: 4 / 8 / 20 / 21 / 24
Triumph: -
Volvo: 3 / 5 / 6
VW: 2 / 4 / 12 / 15 / 17 / 18 / 24

OCENA GRUBOŚCI WARSTWY 
LAKIEROWEJ:

Mniejsza niż 80 µm 
Zbyt cieńka warstwa powłok lakiero-

wych, szczególnie w przypadku jeśli 

mierzona jest wraz z warstwą lakieru 

bezbarwnego. Może być to spowodo-

wany użyciem agresywnych środków 

polerskich. 

Grubość lakieru w przedziale 100-200 µm 
Powłoka lakierowa o normalnej grubości. 

Wskazuje na duże prawdopodobieństwo 

oryginalnej powłoki lakierowej bez lakie-

rowania renowacyjnego.

Powyżej 200 µm 
Taka grubość lakieru może wskazywać 

na to, że element był poddany napra-

wie lakierniczej, ale nie jest to dowód 

ponieważ starsze modele samochodów 

posiadały powłoki lakierowe o grubości 

zbliżonej do 200 µm.  Najważniejsze 

kryterium to sprawdzenie jakie różnice 

występują pomiędzy grubością powłok 

na poszczególnych elementach. Jeżeli 

przekraczają 30% to z dużym prawdo-

podobieństwem można przypuszczać, 

że pojazd był poddany naprawie lakier-

niczej o znacznym zakresie.

PARAMETRY POWŁOK LAKIERNICZYCH

Plastyczność – parametr określający wła-

sności mechaniczne podczas odkształ-

cania się polakierowanego podłoża bez 

pękania i odpadania powłoki.

Grubość powłoki  – parametr określa 

grubość powłoki w mm.

Połysk powłoki – parametr określa ilość 

odbitego światła w stosunku do światła 

padającego na powłokę. Badanie prze-

prowadza się pod różnymi kątami.  

Odporność na uderzenia – parametr 

określający wytrzymałość powłoki na 

uderzenia mechaniczne. 

Przyczepność powłoki – parametr okre-

ślający właściwości wiązania materiału 

z podłożem. Mierzy się ją w stopniach: 

od 1 do 4. Stopień 4 oznacza najgorsze 

własności w tym zakresie.

Odporność powłoki na ścieranie – pa-

rametr określający odporność utwar-

dzonej powłoki lakierowej na ubytek 

objętości podczas ścierania.

Wygląd – parametr wynikający z oceny 

wizualnej. Oceny dokonuje się przy świe-

tle dziennym. 

Odporność na działanie wody – parametr 

określający odporność powłoki lakiero-

wej na długotrwałe działanie wody.

Odporność na działanie wodnego roztwo-
ru soli – parametr wyznacza się poprzez 

badanie zanurzeniowe powłoki w roz-

tworze soli (5% lub 3%).

Odporność na działanie mgły solnej 
– parametr określany poprzez badanie 

zachowania się natryskiwanej wodnym 

roztworem soli powłoki lakierowej. 

Odporność na działanie zmiennych tempe-
ratur – parametr określający zachowanie 

się powłoki lakierowej poddanej znacz-

nym zmianom temperatury. Zwykle 

zakres temperatur w których przepro-

wadza się badanie to -40 do +50°C.

PARAMETRY MATERIAŁÓW 
LAKIERNICZYCH

Lepkość – mierzona jest jako czas wypły-

wu lakieru z kubka wypływowego. Normy 

podają lepkość roboczą poszczególnych 

materiałów czyli taką jaka należy osiągną 

przed aplikacją.

Okres przydatności – parametr stosowa-

ny w przypadku materiałów dwukompo-

nentowych określający czas w którym 

można używać dany produkt po przygo-

towaniu (zmieszaniu składników).

Zawartość substancji lotnych – parametr 

ten służy do wyznaczenia ilości roz-

puszczalników oraz rozcieńczalników w 

materiale lakierniczym. 

Rozcieńczalność – parametr określający 

maksymalną ilość rozcieńczalnika, która 

może bezpiecznie być dodana do ma-

teriału. 

Temperatura zapłonu – parametr określa-

jący właściwości palne oraz wybuchowe 

materiału. Parametr określony jest w 

normach.

Czas schnięcia – parametr określający 

czas jaki upływa do momentu całkowite-

go utwardzenia powłoki lakierowej.

Zdolności krycia – parametr określany 

poprzez najmniejszą ilość niezbędnego 

do właściwego pokrycia elementu. Okre-

śla się go dla powierzchni lakierowania 

1m2. 

Rozlewność – parametr określający 

zdolność materiału do samoczynnego 

rozlewania po nałożeniu na podłoże. 

Mierzy się ją w stopniach: od 1 do 10. 

Stopień 10 oznacza najlepsze własności 

w tym zakresie.

©Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Wszystkie badania organoleptyczne 
powinny być dokonywane przy natu-
ralnym oświetleniu dziennym. Zaleca 
się aby dodatkowo wykonać spraw-
dzenie jak pojazd wygląda w innym 
świetle. Jednym  z ważniejszych po-
miarów jest kontrola grubości powło-
ki lakierowej na poszczególnych ele-
mentach pojazdu. Należy stosować 
przyrządy pomiarowe posiadające 
możliwość sprawdzenia i kalibrację 
wartości pomiarowej. 
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Bardzo ważną oraz szeroko rozpowszechnioną technologią 

naprawy elementów wykonanych z aluminium jest spawanie 

elektryczne metodami MIG oraz TIG. Podczas stosowania 

podanych metod należy pamiętać przede wszystkim o wła-

ściwościach fizycznych glinu, który jest głównym składnikiem 

stopów aluminium i topnieje w temperaturze ok. 660°C. Alu-

minium charakteryzuje sie dobrym przewodnictwem cieplnym 

i elektrycznym dlatego spawając elementy wykonane z jego 

stopów szybko nagrzewa się i równie szybko oddaje ciepło do 

otoczenia. Taka właściwość znacznie utrudnia proces naprawy 

ponieważ ciężko jest utrzymać właściwy wygląd oraz jakość 

połączenia w całym ciągu spoiny.

W powietrzu atmosferycz-

nym aluminium pokrywa 

się cienką warstwą tlenku 

glinu (Al2O3), który chroni 

je przed dalszym utlenia-

niem. Należy pamiętać, 

że ów tlenek jest twardy i 

charakteryzuje się wysoką 

temperaturą topnienia 

ok. 2050°C, w związku z 

czym należy bezwzglednie usunąć go przed rozpoczęciem 

spawania, w celu zapobieżenia niepożądanych wad  spoiny. 

Tlenek jest cięższy niż roztopiony metal i może w nim tworzyć 

wtrącenia. Można do tego użyć szczotki ze stali nierdzewnej 

lub specjalnych tarcz do szlifowania aluminium (fot.1). Dobrze 

oczyszczone i wolne od tlenku glinu powierzchnie są warun-

kiem uzyskania spoin wolnych od wad.

Kolejnym utrudnieniem podczas spawania jest wytwarzający 

się z pary wodnej obecnej w powietrzu oraz wystepujący jako 

zanieczyszzenie w naprawianym elemencie wodór. Pierwiastek 

ten w postaci pęcherzyków gazu krzepnie tworząc pory w za-

stygającej spoinie. Taka właściwość objawia sie porowatością 

oraz kruchością wodorową połączenia. Z tego powodu należy 

dołożyć silnych starań w zakresie właściwego przygotowania 

miejsc łączenia, właściwego środowiska pracy w warsztacie 

tzn. miejsca suchego, bez dostępu zanieczyszczeń z zewnątrz 

oraz wykonywanie połączenia w osłonie szlachetnego gazu 

obojetnego, nie wchodzącego w związki chemiczne z innymi 

pierwiastkami. Zadaniem gazu, oprócz udziału w tworzeniu 

łuku elektrycznego, jest również ochrona elektrody i topio-

nego aluminium przed utlenieniem oraz chłodzenie elektrody. 

Podczas spawania aluminium należy stosować gazy osłonowe 

o określonej czystości, która w przypadku argonu (Ar) i helu 

(He) powinna wynosić ponad 99%.

METODY SPAWANIA ALUMINIUM
Metoda MIG - Metal Inert Gas jest to metoda spawania łuko-

wego elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego: argonu, 

helu lub mieszanki argonu z helem. Stosuje się ją do spawania 

i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny 

lub półautomatyczny. W warunkach warszatatowych dominuje 

wykorzystanie tej drugiej metody, za pomocą półautomatów 

spawalniczych (fot. 2) wyposażonych w magazyny drutu 

spawalniczego oraz butle 

z gazem osłonowym. Tego 

typu spawarki muszą być 

wyposażone w uchwyt 

spawalniczy z wypełnieniem 

teflonowym dla lepszego 

poślizgu łamliwego drutu 

aluminiowego oraz cztero-

rolkowe prowadzenie drutu 

lub pistoletowy uchwyt spa-

walniczy Spool Gun (fot. 3). 

W uchwycie pistoletowym 

magazyn drutu znajduje się 

w samym uchwycie, a droga 

wyjścia drutu jest bardzo 

krótka, co zapobiega jego 

zagięciu i zatrzymaniu. 

Należy pamiętać, że z 

powodu bardzo dobrego 

przewodnictwa ciepła przy 

spawaniu aluminium należy 

stosować nieco wyższe 

wartości prądu spawania dla 

uzyskania przetopu.

Do spawania aluminium 

można stosować wszelkie 

spawarki MIG pod warun-

kiem, że są przystosowane 

do tej funkcji. 

Standardowymi drutami spawalniczymi MIG używanymi w napra-
wach karoserii aluminiowych są druty o średnicy 0,8mm w dwóch 
odmianach: 

 dla stopów magnezowych AlMg5

 dla stopów krzemowych AlSi5, AlSi12.

W przypadku metody MIG zaleca się spawanie w trybie przerywa-

nym. Takie zalecenie wynika ze wspomnianej już własnośći szyb-

kiego nagrzewania się aluminium. Punktowo zdatkując drut ogra-

nicza się nadmierny dopływ ciepła w miejsce łączenia (fot. 4).

Metoda TIG - Tungsten Inert Gas jest to spawanie łukowe nie-

topliwą elektrodą wolframową  w osłonie szlachetnych gazów 

Praca z aluminium cz. 2
Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 1

Usunięcie warstwy tlenku glinu i 
innych zanieczyszczeń.

Spawarka T3GYS AUTO z opcją spa-
wania aluminium. 

Uchwyt pistoletowy ze zintegrowa-
nym magazynem drutu.

Spawanie aluminium metodą MIG.
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obojętnych. Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali 

i ich stopów, a uzyskana spoina jest stopem roztopionej części 

materiału rodzimego lub spoiwa (drut, laska) podawanego 

w strefę jarzenia łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone 

składem do materiału rodzimego, czyli w przypadku karoserii: 

AlMg5, AlSi5, AlSi12. 

Do spawania aluminium w 

technologii TIG wykorzystu-

je się prąd przemienny AC, 

dlatego należy wyposażyć 

się w spawarkę przystoso-

waną do tego trybu pracy 

(fot. 5), która posiada możli-

wość ustawiania szczegóło-

wych parametrów spawania 

np. pre i post gazu. Podczas 

spawania z wykorzystaniem 

spawarki TIG uchwyt spawalniczy powinien być prowadzony 

pod kątem 45 stopni,  a dostarczane laski materiału dodatko-

wego pod kątem 15 stopni do płaszczyzny spawanej (fot. 6). 

Głównymi zaletami metody TIG są:
 większa kontrola  powstającej spoiny,

 najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń, 

 tworzenie się znikomej ilości tlenków i porów wewnątrz 

spoiny,

 uzyskiwanie szczelnych połączeń,

 możliwość spawania elementów o grubości poniżej 1mm, 

aż do około 10mm.

MOŻLIWE WADY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH MIG I TIG
Podstawową wadą, która może wystąpić podczas spawania 

metodami MIG oraz TIG to niepełne stopienie powierzchni 

łączonych ze sobą. Powody jej wystapienia to zbyt małe natę-

żenie prądu lub zbyt szybkie prowadzenie łuku elektrycznego. 

Niepełne stopienie wpływa ujemnie przede wszystkim na 

wytrzymałość uzyskanego połączenia. Podobną wadą jest nie-

pełna penetracja, gdzie jeziorko spawalnicze jest zbyt płytkie 

i nie dociera do dolnej warstwy elementu znacząco osłabiając 

miejsce łączenia. Inną wadą najczęściej występującą i podczas 

spawania aluminium jest wspomniana wcześniej porowatość 

połączeń wynikła z obecności wodoru w otoczeniu i jego pe-

cherzykowania wewnątrz spoiny. 

Odwrotną sytuacją do wymienionych jest zbyt silny przetop, 

powstały na skutek zbyt dużego natężenia prądu oraz zbyt 

wolnego prowadzenia uchwytu spawalniczego. Taka wada 

może objawić się częściowo poprzez wklesłość spoiny lub 

całkowicie poprzez całkowite spłynięcie materiału rodzimego 

w miejscu tworzenia jeziorka. Skutkiem są przerwy w ciągłości 

spoiny.

Podstawowe zalecenia podczas napraw aluminium z wykorzysta-
niem spawarek elektrycznych:

 dokładne oczyszczenie powierzchni spawanych z tlenku 

glinu oraz innych zanieczyszczeń,

 stosowanie odpowiednio dobranych drutów spawalniczych 

i lasek z materiałem,

 korzystanie z obojętnych gazów osłonowych o odpowied-

niej czystości,

 dobranie właściwej metody spawania do naprawianego 

elementu,

 wybór właściwego rodzaju spoiny (fot. 7),

 podgrzanie miejsca, w którym będzie przebiegała spoina. 

W następnych odsłonach przedstawione zostaną kolejne me-

tody napraw karoserii aluminiowych: klejenie, nitowanie oraz 

najrzadziej spotykane w warsztatach blacharskich naprawy 

PDR, czyli skomplikowane naprawy bez usuwania powłoki 

lakierniczej.

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

Profesjonalna spawarka GYSMI TIG 207 AC/DC.

Prawidłowe prowadzenie uchwytu 
TIG z elektrodą wolframową.

Najpopularniejsze rodzaje spoin w naprawach powypadkowych 
karoserii.

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  
tel. +48 94 35 126 22 Facebook.com/Lakiernik

Konkurs 
na Facebooku
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W sektorze usług motoryzacyjnych, po-

dobnie zresztą jak we wszystkich innych 

sferach usługowych bardzo istotna jest 

zarówno jakość świadczonych usług, jak 

również i ich rzetelność i fachowość. 

Niemniej ważne jest wykonanie ustalo-

nej naprawy przyjętego do warsztatu 

pojazdu w określonym z klientem cza-

sie, czyli tzw. terminowość wykonania 

usługi. Z tego też powodu, ze względu 

na istniejącą na rynku usług moto-

ryzacyjnych silną konkurencję i ciągły 

pośpiech w trakcie wykonywania usług 

właściciele warsztatów samochodowych 

często zapominają o kwestii zapewnienia 

wszelkich dostępnych sposobów i środ-

ków gwarantujących zatrudnionym w 

warsztacie pracownikom odpowiednich, 

a zarazem w pełni bezpiecznych warun-

ków pracy. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa to właśnie pracodaw-

ca ponosi pełną odpowiedzialność za 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 

prowadzonym przez niego zakładzie.

Zakres przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy w warsztatach 

samochodowych jest bardzo szeroki i 

dotyczy zagrożeń związanych z obiekta-

mi i pomieszczeniami pracy, używaniem 

maszyn, urządzeń i narzędzi, procesami 

pracy, zwłaszcza szkodliwymi i niebez-

piecznymi, organizacją pracy, a także 

zagrożeń wynikających z właściwości 

psychofizycznych pracowników i ich 

stanu zdrowia. Specjalizacją usług mo-

toryzacyjnych wymagającą szczegól-

nego podejścia do spraw związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy są 

prace blacharsko-lakiernicze.   

Podstawową kwestią w zakresie BHP w 

tego typu warsztacie jest zapewnienie 

pracownikom właściwego oświetlenia i 

wentylacji stanowisk pracy i pozostałych 

pomieszczeń warsztatowych. Oświe-

tlenie pomieszczeń warsztatowych jest 

jednym z ważniejszych czynników wpły-

wających na wydajność pracy, a także na 

bezpieczeństwo pracowników. Oświetle-

nie naturalne (dzienne), które jest zde-

cydowanie korzystniejsze, wspomagane 

musi być oświetleniem sztucznym (elek-

trycznym). Oświetlenie dzienne powinno 

być dostosowane na poszczególnych 

stanowiskach pracy do konkretnie wy-

konywanych prac oraz wymaganej przy 

nich dokładności. Może ono być:

  górne – (najkorzystniejsze) światło 

przedostaje się do pomieszczeń 

przez świetliki dachowe,

  boczne – poprzez okna,

  mieszane – górne i boczne jednocze-

śnie.

Niezależnie od oświetlenia dziennego 

pomieszczenia warsztatowe muszą być 

wyposażone w oświetlenia elektryczne, 

wspomagające oświetlenie dzienne, gdy 

jest ono niewystarczające. Oświetlenie 

elektryczne podzielić można na: 

  ogólne – oświetlenie przestrzeni 

bez uwzględnienia szczególnych jej 

wymagań, dotyczących oświetlenia 

niektórych jej części,

 miejscowe – oświetlenie konkret-

nych stanowisk pracy,

  złożone – składające się z oświetlenia 

ogólnego i miejscowego.

Kolejnym niezbędnym czynnikiem do 

zapewnienia bezpiecznych i korzystnych 

dla zdrowia pracowników warunków 

pracy w warsztacie blacharsko-lakier-

niczym jest odpowiednia wentylacja 

pomieszczeń, polegająca na wymianie 

powietrza w celu usunięcia powietrza 

zużytego, zanieczyszczonego i wprowa-

dzenia świeżego powietrza zewnętrz-

nego. Jej intensywność określana jest 

krotnością wymiany powietrza (liczbą 

wymiany powietrza) w ciągu godziny, 

odpowiadającej kubaturze pomiesz-

czeń.

Realizowana jest ona poprzez system 

wentylacji naturalnej i wymuszonej (me-

chanicznej). Wentylacja naturalna po-

wstaje na skutek działania naturalnych 

sił przyrody, czyli sił wyporu termicz-

BHP w warsztacie 
blacharsko-lakierniczym

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

W warsztacie blacharsko-lakierniczym obowiązkowe są tablice instruktażowe BHP.
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www.sea-line.eu

nego oraz sił naporu wiatru. Wentylacja 

grawitacyjna wykorzystuje natomiast 

różnice gęstości powietrza na zewnątrz 

i wewnątrz pomieszczeń, natomiast tzw. 

zjawisko aeracji występuje przy celowym 

wykorzystaniu elementów wspomagają-

cych i otworów o obliczonej i regulowa-

nej powierzchni. Wentylacja naturalna 

musi zapewnić stałą wymianę powietrza 

w każdym pomieszczeniu warsztatu bla-

charsko-lakierniczego. W związku z tym 

każde pomieszczenie warsztatowe musi 

być wyposażone w kanał wentylacyjny 

wyprowadzony ponad poziom dachu w 

celu stworzenia tzw. efektu kominowe-

go, zapewniającego wymianę powietrza 

co najmniej 1,5 krotną. 

Wentylacja mechaniczna jest wynikiem 

działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. W 

pomieszczeniach warsztatu blacharsko-

lakierniczego wykorzystuje się zarówno 

mechaniczną wentylację ogólną, powo-

dującą wymianę powietrza w całym po-

mieszczeniu oraz wentylację miejscową, 

powodującą wymianę powietrza tylko w 

określonej przestrzeni pomieszczenia, w 

obrębie stanowiska pracy lub urządzenia 

technologicznego. Rozróżnić można 

mechaniczną wentylację wywiewną 

(podciśnieniową), nawiewną (nadciśnie-

niową) oraz mieszaną.

Warsztat blacharsko-lakierniczy jest 

zakładem w którym ze względu na 

prowadzony zakres prac, stosowanych 

narzędzi, materiałów i urządzeń wy-

stępuje wyjątkowo wiele zagrożeń dla 

zdrowia, a nawet życia pracowników. W 

zależności od zakresu i rodzaju naprawy 

nadwozia używane są różnego rodzaju 

narzędzia i maszyny oraz stosowane 

różne technologie wykonywanych na-

praw. Przy współcześnie stosowanych 

technologiach napraw prace blachar-

skie w tego typu warsztatach polegają 

najczęściej na usunięciu (odgięciu) z 

nadwozia pojazdu uszkodzonego frag-

mentu i zastąpienie go nowym, poprzez 

zastosowanie procesu spawania lub 

zgrzewania, usuwaniu wgnieceń oraz 

prostowaniu poszczególnych elemen-

tów nadwozia, a nawet ram pojazdów. 

W związku z tym pracownik warsztatu 

blacharskiego narażony jest na:

 zmiażdżenie, uderzenie, przecięcie, 

obcięcie,

  zagrożenie poparzeniem,

  hałas przy cięciu, zwijaniu i wyklepy-

waniu blachy,

 zagrożenie odpryskami spawalniczy-

mi,

  szkodliwe działanie dymów spawalni-

czych (chemiczne i pyłowe),

  uszkodzenia wzroku i skóry, na sku-

tek działania promieniowania nadfio-

letowego i podczerwonego,

  zagrożenie pożarem, a nawet wybu-

chem,

 zagrożenia porażenia prądem elek-

trycznym przy spawaniu, związane 

przede wszystkim z użytkowaniem 

zgrzewarek i spawarek.

Pomieszczenie blacharni, ze względu 

na zakres wykonywanych w niej prac 

(spawanie i cięcie blach, eksploatację 

zbiorników ciśnieniowych, czyli butli 

tlenowych i acetylenowych oraz szlifo-

wanie powłok lakierniczych) powinno 

być oddzielone od innych pomieszczeń 

budynku i być wyposażone w wentylację 

grawitacyjną i mechaniczną oraz posia-
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dać miejscowe wyciągi spalin, gazów i 

pyłów powstających podczas szlifowania 

i spawania. Organizacja pracy w blachar-

ni musi zapewniać takie umiejscowienie 

butli z gazami technicznymi (z tlenem i 

acetylenem), aby odległość ta wynosiła 

co najmniej 10m od źródeł ciepła z 

otwartym płomieniem i 1 m od źródła 

ciepła bez otwartego ognia. 

Przy naprawach blacharskich część prac 

wykonywanych jest bezpośrednio na 

naprawianym nadwoziu poprzez usu-

wanie wgnieceń z użyciem młotków, 

klepadeł i dźwigni. Przy zachowaniu 

należytej ostrożności można je uznać 

za w pełni bezpieczne. Znacznie bardziej 

ryzykowne są czynności polegające na 

termicznym likwidowaniu odkształceń 

z wykorzystaniem urządzeń spawalni-

czych. Dlatego też przed przystąpie-

niem do tego typu prac konieczne jest 

wymontowanie z pojazdu zbiornika 

paliwa i akumulatora i umieszczenie ich 

w oddzielnym pomieszczeniu. W trak-

cie podgrzewania palnikiem gazowym 

prostowanego elementu poszycia nad-

wozia, materiałem palnym, emitującym 

trujące związki chemiczne są zewnętrz-

na powłoka lakiernicza oraz nałożone od 

wewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne 

oraz masy uszczelniające i wygłuszają-

ce. Dlatego też miejsce naprawy i jego 

okolice z użyciem tej technologii nale-

ży przed rozpoczęciem tego zabiegu 

oczyścić obustronnie do gołej blachy 

mechanicznie lub z użyciem środków 

chemicznych. 

Pracownicy warsztatu blacharsko-la-

kierniczego posługujący się sprzętem 

spawalniczym powinni posiadać odpo-

wiednie uprawnienia i muszą być wypo-

sażeni w odpowiednie  do wykonywania 

tych czynności środki ochrony osobistej 

(tarcze, okulary ochronne, fartuchy, 

odpowiednie rękawice i obuwie). Na-

leży stosować również szczegółowe 

wytyczne z obowiązującymi przepisami 

dotyczące posługiwania się sprzętem 

spawalniczym, a zwłaszcza butlami z 

gazami technicznymi.

Podczas naprawy elementów poszycia 

nadwozia wymagających ich usunięcia 

(rozłączenia zgrzeiny) wykorzystywane 

są frezarki i szlifierki kątowe, przy ob-

słudze których również należy zwrócić 

uwagę na specjalne środki bezpieczeń-

stwa (okulary ochronne, osłony od-

dzielające miejsce pracy od pozostałej 

części warsztatu oraz urządzeń odsysa-

jących). Bez względu na zakres prowa-

dzonych w blacharni prac termicznych 

należy zadbać o swobodny dostęp 

w warsztacie do sprzętu gaśniczego. 

Szczególne środki bezpieczeństwa 

należy zachować w trakcie prowadzo-

nych prac na ramach naprawczych do 

naciągania odkształconych elementów 

nadwozia wyposażonych w systemy 

hydraulicznych siłowników i łańcuchów 

naciągowych. 

Warsztat blacharsko lakierniczy to w 

zdecydowanej większości przypadków 

kompleks obejmujący zarówno warsz-

tat typowo blacharski oraz lakiernię. 

Ze względów bezpieczeństwa sama 

koncepcja zbyt bliskiego sąsiedztwa 

pomieszczeń w których występuje pod-

wyższone stężenie substancji łatwopal-

nych, a nawet wybuchowych (lakierów, 

rozpuszczalników), czyli lakierni ze stre-

fami warsztatu, w których wykonywane 

są typowe prace blacharskie (szlifowanie 

i cięcie elementów nadwozia), a także 

zabiegi termiczne obróbki nadwozia 

(spawanie, zgrzewanie) obarczona jest 

sporym ryzykiem.

Następne zagrożenie w warsztacie bla-

charsko-lakierniczym to eksploatacja 

urządzeń elektrycznych (szlifierek, agre-

gatów spawalniczych) w pomieszcze-

niach o podwyższonym  zawilgoceniu. Ze 

względu na fakt, że z przyczyn techno-

logicznych i ekonomicznych łączenie obu 

stref roboczych ma swoje uzasadnienie 

jest to po prostu konieczne, a w związ-

ku z tym wymagane jest bezwzględne 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

w trakcie wykonywania tych prac. Przy 

właściwej organizacji pracy możliwe jest 

więc w pełni bezpieczne połączenie obu 

procesów technologicznych i ulokowa-

nie warsztatu blacharsko-lakierniczego 

we wspólnym obiekcie. 

Warunkiem bezpiecznego funkcjono-

wania części blacharskiej i lakierniczej 

w jednym obiekcie technologicznym 

jest staranne oddzielenie kabin lakier-

niczych od pomieszczeń pomocniczych 

Przy pracach lakierniczych niezbędne jest korzystanie z masek ochronnych

Konkurs na Facebooku
Facebook.com/Lakiernik
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w celu całkowitego wyeliminowania 

zagrożenia pożarem lub wybuchem, 

związanego z podwyższonym stężeniem 

par substancji łatwopalnych zawartych 

w materiałach lakierniczych, przy jedno-

czesnym wykonywaniu prac szlifierskich 

i spawalniczych przy których występuje 

intensywne iskrzenie.

Wymagania odnośnie pomieszczeń 

lakierni określają jednoznacznie, że nie 

można wykonywać w nich żadnych 

czynności, mogących być źródłem 

iskry. Wszystkie wyłączniki powinny być 

umieszczone na zewnątrz pomiesz-

czenia. Stosowane w kabinach lakier-

niczych urządzenia elektryczne muszą 

posiadać atesty przeciwwybuchowe. 

Urządzenia stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń lakierni powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, 

rozmieszczone w sposób zapewniający 

dogodne przejście oraz dostęp do sta-

nowisk i wyjść ewakuacyjnych. Lakiery i 

rozpuszczalniki muszą być umieszczone 

w wydzielonym pomieszczeniu z zacho-

waniem zasady, że zapas znajdujący się 

tam surowców nie może przekraczać 

dziennego zużycia.  

W pomieszczeniach lakierni musi być 

zapewniony swobodny dostęp do 

sprzętu gaśniczego (gaśnic płynowych 

lub pianowych). W przypadku, gdy w 

pomieszczeniu lakierni usytuowane są 

urządzenia pracujące pod napięciem, 

muszą być one wyposażone w gaśnice 

proszkowe. Niezbędna jest również in-

strukcja przeciwpożarowa i zapewnione 

środki do udzielania pierwszej pomocy. 

W kabinie lakierniczej muszą być prze-

strzegane dopuszczalne na stanowisku 

pracy stężenia substancji szkodliwych, 

oraz normy emisji par rozpuszczalników 

do atmosfery. Kabiny lakiernicze muszą 

być wyposażone w samoczynnie rege-

nerujące się filtry. 

W pomieszczeniach obiektu lakiernicze-

go istnieje spore niebezpieczeństwo 

pożaru lub porażenia spowodowanego 

zwarciem elektrycznym. Wiele zagro-

żeń niesie użytkowanie elektrycznych 

narzędzi przenośnych zasilanych długimi 

elastycznymi przewodami rozwijanymi 

na podłodze, gdzie są wyjątkowo zagro-

żone uszkodzeniami mechanicznymi. W 

przypadku wykorzystywania krótkofa-

lowych promienników podczerwieni do 

suszenia powłok lakierniczych należy 

przestrzegać maksymalnego dopusz-

czalnego natężenia napromieniowania 

oczu i skóry. 

Sporym zagrożeniem dla zdrowia pra-

cowników w warsztacie blacharsko-

lakierniczym jest znaczna uciążliwość  

spowodowana wysokim natężeniem 

hałasu, wynikającym z konieczności 

stosowania instalacji pneumatycznych 

ze sprężarkami, dmuchawami i wentyla-

torami stosowanymi w osprzęcie kabiny 

lakierniczej. 

Istotnym zagrożeniem w lakierni sa-

mochodowej jest szkodliwe działanie 

lakierów i rozpuszczalników, wywoła-

ne zarówno przez wdychanie przez 

pracowników oparów, jak również i 

bezpośredni kontakt poprzez skórę. Za-

chodzi więc w tym zakresie konieczność 

stosowania przez nich indywidualnych 

środków ochrony osobistej. Pracownicy 

muszą być wyposażeni w odpowiednie 

ubranie robocze w postaci fartuchów, 

rękawic oraz właściwe obuwie. 

Bardzo niebezpieczne jest również 

wchłanianie oparów lakierów i rozpusz-

czalników przez organizm poprzez ich 

wdychanie. Jedyną skuteczną ochroną 

są w tym wypadku maski (jednorazowe-

go użytku oraz wielokrotnego użytku z 

filtrami wymiennymi). Pierwszy rodzaj 

maski stosowany być powinien przy 

pracach związanych z lakierowaniem 

proszkowym, zwłaszcza przy wykony-

waniu krótkotrwałych prac.  Drugi typ 

maski stosowany jest przy wykonywa-

niu lakierowania natryskowego i prac 

związanych z czyszczeniem z użyciem 

rozpuszczalników, jak również i podczas 

długiego lakierowania proszkowego. 

Szczególnej uwadze pod kątem BHP należy poświęcić w trakcie korzystania 
z butli z gazami technicznymi
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Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Proces naprawy pojazdów 
użytkowych (2)

W kolejnej części omówiony zostanie przykładowy proces 

naprawy powypadkowej pojazdu o konstrukcji ramowej przy 

zastosowania bardzo specjalistycznego sprzętu diagnostycz-

no naprawczego. Są to: systemy kontroli i pomiaru kształtu 

ram oraz geometrii układu jezdnego pojazdów oraz systemy  

korekcji kształtu ram i kabin. 

Procedura przykładowej naprawy:

1. Oględziny organoleptyczne wstępne.

2. Demontaż elementów. W tym przypadku również kabiny.

NAPRAWA RAMY
1. Oględziny i pomiar wstępny geometrii tylnej osi, aby stwier-

dzić czy została również przemieszczona.

2. Prostowanie wstępne ramy.

kolejność kierunków prostowania:

 boczne

 pionowe

 diagonalne

 naprawa i prostowanie detali: zagięcia ramy, fałdy itp.

3. Pomiar ramy-międzyoperacyjny.

4. Kontrola położenia punktów mocowania poszczególnych osi 

kół względem siebie oraz ramy.

5. W przypadku wykrycia nierównoległości osi kół względem 

ramy pomiar w celu ustalenia przyczyn. Często pozostaje do 

usunięcia skrzywienie diagonalne powstałe podczas procesu 

prostowania. 

 Pomiar końcowy ramy wraz z pomiarem geometrii układu 

jezdnego.
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7. Prace lakiernicze i zabezpieczenia antykorozyjne.

8.Montaż zdemontowanych elementów oraz wymiana uszko-

dzonego wyposażenia.

 

KABINA
1. Oględziny organoleptyczne i montaż kabiny na stanowisku 

naprawczym

2. Pomiar uszkodzeń.

 określenie zakresu szkody-wstępne,

 zakwalifikowanie elementów do naprawy i wymiany,

 pomiar punktów symetrycznych i weryfikacja uszkodzeń.

3. Naprawa płyty podłogowej kabiny wraz z punktami zawie-

szenia.

Kabina posiada dwie pary mocowań: zawias oraz zaczep. Dopa-

sowanie wymiarów punktów mocowania (zawieszenia) kabiny 

do wymiarów w ramie pojazdu. 

4. Etapowa naprawa blacharska.

5. Pomiar końcowy.

6. Prace lakiernicze i zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaż kabiny do ramy i zainstalowanie wymontowanego 

wyposażenia.

Po całkowitym zmontowaniu naprawionego pojazdu zaleca 

się wykonanie końcowej kontroli całego układu jezdnego 

pojazdu.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Każdy funkcjonujący warsztat samocho-

dowy jest miejscem niebezpiecznym dla 

otaczającego go środowiska natural-

nego. Wynika to z faktu wytwarzania 

substancji gazowych (emisji spalin, 

środków chemicznych, używanych w 

procesie naprawczym i obsługowym, 

jak również i pyłów będących efektem 

końcowym prowadzonych zabiegów 

technologiczno-naprawczych), ciekłych 

(ścieków powstających w procesach 

naprawczych oraz podczas mycia pojaz-

dów i podzespołów) oraz odpadów (za-

równo stałych, jak i ciekłych), będących 

największym zagrożeniem dla środo-

wiska naturalnego ze strony warsztatu 

samochodowego. 

Wszystkie te wytwarzane w warsztatach 

odpady przemysłowe mogą, bez odpo-

wiedniego postępowania z nimi spowo-

dować w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

bardzo poważne i długotrwałe zagroże-

nia dla środowiska naturalnego. 

Rozwiązaniem problemu powstających 

w warsztacie odpadów jest wprowa-

dzenie i stosowanie odpowiednich zasad 

ich składowania. Ich brak powoduje 

przenikanie do wód gruntowych i po-

wierzchniowych substancji toksycznych. 

Stosunkowo niedawno funkcjonujące w 

naszym kraju warsztaty samochodowe 

zaczęły podlegać obowiązującym prze-

pisom prawnym w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego, dotyczącej 

właściwej gospodarki odpadami. Każdy 

działający warsztat zobligowany jest do:

  zapobiegania wszelkimi dostępnymi 

metodami powstawaniu odpadów,

  zapewnienia odzysku odpadów w 

przypadku, gdy nie da się zapobiec 

ich powstawaniu,

 zagwarantowania unieszkodliwiania 

odpadów w przypadku, gdy nie ma 

możliwości zapobiegania powsta-

waniu odpadów, ani poddania ich 

odzyskowi.

Związane jest to z koniecznością opra-

cowania przez warsztat programu okre-

ślającego ilość wytwarzanych odpadów, 

sposób ich utylizacji lub unieszkodli-

wienia. Taki program musi zostać za-

twierdzony przez odpowiednie ośrodki 

administracyjne, poprzez wydanie 

stosownych pozwoleń na wytwarzanie 

określonych rodzajów i ilości odpadów 

oraz określenie sposobów ich składowa-

nia i unieszkodliwiania. 

Powstające w warsztatach samochodo-

wych odpady muszą być zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami poddane formie 

zagospodarowania poprzez:

  utylizację – czyli skuteczne ich uniesz-

kodliwienie w wyniku ich chemicznej 

neutralizacji lub wyizolowania ich 

ze środowiska. Jest to metoda naj-

prostsza, ale zarazem dopuszczalna 

tylko w przypadku odpadów, które 

są całkowicie bezużyteczne,

Zagrożenia ekologiczne 
przy prowadzeniu warsztatu 
blacharsko-lakierniczego

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Bezpośredni wpływ na ekologię w warsztacie blacharsko-lakierniczym ma stosowana technologia nakładania lakieru oraz stosowany 
w niej sprzęt (pistolet lakierniczy)
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  przetworzenie – ograniczające po-

wierzchnię niezbędną do składowa-

nia odpadów bezużytecznych oraz 

ograniczenia ilości wykorzystywania 

surowców pierwotnych,

  recykling – czyli ponowne wykorzy-

stanie odpadów, konkretnie surow-

ców do wytworzenia tych samych 

asortymentowo, ale jednocześnie 

nowych produktów.

Spośród wszystkich specjalizacji usług 

motoryzacyjnych funkcjonujących 

na rynku zdecydowanie największym 

zagrożeniem dla otaczającego nas śro-

dowiska naturalnego są warsztaty bla-

charsko-lakiernicze. Negatywny wpływ 

na otaczające nas środowisko naturalne 

mają w warsztacie blacharsko-lakierni-

czym niemal wszystkie kolejno wykony-

wane po sobie czynności, polegające na 

naprawie karoserii, przygotowywaniu jej 

do procesu lakierowania, nałożeniu po-

włoki lakierniczej oraz myciu i czyszcze-

niu nadwozia po wykonanym procesie 

naprawczym. 

W każdym z tych etapów całego procesu 

technologicznego powstają substancje, 

które są zagrożeniem dla środowiska na-

turalnego. Wyróżnić wśród nich można:

 odpady stałe,

  zanieczyszczenia płynne, 

  zanieczyszczenia lotne.

Prowadzenie warsztatu blacharsko-la-

kierniczego związane jest z tworzeniem 

wielu odpadów i jest to proces nie-

unikniony. Do odpadów zaliczyć trzeba: 

papier do oklejania elementów pojazdu, 

pył szlifierski, puszki i opakowania po 

lakierach, rozmaite ścierki po zmywaniu 

i odtłuszczaniu, zużyte rozpuszczalniki 

używane do mycia, zużyte filtry z kabin 

lakierniczych i stanowisk przygotowy-

wania powierzchni oraz środków ochro-

ny osobistej pracowników, czyli masek 

ochronnych. 

Istotny wpływ w procesie zanieczysz-

czenia środowiska naturalnego przy 

prowadzeniu warsztatu blacharsko 

lakierniczego mają zanieczyszczenia 

płynne, ścieki powstające przy myciu 

pojazdów i myciu pomieszczeń lakierni. 

Ponieważ zawierają one wiele związków 

organicznych, muszą być więc najpierw 

wytrącone ze ścieków i zneutralizowane 

przed odprowadzeniem do kanalizacji. 

Dlatego też, każdy tego typu warsztat 

musi być wyposażony w swój własny 

system wstępnego oczyszczania ście-

ków z tego typu substancji szkodli-

wych.

Do oddzielenia z zanieczyszczonych ście-

ków szlamu i cieczy lżejszych od wody 

stosuje się urządzenia oczyszczające, 

które wykorzystują metody fizyczne, 

czyli tzw. separatory. Zasada ich działania 

nie jest w stanie niestety oddzielić emul-

sji i wodnych roztworów. Dlatego też w 

celu uzyskania wystarczająco skutecznej 

filtracji system oczyszczania płynów 

ściekowych w warsztacie blacharsko-la-

kierniczym musi być uzupełniony urzą-

dzeniami działającymi z wykorzystaniem 

metody oczyszczania koalescencyjnej 

lub ultradźwiękowej.

Metoda koalescencyjna wykorzystuje 

przepływ z niewielką prędkością zanie-

czyszczonej wody przez wąskie szczeli-

ny. Pozostające w postaci emulsji drobne 

krople oleju łączą się w ten sposób w 

większe, powodując wypływanie ich na 

powierzchnię, ułatwiając tym samym 

ich oddzielenie od pozostałych cieczy. 

Skuteczność tej metody oczyszczania 

pozawala w zupełności osiągnąć poziom 

dopuszczalnego zanieczyszczenia, speł-

niający obowiązujące przepisami normy. 

Niestety ten sposób oczyszczania nie 

umożliwia oddzielenia z zanieczyszczo-

nej wody chemicznych środków myją-

cych (mydeł i szamponów). Zastosowa-

nie metody ultrafiltracyjnej sprowadza 

się do przetłaczania zanieczyszczonej 

wody przez bardzo drobne filtry za-

trzymujące cząsteczki zanieczyszczeń 

występujące w postaci emulsji.

Połączenie obu tych metod oczyszcza-

nia daje dopiero skuteczną zaporę przed 

przedostawaniem się szkodliwych sub-

stancji z wód ściekowych powstających 

w warsztatach blacharsko-lakierniczych 

do otaczającego nas środowiska na-

turalnego. Systemy oczyszczania wód 

ściekowych stosowane w warsztatach 

blacharsko-lakierniczych wykorzystują 

poza metodami fizycznymi oddzielania 

zanieczyszczeń również metody che-

miczne. Są to metody oczyszczania 

polegające na wytrącaniu z zanieczysz-

czonych ścieków łatwych do oddzielenia 

osadów poprzez dodanie do ścieków 

substancji chemicznych wchodzących w 

relacje z określonymi ich składnikami. 

Po oddzieleniu ze ścieków z wykorzy-

staniem wszystkich opisanych metod 

zanieczyszczeń, muszą być one dalej 

przekazywane do wyspecjalizowanych 

zakładów utylizacyjnych z zachowaniem 

odpowiednich środków ostrożności. 

Największym jednak zagrożeniem dla 

środowiska naturalnego ze strony 

warsztatu blacharsko-lakierniczego jest 

emisja szkodliwych substancji lotnych do 

atmosfery. Występują one w postaci py-

łów, oparów i gazów. Pyły, które są drob-

nymi cząsteczkami ciał stałych, powstają 

np. na skutek szlifowania materiałów 

lakierniczych różnego rodzaju ścierniwa-

mi. W celu ograniczenia emisji pyłów do 

atmosfery podczas wykonywania prac w 

warsztacie blacharsko-lakierniczym sto-

suje się urządzenia wyciągowe pracujące 

na wysokim podciśnieniu, wyposażone w 

zestaw odpowiednich filtrów przechwy-

tujących tego typu zanieczyszczenia. 

Do odsysania zanieczyszczonego powietrza w trakcie prac szlifierskich wykorzystywane 
są mobilne pochłaniacze pyłu.
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Urządzenia wyciągowe odciągają zanie-

czyszczenia bezpośrednio z narzędzi np. 

dzięki wyposażeniu szlifierek w specjalne 

osłony. Przystosowane do tego celu 

urządzenia wykonywane są w formie 

przewoźnych wyciągarek stanowisko-

wych lub stanowią element centralnego 

systemu wyciągowego. 

Kolejnym czynnikiem zanieczyszczenia 

powietrza w warsztacie o tej specjali-

zacji usług są gazy powstające podczas 

spawania. Gazy te mają bardzo złożony 

skład chemiczny. Do najbardziej niebez-

piecznych składników tego rodzaju ga-

zów należą ozon, fosgen, a także tlenki 

azotu. W celu ograniczenia ich emisji do 

atmosfery, również w tym przypadku 

wykorzystuje się różnego rodzaju syste-

my odciągowe, wyposażone w specjalne 

filtry zatrzymujące niebezpieczne sub-

stancje lotne. 

Najwięcej uwagi w całym procesie dbało-

ści o środowisko naturalne w warsztacie 

blacharsko-lakierniczym przykłada się 

do samej kabiny lakierniczej, a przede 

wszystkim systemu jej instalacji wy-

wiewnej wymiany powietrza z otocze-

niem. To dzięki odpowiednim systemom 

filtracyjnym tej instalacji realizowana jest 

ochrona środowiska przed szkodliwym 

oddziaływaniem prac lakierniczych. Cho-

dzi tu przede wszystkim o ograniczenie 

lub całkowite wyeliminowanie emisji do 

atmosfery oparów rozpuszczalników i 

pyłów powstających na skutek krzep-

nięcia cząstek lakieru rozpylanych w 

postaci tzw. mgły natryskowej. Systemy 

wywiewne tego typu wyposaża się w 

filtry tkaninowe, papierowe lub węglo-

we (absorbujące substancje aktywne 

chemicznie).   

Zdecydowanie największym problemem 

dla środowiska naturalnego w warszta-

cie blacharsko-lakierniczym jest emisja 

VOC (volatile organic compounds) lot-

nych substancji organicznych zawartych 

w rozpuszczalnikach. Zgodnie z obowią-

zującymi przepisami zakłady lakiernicze 

muszą stosować nowe, znacznie bar-

dziej zaostrzone normy ograniczające 

emisję VOC. Wielkość emisji VOC do 

atmosfery uzależniona jest od systemu 

funkcjonowania lakierni, stosowanej 

technologii nakładania powłok lakierni-

czych oraz rodzaju stosowanych lakie-

rów. Ograniczanie wielkości emisji VOC 

poprzez zastosowanie właściwego sys-

temu funkcjonowania lakierni sprowa-

dza się jednoznacznie do wykonywania 

wszelkich prac lakierniczych wyłącznie w 

hermetycznych kabinach lakierniczych, 

wyposażonych w systemy filtrów wy-

wiewnych.

Znaczny wpływ na wielkość emisji VOC 

w trakcie prac lakierniczych ma tech-

nologia nakładania powłok lakierniczych. 

Proces nanoszenia lakieru jest najbar-

dziej uciążliwy ekologicznie wtedy, gdy 

znaczna jest strata materiałów lakier-

niczych. Największe straty lakieru wy-

stępują przy stosowaniu tradycyjnych 

pistoletów lakierniczych (wysokociśnie-

niowych). Niewykorzystana część lakieru 

jest właśnie największym źródłem emisji 

do atmosfery VOC.

Alternatywnym rozwiązaniem poprawia-

jącym (zmniejszającym) emisję VOC jest 

wprowadzenie do użytku niskociśnienio-

wych pistoletów HVLP (high volume-low 

pressure). Oba wymienione sposoby 

ograniczenia emisji VOC nie wystarczają 

jednak według obecnych, bardzo rygo-

rystycznych norm do spełnienia dopusz-

czalnych przepisami wartości emisji.

Obecnie, jedynym możliwym sposobem 

dostosowania lakierni do tych bardzo 

wyostrzonych norm jest stosowanie 

w procesie lakierowania materiałów 

lakierniczych o zwiększonym stężeniu 

cząstek HS (high solid) lub HD/VHS 

(high density/very high solid). Jednak, 

aby proces lakierowania nadwozi po-

jazdów w warsztatach blacharsko-la-

kierniczych był całkowicie bezpieczny 

dla środowiska naturalnego, konieczne 

jest stosowanie wyłącznie lakierów wo-

dorozcieńczalnych. Niestety, wiąże się 

to jednoznacznie z całkowitą zmianą 

systemów nakładania lakieru. 

Jednym z rodzajów odpadów wytwarzanych w trakcie prac lakierniczych sa folie oraz papier do oklejania elementów nadwozia podczas 
nakładania powłoki lakierniczej.
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Korozja metali to jedna z przyczyn uszkodzenia elementów 

karoserii oraz  przyczyna zniszczenia powłoki lakierowej. Koro-

zji można zapobiegać na różnych etapach: produkcji, naprawy 

oraz eksploatacji samochodu. Bardzo ważne jest stosowanie 

odpowiednich technologii naprawczych, które stosowane są 

w pierwszym etapie naprawy blacharsko-lakierniczej. Doty-

czy to głównie technologii usuwania wgnieceń oraz łączenia 

termicznego elementów karoserii. Należy stosować nisko-

temperaturowe metody obróbki blachy. Stosowanie możliwie 

niskich temperatur pozwala na zachowanie niemal w 100% 

własności fizycznych. Zabezpieczanie elementów karoserii 

wykonywane jest zarówno w procesie produkcji, jak i naprawy 

oraz konserwacji pojazdu. Podczas naprawy blacharskiej sto-

suj technologie, które mają najmniejszy wpływ na fabryczne 

zabezpieczenia antykorozyjne. Dotyczy to na przykład powłok 

cynkowych na blachach stalowych. Aby nie uszkodzić powłok 
cynkowych należy stosować technologie niskotemperaturowe, 
nylonowe ściernice do usuwania powłok lakierowych oraz luto-
spawarki i spotery blacharskie, a prace należy wykonywać przy 
odpowiednich parametrach, pamiętając, że parowanie cynku 
rozpoczyna się już w temperaturze 220°C.

Korozja cierna – to zjawisko występuje np. w połączeniach 

śrubowych oraz nitowanych. W przypadku stali charaktery-

styczne produkty korozji mają postać czerwono-brunatnego 

proszku.

Rys. Przykład korozji w miejscu połączenia śrubowego. (BR)

Korozja zmęczeniowa – jest wynikiem współdziałania korozji 

elektrochemicznej oraz zmiennych naprężeń spowodowanych 

powstaniem ostrych wżerów przechodzących w pęknięcia.

Korozja wżerowa – jest to korozja występująca tylko w pew-

nych miejscach w postaci wżerów.

Korozja kontaktowa – jest to korozja występująca pomiędzy 

metalami o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych.

Rys. Przykład korozji kontaktowej pomiędzy aluminium a in-

nymi metalami. (BR)

Podstawowe rodzaje korozji metali:
Korozja atmosferyczna – jest to ogólny wpływ wody i powietrza 

oraz znajdujących się w nich gazów na ciała stałe.

Korozja chemiczna – spowodowana jest działaniem substancji 

chemicznych w środowisku wilgotnym bez dodatkowego dzia-

łania przepływu prądu elektrycznego.

Korozja elektrochemiczna – spowodowana jest działaniem sub-

stancji chemicznych, gdy reakcjom chemicznym towarzyszy 

przepływ prądu.

Przykładowa technologia zabezpieczania antykorozyjnego
karoserii
Strefy zabezpieczeń

Płyta podłogowa (SIKA)

Zabezpieczanie antykorozyjne 
w blacharstwie i lakiernictwie

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

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

Obowiązkowa pozycja w bibliotece 
Lakiernika
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Progi i pas przedni i tylny (SIKA)

Pozostałe panele i profile zamknięte  (SIKA)

•  usuwanie korozji – zwykle stosuje się szlifierki kątowe z 

odpowiednim materiałem ściernym dobranym w zależno-

ści od stopnia korozji. Do niewielkich, powierzchniowych 

ognisk korozji zaleca się stosowanie materiałów o grada-

cji pomiędzy 80 a 100. W przypadku znacznego stopnia 

korozji konieczne jest stosowanie materiałów o mniejszej 

gradacji np. 40 do 60.

•  zabezpieczanie spawów i zgrzein – po dokonaniu niezbędnej 

obróbki mechanicznej spawów i zgrzein zabezpiecza się je 

poprzez nałożenie preparatów lakierniczych o działaniu 

antykorozyjnym. Podczas spawania i zgrzewania zaleca się 

stosowanie środków zabezpieczających, zarazem przewo-

dzących prąd.

•  zabezpieczanie podłoża przed szpachlowaniem – nakłada się 

zabezpieczenie antykorozyjne po oczyszczeniu i wyszlifo-

waniu podłoża. Proces ten nazywa się gruntowaniem pod-

łoża. Gruntowanie można wykonywać poprzez nakładanie 

pędzlem lub aplikację pistoletem lakierniczym. Uzależnione 

jest to wyłącznie od zakresu naprawy.

•  Zabezpieczanie naprawianych profili zamkniętych – przed 

montażem tapicerki oraz innych elementów wyposażenia 

i karoserii osłaniających otwory, należy wykonać zabezpie-

czenie antykorozyjne poprzez natrysk preparatu ochron-

nego.

•  Zabezpieczenie progów i innych wrażliwych elementów – wy-

konuje się to, nanosząc pędzlem lub w sposób natrysko-

wych preparaty zwane potocznie „barankami”. Tworzą one 

mocną, elastyczną powłokę, która zabezpiecza elementy 

przed uderzeniami kamieni, otarciami mechanicznymi oraz 

wpływem czynników atmosferycznych.

Fot. Aplikacja preparatów antykorozyjnych.(TROTON)

Poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonywanym pod-

czas napraw blacharsko-lakierniczych wykonuje się również 

prace konserwacyjne karoserii. Można je wykonywać zarówno 

w samochodach nowych, jak i już użytkowanych. Okresowa 

konserwacja podczas eksploatacji pojazdów jest obecnie sto-

sowana sporadycznie.

 

Fot. Różne metody i preparaty do konserwacji elementów 

karoserii. (TROTON)

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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WALKA Z RDZĄ MOŻE BYĆ SKUTECZNA
Niesamowita elastyczność powłoki, wy-

sokie stężenie pigmentu, gwarancja sku-

teczności do 10 lat*, a także odporność 

na uderzenia to tylko kilka najważniej-

szych cechy charakterystyczne produk-

tów Alkyton, gamy stworzonej specjal-

nie do walki z męczącą i uprzykrzającą 

nasze życie rdzą. Produkty dostępne są 

w kilku pojemnościach: sprayu 400ml, a 

także puszki 250ml, 750 ml i 2,5litra do 

stosowania pod pędzel. Na szczególną 

uwagę zasługuje szeroka gama kolo-

rystyczna: od standardowych kolorów 

RAL (w wersji połysk, półmat i mat) aż 

po specjalistyczne farby w wersji młot-

kowej, żaroodpornej (odporne na temp. 

aż do 750°C) i jako żeliwo. Na uwagę za-

sługuje również fakt, iż farba Alkyton to 

4 produkty w 1: podkład, ochrona przed 

rdzą, kolor oraz warstwa ochronna. To 

wszystko sprawia, że pomalowana po-

wierzchnia ma zapewnioną ochronę na 

długie lata, a w dobie kryzysu jest to 

gwarancją dużej oszczędności i lepszej 

kontroli naszych wydatków. Podsumuj-

my za jeden zakupiony produkt otrzy-

mujemy aż cztery – można to spokojnie 

uznać za argument, którego zaleta nie 

wymaga większego tłumaczenia. Zaletą 

produktów Alkyton jest to, że można 

je stosować bezpośrednio na rdzę, jed-

nakże mając na uwadze bardzo szeroki 

zakres powierzchni, na które produkt 

może być stosowany stworzyliśmy do-

datkowo 3 lakiery podkładowe: Primer 

+, Penetrator i Galvinol, każdy przezna-

czony do innej powierzchni.

INFORMACYJNE WSPARCIE SPRZEDAŻY 
„Kto chciałby kupować kota w worku?“ 

Odnosi się to niemal do każdego pro-

duktu na rynku, chyba że jest on tak 

rozpoznawalny, że sama nazwa handlo-

wa lub marka wystarczy użytkownikowi, 

by widzieć czego się może spodziewać 

po produkcie. Jednakże, normalnie ma 

zastosowanie następujący zasada: każdy 

klient chce dokładnie widzieć co kupuje. 

Wzięliśmy to pod uwagę i stworzyliśmy 

specjalną ulotkę informacyjną z pełną 

gamą kolorystyczną oraz głównymi 

informacjami na temat stosowania 

produktów. Ponadto, w każdym dobrym 

sklepie, umieściliśmy specjalną blaszkę 

metalową po to, by konsument sam 

mógł sprawdzić, jak bardzo elastyczna 

jest powierzchnia po uprzednim nanie-

sieniu na nią farby Alkyton. 

ŻAROODPORNOŚĆ
Pojęcie gorąca jest względne. Ulubiona 

pizza we włoskiej restauracji za rogiem 

pieczona jest piecu rozgrzanym co 

najmniej do 400°C. Jeśli używa się za-

palniczki z butanem, wytwarza się tem-

peratura rzędu 1925°C, a to jest z pew-

nością bardzo gorące.  Z drugiej strony, 

wnętrze słońca jest niewiarygodnie go-

rące, astrofizycy obliczyli, że panuje tam 

temperatura około 15 milionów stopni. 

Jeśli jednak mówimy o nas, użytkowni-

kach, jesteśmy zainteresowani znalezie-

niem odpowiedzi na bardziej oczywiste 

pytania, na przykład: „Jak bardzo gorący 

jest mój grill i czy mogę trwale usunąć 

te głupie rysy na obudowie za pomo-

cą farby emaliowej?” Odpowiedź jest 

prosta: „Tak!”. W tym celu stworzyliśmy 

farbę Alkyton żaroodporną - specjalnie 

do użytku w kuchenkach, grillach, pod-

grzewaczach oraz rurach wydechowych, 

jej największą zaleta jest odporność na 

temp. do 750°C.  Farba ta dostępna jest 

w dwóch najpopularniejszych na rynku 

kolorach: srebrnym i czarnym, które 

są wciąż typowymi kolorami grilli, rur 

grzewczych itp. Podczas użytkowania, 

należy zwrócić uwagę, by świeża war-

stwa farby została odpowiednio wygrza-

na w temp. 150°C, spowoduje to odpo-

wiednie utwardzenie powłoki, co da jej 

odporność na temperaturę do 750°C (w 

stanie termicznie suchym). 

FARBA DO MALOWANIA PĘDZLEM 
W POJEMNIKACH O RÓŻNEJ OBJĘTOŚCI
Puszka 250ml przeznaczona jest do ma-

łych zadrapań i niewielkich uszkodzeń, 

podczas gdy puszka 750ml dedykowana 

jest do stosowania na rury grzewcze i 

elementy grzejne, a także na większe 

powierzchnie. W ten sposób te dwa uzu-

pełniające się produkty z serii Alkyton 

spełniają wymagania najbardziej wyma-

gających klientów. W ofercie dostępne 

są również na specjalne zamówienie 

pojemności 2,5 oraz 5l, a także spray 

400ml.

*Przy nanoszeniu zgodnie z zaleceniami 

producenta

Firma MoTip Dupli Group od lat szuka skutecznych rozwiązań na nietypowe 
problemy. Tym razem pod lupę wzięliśmy uporczywą rdzę i walkę z nią. Z 
dumą możemy zaprezentować nową gamę lakierów DUPLI-COLOR Alkyton.

Do walki z rdzą
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Autodetailing, czyli profesjonalna 
kosmetyka
Branża motoryzacyjna boleśnie odczuwa 

skutki światowego kryzysu gospodarcze-

go. Sprzedaż nowych aut zmalała zatem 

i produkcja mocno spadła. W autory-

zowanych serwisach też ruch wyraźnie 

mniejszy ogólnie rzecz ujmując - nie ma 

rewelacji. Ale jest sektor motoryzacyjny, 

który rozwija się bardzo dynamicznie. 

Profesjonalna kosmetyka samochodowa, 

określana też mianem autodetailingu, 

ma się bardzo dobrze. Powstają nowe 

zakłady świadczące takie usługi na róż-

nym poziomie i różnym klientom, tanio 

i drogo, słabo i doskonale. Rośnie popyt 

na niezbędne materiały; pasty, glinki, 

mleczka, woski i szereg innych materia-

łów służących naprawie i zabezpieczaniu 

lakierów samochodowych. Do tego środki 

pozwalające doprowadzać do wysokiej 

kultury wnętrza pojazdów, konserwujące 

i „naprawiające” plastiki, gumy, welur czy 

skóry. Ten sektor usług rzeczywiście ma 

się dobrze, a przyszłość wygląda jeszcze 

bardziej obiecująco. Tym bardziej, że 

coraz więcej posiadaczy samochodów do-

strzega, że nie tylko marka i cena samo-

chodu wpływa na prestiż jego posiadacza, 

bardzo ważny jest również wygląda auta. 

Porysowany, poplamiony lakier drogiego i 

prestiżowej marki samochodu skutecznie 

psuje wizerunek jego właściciela, z kolei 

pięknie utrzymany, lśniący „dwudziestola-

tek” budzi uznanie, często podziw.

Zalety kosmetyki i dobrego wyglądu karo-

serii i wnętrza jako pierwsi odkryli ludzie 

zajmujący się handlem samochodami. 

Najdoskonalszego nawet stanu podzespo-

łów mechanicznych nie widać, natomiast 

lśniący lakier i zadbane, pachnące wnętrze 

przyciąga uwagę klienta, który podświa-

domie przyjmuje, że samochód ładny i 

dobrze utrzymany jest również świetny 

technicznie. Samochód w Polsce kupuje 

się oczami, zatem auto po zabiegach ko-

smetycznych zyskuje mocno na wartości. 

Posiadacze samochodów nowych rów-

nież odkrywają, że rzetelnie prowadzona 

kosmetyka to nie tylko estetyczny wygląd 

auta, ale też znacznie mniejsza destrukcja 

lakieru, zabezpieczenie przed utratą świe-

żości przez lata eksploatacji no i możliwość 

uzyskania wyższej ceny gdy przyjdzie czas, 

aby z samochodem się pożegnać.

Profesjonaliści oferujący szeroko rozu-

miane usługi kosmetyki samochodowej 

dysponują całym szeregiem środków 

chemicznych służących poprawie kon-

dycji, trwałości i kosmetyce lakieru jak i 

wnętrza pojazdu, kół, elementów z two-

rzyw sztucznych, detali chromowanych, 

szyb, uszczelek gumowych i silikonowych. 

Oferta tych produktów na rynku może 

przyprawić o ból głowy, dobór najodpo-

wiedniejszych wymaga uwagi i wiedzy. 

Uwagi, bo pomyłka może przynieść skutki 

odwrotne do zamierzonych, a wiedzy, 

bowiem nie tylko trzeba znać skutki, ale 

przede wszystkim wiedzieć jakie procesy 

zachodzą w czasie i po zastosowaniu 

każdego z preparatów. No i jeszcze do-

świadczenie, niezbędne do oceny stanu 

samochodu i wyboru najbardziej odpo-

wiedniej metody naprawy lub konserwacji 

elementów zewnętrznych i wewnętrznych 

auta.

Jakkolwiek autodetailing nie ma nic 

wspólnego z naprawami lakierniczymi, to 

doświadczenie wyniesione z warsztatów 

blacharsko-lakierniczych i znajomość 

technologii ma znaczenie kluczowe. O 

ile grubość powłoki lakierniczej można (i 

trzeba) zmierzyć, to ocena stanu wyjścio-

wego, diagnoza i wybór optymalnych pro-

cedur naprawczych wymaga niemałej wie-

dzy właśnie lakierniczej. Inny jest stopień 

oksydacji w samochodach użytkowanych 

na południu Europy, inny w tych, które 

jeżdżą w strefach nadmorskich, jeszcze 

inny na północy kontynentu, w Skandy-

nawii. Należy wiedzieć, które z defektów 

lakieru nie kwalifikują się do usunięcia w 

procesach kosmetyki samochodowej lecz 

wymagają prac lakierniczych. Podobnie z 

niewielkim wgnieceniami wymagającymi 

ingerencji blacharza, nawet jeśli lakier nie 

uległ uszkodzeniu.

Różne procedury i umiejętne wykorzysta-

nie odpowiednich preparatów pozwalają 

prowadzić prace nad samochodami za-

bytkowymi, dłużej lub krócej używanymi, 

nowymi czy powypadkowymi. Trzeba 

umieć odróżnić lakiery na bazie olejów 

naturalnych od tych proszkowych, wod-

nych czy ceramicznych. Trzeba wiedzieć, 

że w poszczególnych fabrykach samocho-

dowych lakiernie pracują w nieco innych 
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warunkach, powłoki lakiernicze tej samej 

marki mogą się różnić, a nawet ten sam 

model samochodu zależnie od daty 

produkcji poszczególnych egzemplarzy 

może wymagać odmiennej procedury 

kosmetycznej.

Proces przywracania blasku czy zabezpie-

czania samochodu przed utratą pięknego 

wyglądu zaczyna się od dokładnego mycia. 

Przygotowanie samochodu do poważnych 

zabiegów kosmetycznych poza umyciem 

polega też na usunięciu wszelkich (także 

tych niewidocznych) resztek pozostałych 

na lakierze po poprzednich zabiegach ko-

smetycznych (mleczek, wosków, etc.) ale 

też tłuszczu, cząsteczek oleju, asfaltów 

czy smoły. Przy okazji można dokładnie 

określić stan powłoki lakierniczej, wi-

doczne stają się wszelkie odpryski, rysy i 

zmatowienia. Pomiar grubości lakieru jest 

niezbędny przed podjęciem decyzji o pole-

rowaniu, aby ocenić jaką procedurę należy 

przyjąć czy mamy wystarczająco grubą 

powłokę lakieru do zastosowania agre-

sywnych past czy też możemy jedynie za-

stosować delikatne mleczka z dużą ilością 

tak zwanych wypełniaczy.  Po wszystkich 

zabiegach kosmetycznych  samochód lśni, 

lakier ma na wszystkich fragmentach ka-

roserii identyczny, wysoki połysk i tę samą 

barwę. Koła, wszelkie metalowe detale, 

uszczelki powinny być doprowadzone do 

stanu pierwotnego, niekiedy trzeba oddać 

felgi do prostowania i lakierowania, niekie-

dy trzeba wymienić uszczelki; są to zbiegi, 

które nie wchodzą w zakres prac kosme-

tycznych, jednak mają ogromny wpływ na 

efekt końcowy. Wnętrze samochodu rów-

nież nie może budzić zastrzeżeń, chociaż 

tu z naprawami głęboko porysowanych 

plastików trudno sobie poradzić inaczej, 

niż wymianą nieestetycznego elementu. 

Przepalona papierosami welurowa tapi-

cerka może być naprawiana, natomiast 

rozległe przetarcia czy rozcięcia już do 

takich napraw się nie kwalifikują.

Usługi profesjonalnej kosmetyki samo-

chodowej wykonywane są z wykorzysta-

niem szeregu preparatów chemicznych. 

Producenci niektórych zapewniają, że 

stosowanie wyrafinowanych i pięknie na-

zywanych środków gwarantuje trwałość 

nawet i sześciu lat, pod warunkiem... Pod 

warunkiem regularnego serwisowania w 

autoryzowanym zakładzie. Pod warun-

kiem, że nie korzysta się z myjni mecha-

nicznych ani tzw. bezdotykowych (gdzie 

stosowana jest bardzo „ostra” chemia. 

Pod warunkiem, że klient nie będzie sa-

modzielnie wykonywał żadnych zabiegów 

kosmetycznych... To bardzo skuteczne 

działania marketingowe. Klient jest prze-

konany, iż zastosowanie drogiego środka 

zapewnia sześcioletnią ochronę lakieru, 

tymczasem prawda jest taka, że co pół 

roku warstwy ochronne są odtwarzane. 

Cudów nie ma, najlepsze preparaty opar-

te na technologiach ceramicznych mają 

trwałość nie większą niż rok, a i to w naj-

korzystniejszych warunkach eksploatacji.

Preparaty przeznaczone do prac nad po-

włokami lakierniczymi przeznaczone są do 

różnych etapów prac. Co prawda niektórzy 

producenci zapewniają, iż jednym środ-

kiem można na przykład zarówno usuwać 

defekty jak i polerować powierzchnię jed-

nocześnie zabezpieczając lakier, to zawsze 

będzie to pewien kompromis. Najlepsze 

efekty uzyskuje się wykorzystując do-

kładnie skomponowane produkty prze-

znaczone na przykład do polerowania, do 

zabezpieczeń antykorozyjnych, do usuwa-

nia asfaltów, smoły czy innych substancji 

„zbieranych” na drogach.

Dla warsztatów wykonujących profe-

sjonalne usługi autokosmetyki ważne 

jest, aby poszczególne preparaty zawsze 

działały tak samo, efekty pracy były prze-

widywalne i powtarzalne, a informacja 

dołączana do opakowania była pełna, lecz 

pozbawiona elementów marketingowych. 

Takie właśnie produkty opracowane zo-

stały w laboratoriach firmy TROTON.

T1 – emulsja polerska pozbawiona wypeł-

niaczy do usuwania defektów lakierni-

czych wynikających z napraw lub typowo 

eksploatacyjnych. 

T2 – mleczko polerskie, doskonałe do 

odświeżania lakierów usuwa drobne de-

fekty(ślady po nieumiejętnym polerowa-

niu, myjniach mechanicznych, hologramy 

etc..)

T3 – płyn wykorzystywany do czyszczenia 

po polerowaniu nie pozostawia śladów na 

elementach wykonanych z plastiku. 

Jest idealny środek dla taksówkarzy, kie-

rowców samochodów służbowych gdzie 

wygląd zewnętrzny auta jest bardzo waż-

ny. Można tym preparatem szybko „umyć 

samochód” nie używając kropli wody.

T4 – preparat dla osób szczególnie dbają-

cych o swój pojazd zabezpiecza bowiem 

powierzchnię lakieru na okres około pół 

roku przed wpływem warunków atmosfe-

rycznych. Idealny do zastosowania przed 

sezonem zimowym.
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W tym artykule poruszymy dość kon-
trowersyjny temat dotyczący środków 
chemicznych stosowanych w myjniach sa-
moobsługowych, popularnie nazywanych 
bezdotykowymi. Bardzo często podczas 
rozmów z klientami czy przyszłymi inwe-
storami pada pytanie: „co jest lepsze: płyn 
czy proszek?”

Poniżej postaram się opisać dwa różne 
produkty i w ten sposób odpowiedzieć 
na to pytanie. Na wstępie musimy pod-
kreślić, iż proszek proszkowi nie jest 
równy; to samo dotyczy chemii w płynie. 
Firma TIXEWASH Polska od kilku lat pro-
wadzi doświadczenia i próby dotyczące 
produkcji środków chemicznych. Na 
początku sytuacja wydawała się prosta. 
Jednak po dłuższym czasie prób okazało 
się, że dojście do jakości proponowanej 
przez większość firm na rynku nie jest 
aż tak skomplikowane, ale zdecydowanie 
nie to było celem TIXEWASH Polska. Po 
kolejnych miesiącach wytężonej pracy, cel 
został osiągnięty! A celem było osiągnię-
cie jakości, jaką proponuje linia środków 
chemicznych HETIX. Wyznacza ona nowe 
standardy w jakości i ekologii. Gołym 
okiem, bez wnikliwego porównywania, 
możemy zauważyć, że po zastosowaniu 
środków marki HETIX jakość mycia zde-
cydowanie się poprawia. Ale wracamy do 
tematu.

Jak już wyżej napisałem, temat proszku 
lub chemii płynnej jest dość kontrower-
syjny. Musimy podkreślić, iż jeden i drugi 
produkt ma swoje plusy, ale również i 
minusy. Jednak przede wszystkim naszym 
głównym celem pozostaje doprowadze-
nie do optymalizacji mycia pojazdów, ku 
zadowoleniu klientów, ponieważ to oni 
generują zyski na naszych myjniach.

Myjnie używające do mycia tylko mikro-
proszku niestety mają krótszy żywot, 
ponieważ proszek „sam w sobie” jest bar-
dziej agresywny, szybciej zużywa i niszczy 
podzespoły. Po drugie, sam proszek, bez 
użycia szczotki, nie jest w stanie w 100% 
umyć auta z błota pośniegowego, soli 
oraz owadów. Po trzecie, w związku z 

tym, iż chemia proszkowa zawiera fosfo-
rany (ta pozbawiona fosforanów oferuje 
bardzo niską jakość mycia), właściciele 
myjni coraz częściej są obarczani karami 
nakładanymi przez instytucje odbierają-
ce ścieki – a są to kwoty od kilkuset do 
kilku tysięcy złotych. Po czwarte, lakier 
samochodów, które są myte przez lata 
mikroproszkiem, matowieje, co już jest 
zauważalne przez użytkowników. Dużą 
niedogodnością jest także to, że proszek 
trzeba dosypywać do dozowników, a nikt 
nie jest w stanie zagwarantować, że nie 
pojawi się mała grudka, która spowoduje 
jego chwilowe zablokowanie. Natomiast 
przewagą proszku w bezpośrednim star-
ciu z płynem jest to, iż jest on bardziej 
skuteczny o parę oczek procentowych, 
dzięki swoim właściwościom ciernym. 
Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na py-
tanie, czy jest to warte, biorąc pod uwagę 
wszystkie wyżej wymienione argumenty 
na korzyść płynów.

Myjnie wykorzystujące chemię płynną to 
najczęściej myjnie o wyższym standardzie 
wykonania, jeśli chodzi o podzespoły, a 
dodatkowo wyposażone często w pro-
gram szczotki myjącej. Dzięki właśnie ta-
kiej konfiguracji gwarantujemy klientowi, 
że jego auto po myciu będzie wyglądało 
jak umyte na myjni ręcznej! Po drugie, ak-
tywna chemia płynna nie niszczy maszyn, 
tak jak dzieje się to przy mikroproszku. 
Płyny są o wiele łagodniejsze dla dysz, 
elektrozaworów, a zwłaszcza pomp wyso-
kiego ciśnienia. Inwestor dłużej się cieszy 
ich bezawaryjnością. Płyny nie niszczą la-
kieru i nie zawierają fosforanów. Wymiana 
pojemników z chemią odbywa się tylko na 

zasadzie przełożenia wężyków z jednego 
pojemnika do drugiego i po prostu jest 
to wygodniejsze. Musimy także pamiętać, 
że technologia mycia mikroproszkiem 
wymaga kilkulitrowego mieszalnika, 
gdzie dodawana jest woda, co w prak-
tyce skutkuje myciem zimną wodą auta 
pierwszego klienta, który chce umyć auto 
po półgodzinnej przerwie w pracy myjni. 
Taka sytuacja nie występuje w przypadku 
chemii płynnej, dozowanej bezpośrednio 
do przewodów wyprowadzających gorącą 
wodę na stanowiska mycia.

Dodatkowo myjnie wykorzystujące che-
mię w płynie, wyposażone w szczotkę, 
są o wiele bardziej ekonomiczne dla in-
westorów. Wprawdzie cena początkowa 
może być odrobinę wyższa, ale różnica 
zwraca się bardzo szybko ze względu 
na wyższy wskaźnik rentowności dzięki 
bardzo precyzyjnym dozownikom. Biorąc 
pod uwagę oszczędności i zadowolenie 
klientów, myjnie firmy TIXEWASH Polska 
są bezkonkurencyjne pod tymi dwoma 
najważniejszymi względami.

W rozmowach z właścicielami myjni czę-
sto jest poruszany temat chemii – wszy-
scy zgodnie twierdzą, iż używają najlep-
szej chemii, wskazanej przez dostawcę 
urządzeń, będącego często producentem 
lub dystrybutorem środków chemicz-
nych. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywi-
ście tak jest, czy może spróbowalibyśmy 
czegoś nowszego, bardziej skutecznego i 
ekologicznego?
TIXEWASH Polska, wprowadzając na 
rynek nowy produkt HETIX, proponuje 
nowy poziom mycia!

Nasza firma w ciągu kilku lat działalno-
ści na terenie Polski wprowadziła kilka 
nowoczesnych produktów związanych 
z myjniami i zyskała miano najbardziej 
innowacyjnej firmy na rynku.

Jacek Wójcicki
Tixewash Polska
www.tixewash.pl

Chemia płynna czy mikroproszek?
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Pewnego dnia do pracowni zadzwonił telefon z obcym zagranicz-
nym numerem kierunkowym. Jak się okazało po pierwszych zda-
niach telefon był z... Rosji. Tematem naszej rozmowy była spor-
towa Mazda, a samo malowanie miało być prezentem dla żony 
Arkadiya, właściciela. Krótkie ustalenia spotkania i po niedługim 
czasie Mazda była u nas. Przygotowane miałem różne wersje ma-
lowań, głównie kobiece, jednak po krótkich rozmowach w czasie 
spotkania usłyszałem coś, co mnie lekko zdziwiło jak na kobiece 
klimaty: ,,death, fire, skulls, etc”. Ucieszyłem się, ponieważ są to 
klimaty w których czuje się bardzo dobrze. Tak zaczął się projekt 
który był w mojej głowie od dawna, „Apokalipsa”.

W projekcie wykorzystałem grafiki z gier komputerowych 

przerobione pod kątem malowania aerografem. Głównym 

motywem malowania miał być anioł/demon unoszący się nad 

zniszczonymi miastami. Zamysł był bardzo trudny w realiza-

cji, architektura to malowanie techniczne, czekał nas ogrom 

pracy, do której od razu przystąpiliśmy. Sam jednak nie lubiąc 

malowań technicznych łączę wszelkie możliwe style i techniki 

skupiając się na malowaniu ręcznym. Oto opis jednego z bar-

dziej skomplikowanych malowań wykonanych w naszym kraju.

Pierwszym etapem było rozbrojenie samochodu. Jako że 

zmienialiśmy kolor, musieliśmy rozbroić drzwi oraz zdjąć wiele 

elementów nadwozia. Wykonaliśmy wszelkie drobne naprawy 

lakiernicze. Całość auta została zmatowiona pod malowanie. 

Tu zaczęła się przygoda z samym projektem.

Takie auto nie przejedzie obojętnie
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System polerski BRAYT

Przy pomocy małego pistoletu z dyszą 1.2 nałożyłem czarne 

przebijające momentami oryginalnym lakierem tło. Przebłyski 

miały nam służyć w późniejszej głębi nieba nad miastami.

Następnym etapem była obróbka grafik, tu za pomocą pro-

gramów komputerowych zostały „wyciągnięte” elementy 

zniszczone, czyli wnętrza budynków i inne. Był to proces 

bardzo czasochłonny. Po wydruku na ploterze i godzinach 

wybierania drobnych elementów grafika została przyklejona. 

Efekt zniszczenia został zrobiony za pomocą zmoczonego w 

białej bazie papierowego ręcznika oraz folii kuchennej po czym 

przyłożeniu na chwilę do malowanej powierzchni. Po odkle-

jeniu maskowania całość została lekko zmatowiona papierem 

1500 tak, aby nie naruszyć tła malowania.

Po uzyskaniu podstaw rozmieszczenia grafiki przyszedł czas 

na moją rękę oraz aerograf. W ruch poszedł aerograf Iwata 

HPC z dyszą 0,3 mm idealnie nadający się do tej pracy. Zgodnie 

ze sztuką namalowałem biało-czarny obraz do dalszego cienio-

wania i obróbki. Z racji ilości detali proces ten zajął na całym 

aucie dziesiątki godzin.

Kolejnym etapem było cieniowanie obrazu za pomocą czarne-

go koloru, zachowując przede wszystkim zasadę światłocienia.

Na tak skonstruowaną grafikę mogłem położyć niebieski kolor 

w celu zbudowania głębi. Do tego celu użyłem niebieskiego la-

kieru typu candy. Błędem jest przykrywanie takiej grafiki w ca-

łości, chcąc zbudować głębie należy ją przykrywać stopniowo. 

Cała grafika również została 

przykryta aerografem 

dozując lakier trans-
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parentny dla podkreślenia głębi obrazu. W ten sposób możemy 

też podzielić prace, tu np. główny motyw, jako że chciałem się 

na nim najbardziej skupić, został na koniec malowania.

Po przykryciu lakierem transparentnym przy użyciu białego 

koloru najjaśniejsze punkty malowania zostały podkreślone 

za pomocą ręcznego malowania oraz różnego rodzaju krzy-

wików. Po przykryciu jasnych punktów niebieskim lakierem 

transparentnym mo-

żemy być już pewni 

głębi obrazu.

Przystąpiliśmy do lakierowania. Pierwsze warstwy wprawiły 

nas w zdumienie, głębia grafiki była niesamowita. Pierwszy 

lakier bezbarwny po 24 godzinach w celu wyrównania grafik 

został z wszelką dokładnością zmatowiony za pomocą szlifie-

rek oscylacyjnych, papierów wodnych oraz włóknin. Jako ze 

pierwsze lakiery pokazują obraz w pełni, był to też czas na 

drobne poprawki grafiki.

System polerski BRAYT
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Po nałożeniu dwóch kolejnych warstw lakieru samochód był 

prawie gotowy. Prawie, ponieważ w dbałości o dokładność i 

jakość, całość została przez nas wypolerowana „na lustro”. 

Proces ten zajął nam 3 dni pracy.

Ostatnim etapem, co było dla nas samą przyjemnością, zo-

stało złożenie samochodu. Odbiór był jednym z najbardziej 

oczekiwanych momentów w historii mojej działalności. Radość 

Arkadiy’a podziwiającego malowanie nie miała końca. Jego 

zadowolenie wynagrodziło półtora miesiąca naszej ciężkiej 

pracy. Jadąc na sesję zdjęciową miałem okazję odczuć reakcje 

na drodze, uwierzcie mi, że takie auto nie może nigdzie prze-

jechać obojętnie.

Arkadiusz Tarnowski
Studio aerografu

ul. Kępińska 64 05-840 Brwinów 
tel. 694 150 895

www.custompainting.pl
biuro_aerograf@o2.pl
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Pewnego pięknego dnia dwoje młodych ludzi spojrzało sobie 

głęboko w oczy i od tej chwili wiedzieli, że chcą razem być. Po-

stanowili, że ich ślub będzie wydarzeniem nadzwyczajnym, ta-

kim, które zostanie w pamięci na wiele, wiele lat. Zaczęli staran-

ne planowanie; kiedy, gdzie, z kim, jak, stroje, kwiaty, goście, aż 

przyszło pytanie - czym pojedziemy? I tu zaczyna się ta historia. 

Do ślubu postanowili pojechać samochodem unikalnym, budzą-

cym zainteresowanie zarówno szczególną urodą, jak i historią, 

a przy tym budzącym miłe skojarzenia. Dodać warto, że pan 

młody ma ogromny sentyment do rodzimej motoryzacji. Ten 

sentyment sprawił, iż wybór padł na Warszawę. I to koniecznie 

„garbuskę”.  Przyszły pan młody zwrócił się o pomoc w znale-

zieniu i przygotowaniu samochodu do znajomego mechanika, 

znanego z solidności, Wojciecha Daszyka.

Dość szybko okazało się, że w bliższej i dalszej okolicy odpo-

wiedniej Warszawy nie ma. Poszukiwania w internecie i na naj-

różniejszych forach miłośników starej motoryzacji dały efekty, 

ale żądane ceny kompletnie nie odpowiadały przyszłemu panu 

młodemu. W końcu namierzyli sprawne i w niezłym stanie M-20 

z 1963 roku w... Bułgarii. Wsiedli w samochód, podczepili lawetę 

i pojechali nad Morze Czarne.

Miłość z Warszawą w tle

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

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

Warszawa M20 z 1963 roku na rynku w Sanoku

Pierwsze spotkanie z Warszawą w „dobrym stanie” sprawiło, że obu 
panom nogi się ugięły.

Najtrudniejsze do znalezienia będą detale do wnętrza samochodu.
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Wojciech Daszyk wspomina, że jak zobaczył owo cudo „w 

dobrym stanie”, to nogi się pod nim ugięły. Samochód został 

jednak kupiony i przywieziony do Sanoka i w warsztacie zaczęły 

się odkrywać coraz to nowe niespodzianki. Że z tapicerki zostały 

strzępy, to było widać wcześniej, że karoserię dość starannie 

zjadła rdza również. Auto miało za sobą długi i ciężki żywot 

zbliżony raczej do losu wiejskiego ciągnika niż samochodu. A 

i bułgarska obsługa techniczna budziła coraz to większe zdu-

mienie widzącego już niejedno Wojciecha Daszyka. Pęknięcie 

resora załatwiono przyspawaniem mocowania tego elementu 

w inne miejsce, w efekcie rozstaw kół lewej i prawej strony auta 

był inny. Pomysłowe usunięcie luzów zawieszenia przedniego za 

pomocą rękawów koszuli, a naprawa sparciałych przewodów 

gumowych metodą cerowania kordonkiem budziło zdumienie, 

swoisty podziw dla autorów tych rozwiązań, ale też i przeraże-

nie – czy to da się w ogóle naprawić, odtworzyć, zregenerować? 

Czy uda się znaleźć części?

Wycinanie przerdzewiałych fragmentów, piaskowanie, ponow-

ne wycinanie, piaskowanie, następnie spawanie i odbudowa 

konstrukcji wymagała wielu godzin pracy, staranności i do-

W warsztacie okazało się, że jest jeszcze gorzej...

Bułgarski serwis i obsługa techniczna budziły zdumienie i „podziw”.

To były resory...

Z plątaniny kabli i resztek oświetlenia trzeba było odtworzyć wiązki i 
cały układ elektryczny.

Efekt ponad półrocznej pracy nad odtwarzaniem karoserii.
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świadczenia. Kiedy prace blacharskie były ukończone, Wojciech 

Daszyk przygotował całość do lakierowania, szpachlowania, 

szlifowania, zabezpieczenia profili. Równolegle trwały prace 

mechaniczne, poszukiwanie części gdzie to tylko możliwe nie 

zawsze kończyło się sukcesem. Szczęśliwie na bazie Warsza-

wy budowano też Żuka, Nysę i Tarpana, więc z elementami 

osprzętu silnika, przeniesienia napędu czy zawieszenia było 

trochę łatwiej, co wcale nie oznacza, że łatwo. Najtrudniejsze 

i najkosztowniejsze było poszukiwanie elementów i detali do 

wnętrza kabiny, tylko za trzy elementy plastikowe trzeba było 

zapłacić tysiąc złotych. Wszystkie ozdobne listwy i elementy 

ozdobne karoserii zostały oddane do firmy specjalizującej się 

w chromowaniu, jednak Wojciech Daszyk z tej (też kosztownej) 

usługi zadowolony nie jest. Niby wszystko dobrze wygląda, ale 

jak spojrzeć w zakamarki, to już gorzej... Chrom będzie więc 

jeszcze poprawiany. Najprostszą sprawą była tapicerka. Po 

usunięciu resztek oryginalnej na sprężynach i na bazie orygi-

nalnego szkieletu tapicer uszył nowe pokrycia. Na płatach drzwi 

i dachu znalazły się nowe wykładziny dokładnie odpowiadające 

pierwotnemu wyglądowi. 

- Cała praca trwała około roku, oczywiście nie codziennie. Bar-

dzo dużo czasu zajęło poszukiwanie części, zwłaszcza drobnych 

elementów do kabiny. - opowiada Wojciech Duszyk – Odbudowa 

tej Warszawy wymagała cierpliwości i wiary. Wiele osób mówiło 

mi, że ten złom nie nadaje się do odbudowy i dziś nie wierzą, że 

to ten sam samochód. Mam ogromną satysfakcję, zwłaszcza, że 

nigdy w okolicy nie widziałem takiej Warszawy. No i jak pięknie 

prezentowała się na ślubie kolegi! Na razie jest moją dumą i stoi 

u mnie, ale właściciel już buduje jej piękny dom. 

Mirosław Rutkowski

Po dziewięciu miesiącach Warszawa zaczęła przypominać Warszawę. Wnętrze samochodu niczym z fabryki.

No to możemy jechać do ślubu.
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- Nie wyobrażam sobie odtwarzania przedsięwzięć militarnych 

bez wykorzystania oryginalnego sprzętu jeżdżącego lub skon-

struowanych z dbałością o najmniejsze detale replik pojazdów 

– komentuje Mikołaj Klorek. Na co dzień zajmuje się badaniem 

dziejów konfliktów zbrojnych XX wieku w Zakładzie Historii Woj-

skowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Tworzył też od początku środowisko polskiego od-

twórstwa historycznego minionego wieku. Dziś, w ramach por-

talu Wojennypoznan.pl organizuje i prowadzi inscenizacje, w któ-

rych główną atrakcją są właśnie starcia zbrojne minionych dekad. 

Pojazdy to z jednej strony element najbardziej oczekiwany przez 

publiczność, z drugiej – nośnik olbrzymiego ładunku wiedzy.

ARSENAŁ Z GOSTYNIA
W świecie rekonstrukcji historycznej, bo tak zwykle mówi się o 

działaniach pasjonatów ubranych w uniformy z minionych epok, 

pojazdy wojskowe stanowią element nieodłączny. Swoista moda 

na renowację maszyn wojny spopularyzowana została w naszym 

kraju mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jedną z 

kolekcji, która liczy się w tzw. „branży” jest zbiór pojazdów Hand-

met Military z Gostynia. 

- Zaczęło się od zainteresowania starymi motocyklami. Pierw-

szym, który odrestaurowaliśmy był DKW NZ350. Później, obok 

przedsiębiorstwa budującego i odnawiającego powozy, zaczęli-

śmy realizować projekty stricte militarne. Najpierw była polska, 

przedwojenna kuchnia polowa – wspomina Sławomir Handke, 

założyciel i współwłaściciel gostyńskiej firmy Handmet. Dziś w 

jej „arsenale” znaleźć można między innymi niemiecki niszczyciel 

czołgów Jagdpanzer 38(t) Hetzer, samochody pancerne Daimler 

Dingo i M3A1 Scout Car, półgąsienicowe działo samobieżne T48 

produkcji amerykańskiej, w Polsce znane jako SU-57 oraz oparty 

o to samo podwozie, transporter M3 Half-Track z moździerzem 

M1 kalibru 81 mm. Wszystkie są sprawne. Jeśli chodzi o dwa 

ostatnie typy pojazdów, to mechanicy Handmet Military ucho-

dzą za niekwestionowanych specjalistów w skali ogólnopolską. 

To właśnie spod ich ręki wyszedł na przykład SU-57, który dziś 

podziwiać możemy w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Jak zdradza Sławomir Handke, akurat z tym, dość nietypowym jak 

na zasoby Wojska Polskiego, pojazdem do tej pory było najwię-

cej kłopotów. – Przywracając do stanu użytkowego historyczne 

maszyny należy włożyć maksimum wysiłku by jak najwierniej od-

tworzyć stan pierwotny. Jeśli, jak w przypadku SU-57, stan zacho-

wania był bardzo zły, należało głeboko sięgnąć do innego rodzaju 

źródeł. Zawsze, co potwierdza nasza praktyka, istnieje ryzyko 

błędów popełnionych w dokumentacji już w epoce – informuje. 

Wskrzeszając historię dr Łukasz Gładysiak

Samochody, motocykle, a nawet transportery opancerzone i czołgi. Dziś w Polsce odbudowuje się niemal 
wszystko. To nie tylko hobby wąskiego grona pasjonatów, ale także idealne narzędzie przekazywania wiedzy 
historycznej. Do tego na miarę XXI wieku.

Dziś bez udziału pieczołowicie odrestaurowanych, historycznych pojazdów wojskowych, trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek inscenizację bata-
listyczną. T-34/85 podczas jednego z pokazów w ramach „Szarży pod Krojantami” w 2008 r. (Foto: Łukasz Gładysiak).
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Odrębna kwestia to finanse. Jak udało się nam dowiedzieć koszt 

samej renowacji pojazdu plasuje się między kilkoma a kilkudzie-

sięcioma tysiącami złotych. Do kwoty tej dodać należy cenę za-

kupu. Ta potrafi sięgnąć wartości wysokiej klasy współczesnego 

samochodu. – W dobie internetu historycznych maszyn szuka 

się najczęściej na portalach ogłoszeniowych, choć tam trafiają z 

reguły pojazdy najbardziej popularne. Ważne są także kontakty 

osobiste z hobbystami, czasem łut szczęścia – wylicza założyciel 

Handmet Military.

Gostyńskie pojazdy nie raz wzbogacały przedsięwzięcia z historią 

w tle. Przypomnieć należy, że Sławomir Handke jest jednym z 

organizatorów największego w Polsce zlotu pasjonatów odtwór-

stwa historycznego – organizowanej od 2008 r. „Strefy Militar-

nej” w Podrzeczu. Każdorazowo maszyny z jego kolekcji towarzy-

szą ubranym w historyczne mundury pasjonatom. Oprócz tego 

spotkać je można także na polach bitew w innych częściach kraju 

albo podczas organizowanej w dniu Europejskiej Nocy Muzeów, 

Gostyńskiej Nocy z Historią.

Aktualnie w hali montażowej Handmetu trwa renowacja ko-

lejnych zabytków techniki militarnej. Wśród nich jest pojazd w 

Polsce niespotykany – samochód ciężarowy Fiat 18BL używany 

między innymi podczas I wojny światowej.

MOSKWICZ-OPEL SZPACHELWAGEN
- Oszacowaliśmy pewien budżet, dzięki któremu mieliśmy zreali-

zować całkowitą renowację. Okazało się, że potrzebujemy cztero-

krotnie więcej pieniędzy. No ale jak się bawić, to na całego – mówi 

Michał Hartung z Sopotu. Wraz z bratem, Krzysztofem, latem 

ubiegłego roku stał się posiadaczem Moskwicza 400. Znaleźli 

go, w stanie teoretycznie zdatnym do użytku, na jednym z po-

pularnych portali aukcyjnych. Pojazd ten, produkowany między 

1946 a 1956 r. to niemal idealna kopia wykorzystywanego także 

w szeregach niemieckiego Wehrmachtu, Opla Kadetta. To wła-

śnie tę maszynę, spotykaną na wszystkich frontach ostatniego 

konfliktu globalnego postanowili przywrócić do życia. W zasadzie 

jest to replika, choć biorąc pod uwagę politykę władz ZSRR co do 

zagrabiania projektów powstałych w Niemczech, można śmiało 

twierdzić, że leżąca na pograniczu oryginału.

Bracia Hartung, udzielający się w podejmującym tematykę sił 

zbrojnych III Rzeszy, Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 

„Die Freiwilligen”, odbudowę swojej maszyny zlecili firmie ze-

wnętrznej. Od pierwszego dnia aktywnie w niej jednak uczestni-

czyli. – Środki na odbudowę gromadziliśmy i nadal gromadzimy, 

bo samochód jeszcze gotowy nie jest, na bieżąco. Bierzemy 

udział w kolejnych etapach prac, dzięki czemu czujemy, że wóz 

jest naprawdę nasz. Cały czas także, własnym sumptem po-

szukujemy detali, które wzbogacą Moskwicza, przybliżając go 

wizualnie jak najbardziej do pierwowzoru, czyli sztabowego Ka-

detta – dodaje nasz rozmówca. W ten sposób udało się pozyskać 

między innymi charakterystyczną dla wozów Wehrmachtu lampę 

szlakową, tzw. Notek. – Największy problem stanowią nie detale, 

ale karoseria. Okazało się, że powłoka zewnętrzna składa się w 

większej części ze szpachlówki samochodowej, pod którą kryły 

się mocno nadwyrężone blachy. Fakt ten sprawił, że nasz Mo-

skwicz, humorystycznie, choć nie bez pewnej goryczy, zaczęliśmy 

nazywać „Szpachelwagen” – komentuje Michał Hartung.

Debiut opisywanej maszyny miał miejsce w połowie sierpnia, 

podczas inscenizacji historycznej w Książu. Aby w niczym nie 

ustępował całkowicie oryginalnym samochodom wojskowym 

czasu II wojny światowej, zanim wóz opuścił garaż, wszyscy 

Działo samobieżne T48 (SU-57) podczas tegorocznej, szóstej już edycji zlotu „Strefa Militarna” w Podrzeczu. Pojazd został odtworzony przez 
Handmet Military z Gostynia i znajduje się w tamtejszej kolekcji (Foto: Łukasz Gładysiak).
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członkowie wspomnianego stowarzyszenia rekonstrukcyjnego, 

przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę kwerendę. W ruch po-

szły archiwalne fotografie czy instrukcje i to według nich w dużej 

mierze odtwarzano poszczególne elementy. Dziś, Moskwicz-Opel 

jest wizytówką „Die Freiwilligen”.

Na pytanie czy warto angażować siły i, niemałe przecież, środki 

w odbudowę pojazdów, które ktoś obejrzy raptem kilka razy w 

roku, nasi rozmówcy odpowiadają zgodnie: - warto. Dlaczego? 

Ponieważ renowacja historycznych maszyn to nie tylko pasjo-

nujące hobby, ale też metoda przekazu wiedzy. Wiedzy, która w 

dzisiejszych czasach niestety wydaje się być marginalizowana. No 

bo czym przyciągnąć uwagę zwłaszcza młodego pokolenia do 

historii nie tylko militarnej, jak nie rykiem silnika dobywającym się 

spod pancerza, czy chrzęstem gąsienic? To właśnie jest edukacja 

na miarę XXI wieku.

Jednym z najwierniejszych tematów dla osób pasjonujących się renowacją zabytkowych pojazdów używanych przez armie świata są motocy-
kle. Na zdjęciu: BMW R4 prezentowany przy okazji inscenizacji historycznej „Szarża pod Krojantami” w 2008 r. (Foto: Łukasz Gładysiak).

W zbiorach Handmet Military znajduje się drugie działo samobieżne SU-57, które aktualnie czeka na renowację. Podobny stan początkowo 
reprezentowała maszyna, która dziś pojawia się na zlotach i inscenizacjach militarnych (Foto: Handmet Military).
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Nadwozie - rekonstrukcja
Jego konstruktorzy założyli w projekcie wykonanie dużego sa-

mochodu dostosowanego do polskich warunków drogowych. 

Produkowano modele o nadwoziu „torpedo”, limuzyny typu 

„kareta” oraz inne nadwozia.

Rekonstruowany przeze mnie samochód  miał  popularne w 

latach dwudziestych nadwozie „torpedo”. Na stalowej ramie 

montowano drewniany szkielet,  do którego przytwierdzano 

stalowe poszycie. Odtworzenie linii nadwozia na podstawie 

zachowanej nikłej dokumentacji (parę rysunków i fotografii) 

było poważnym utrudnieniem. 

Prace blacharskie mimo swej czasochłonności przebiegały bez 

problemów. Znaczącą część czasu trzeba było poświęcić na 

studiowanie zachowanej dokumentacji, by jak najdokładniej 

odtworzyć nadwozie tego fascynującego samochodu. Wyko-

nanie blacharki nie kończy prac nad strukturą nadwozia. Sta-

rając się dostosować  do wymagań epoki, trzeba było wykonać 

inne elementy pojazdu,  takie jak:

  chłodnicę rurkową  typu „plaster miodu”, charakterystyczną 

dla samochodów CWS T-1,  na wykonanie której, trzeba było 

użyć 50 mb rurki miedzianej (!) pociętej na blisko 2000 (!) 

elementów,

  reflektory o średnicy 10 cali z podstawą w stylu tych, które 

widać na zdjęciu,

  podstawę i ramę uchylną przedniej szyby,

  deskę przyrządów (stanowiła nie lada wyzwanie, gdyż na 

zdjęciach widać tylko fragmenty),

  podstawę  kufra (niemal identyczne rozwiązanie stosowano 

w samochodach Cadillac),

  tylną lampę- jedną po lewej stronie, niewielkiej średnicy (stop 

i światło pozycyjne),

  zbiornik paliwa (wykonałem na podstawie rysunków i wi-

docznych  na zdjęciach   fragmentów),

  zderzaki samochodu CWS T-1 produkowano  ze stali reso-

rowej z żłobkami na zewnątrz i te elementy zostały przeze 

mnie odtworzone.

  klamki z okuciami wykonałem takie, jakie są widoczne na 

jednym ze zdjęć samochodu.

  wokół nadwozia  były montowane charakterystyczne ozdob-

ne lakierowane listwy, a w poprzek maski chromowane.

Więcej na stronie www.cwst1.koon.pl
Ludwik Rożniakowski

Rekonstrukcja polskiej legendy 
motoryzacji samochodu CWS T-1  

Pierwszy wyprodukowano samochód w Polsce CWS  T-1 (1927 –1931).
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Jesteście dziś Panowie współwłaści-
cielami dobrze prosperującej  firmy. 
Wróćmy jednak do początku. Co spra-
wiło, że zaczęliście działać razem? 
Pracowaliśmy już w handlu, ale w 

innych branżach, no i nie na wła-

sny rachunek. Chcieliśmy coś robić 

razem. Do postawienia na branżę 

lakierniczą namówił nas znajomy, 

który miał doświadczenie w po-

dobnym biznesie. Daliśmy mu się 

przekonać pełni entuzjazmu. Dopie-

ro potem okazało się, że wcale nie 

będzie tak łatwo. 

To nie były już czasy, gdy po szpachle 
czy podkłady, 

ustawia-

no się w kolejkach, ale chyba nie było 
jeszcze tak źle, prawda? 
- Faktycznie, jeszcze było dobrze. Od 

początku bazowaliśmy na mieszalni-

ku firmy Auto Kolor, ale naprawdę 

nie mieliśmy pojęcia o tym, na 

czym polega ta praca. Pamiętam, 

że przedstawiciele Auto Kolor, któ-

rzy przywieźli nam mieszalnik, nie 

bardzo w nas wierzyli. Uważali, że 

nie damy sobie rady. Ale nas nie 

znali. Tak się zawzięliśmy, że w ciągu 

pół roku robiliśmy farby najlepiej 

w okolicy. Inna rzecz, że naprawdę 

zaczynaliśmy metodą prób i błędów. 

Brat pracował wtedy jeszcze w innej 

firmie, głównie to ja siedziałem w 

sklepie i mieszałem, uczyłem się 

wszystkiego. Zaczynaliśmy na 30 

metrach kwadratowych, a teraz, po 

dokupieniu pomieszczeń magazyno-

wych, mamy ich  ok. tysiąca. Za to 

lokalizacja się nie zmieniła. 

Nie uwierzę, że przynajmniej na po-
czątku nie przeżywaliście panowie 
momentów kryzysowych. Nie myśleli 
Panowie, żeby rzucić ten biznes i spró-
bować czegoś innego? 
- Gdybym był sam, pewnie poległ-

bym z kretesem. Ale zawsze mogłem 

liczyć na wsparcie brata, a brat na 

moje. Jesteśmy bardzo zżyci. 

Macie Panowie jeszcze jakieś rodzeń-
stwo? 

Zawsze osiągamy zamierzony efekt

Dwóch braci z Kartuz, Marcin  i Bartek Lewna, od ponad 10 lat prowadzą swój  biznes lakierniczy.  
Zaczeli handlować materiałami lakierniczym i z czasem rozszerzyli sprzedaż o narzędzia pneuma-
tyczne aż do sprzedaży kabin lakierniczych FOBO.  Ich dewiza to: nie ma tego złego co by na dobre 
nie wyszło. 

System polerski BRAYT
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- Tak, siostrę. Jest nam oczywiście 

tak samo bliska, ale nie łączą nas 

interesy. 

Zdarzały się wpadki przy rozruchu 
firmy? 
- Pewnie. Ale każda tylko jeszcze 

bardziej mobilizowała nas do dalsze-

go działania. Jeżeli nie wychodziło z 

mieszaniem, brałem farbę i praco-

wałem nad nią choćby i do późnego 

wieczora, ale osiągałem zamierzony 

efekt. Tak już jest, ze obaj jesteśmy 

uparci. 

Podobno upór to cecha Kaszubów
- No to by się zgadzało (śmiech)

Kiedy zatrudniliście Panowie pierw-
szego pracownika? 
- Jakieś 1,5 roku później. Dziś za-

trudniamy ok. 20 osób, z kierowcami, 

magazynierami, handlowcami włącz-

nie. Po około 2 latach zaczęliśmy 

importować. 

Trudno było się odnaleźć na rynku?
 - Bywało różnie. Pamiętam jak ku-

piliśmy do firmy pierwszy dostawczy 

samochód. Ukradli nam go, gdy był 

wypełniony towarem. Samochód był 

ubezpieczony , ale towar wart ok. 30 

tys. zł przepadł. Ale zawsze wycho-

dziliśmy z założenia, że nie ma tego 

złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli 

dostajemy od losu jakiegoś kopa, to 

robimy wszystko co w naszej mocy, 

żeby jak najszybciej się podnieść. 

Czym dziś zajmują się Panów Firmy? 
- Dalej handlujemy materiałami 

lakierniczymi, farbami, lakierami, 

podkładami, pistoletami lakierni-

czymi itd. Importujemy też elek-

tronarzędzia sprzedawane potem 

hurtowo.  Oczywiście sprowadzamy 

i montujemy u klientów kabiny la-

kiernicze FOBO. Także je odnawiamy. 

Ale to nie wszystko, bo od trzech czy 

czterech lat, sprowadzamy także np. 

podnośniki, kompresory, urządzenia 

do klimatyzacji, wulkanizacji itd. 

Działamy coraz szerzej.  

Sięganie po nowe sposoby na rozwój 
biznesu, to realizacja przyjętej stra-
tegii działania? Może ucieczka przed 
kryzysem? 
- To nie tylko kwestia kryzysu. To 

raczej odpowiedź na zapotrzebo-

wanie sygnalizowane przez klientów. 

Zdarza się, że montujemy u klienta 

kabinę, a on mówi: „będę potrze-

bował podnośnik. Nie moglibyście 

załatwić?” Dlaczego nie? 

Gdzie macie Panowie swoich klien-
tów? 
- Nasz rynek to właściwie cała Pol-

ska, ale kabiny mamy też w Europie: 

w Anglii, Norwegii, na Ukrainie, na 

Litwie, dużo w Niemczech. Tylko w 

Polsce pracuje 350 naszych kabin. 

Materiały lakiernicze sprzedajemy 

za to bardzo lokalnie. 

Jak w kryzysowym czasie utrzymać 
klienta? 
- Jest trudniej niż przed laty. Kiedyś 

wystarczyło mieć dobry produkt. 

Dziś trzeba pojechać ze 3 – 4 razy, 

wytłumaczyć doinformować. Klient 

musi się czuć zaopiekowany. Trzeba 

mu służyć pomocą i radą. 

A po pracy? Czy bracia mają siły i 
ochotę na spędzanie razem wolnego 
czasu? 
- Oczywiście. Zdarzają się nam 

wspólne wyjazdy rodzinne. Tak się 

składa, że dzieci mamy mniej więcej 

w jednym wieku. Brat ma 7 – letnie-

go syna, ja 6 – letnia córkę. Moja 

druga córka ma 5 miesięcy, a brata-

nica właśnie przychodzi na świat. 

Jakbyście się panowie umawiali… 
- Nic z tych rzeczy (śmiech). Ale 

rzeczywiście fajnie się złożyło, że 

w dorosłym życiu tez tak dużo nas 

łączy. 

Dziękuje bardzo za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

System polerski BRAYT
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Północny Pacyfik, „Mount Everest” oceanów,  jednak nie dał 

się pokonać Romualdowi Koperskiemu. Obciążona ogromnym 

ryzykiem wyprawa wiosłową łodzią „Pianista”, rozpoczęta 7 

lipca 2013r. , musiała zostać przerwana po dwóch tygodniach 

żeglugi. Drogę z zachodu na wschód zablokował silny wschodni 

wiatr. Jacek Pietraszkiewicz z centrum koordynacyjnego Na-

vSim w Bolesławcu, nie miał wątpliwości: żaden człowiek nie 

jest w stanie wiosłować w takich warunkach. Trzeba wracać. 

Romuald Koperski opowiedział nam jak czuł się sam na sam z 

Pacyfikiem, co przeżył w czasie podróży i kiedy – co było do 

przewidzenia, znając jego umiłowanie wielkich wyzwań - planu-

je podjąć kolejną próbę.

Trzymaliśmy za Pana mocno kciuki. Wielka szkoda, że się nie 
udało, ale przecież chyba od początku wiadomo było, że scena-
riusz tego pierwszego podejścia może być właśnie taki, prawda? 
- Wyruszyłem z prawie trzymiesięcznym opóźnieniem, a to 

bardzo dużo. Choć z drugiej strony Pacyfik jest nieprzewi-

dywalny. Nawet jeśli wypłynąłbym w kwietniu, nie dawałoby 

to żadnej gwarancji, że dotarłbym do wybrzeży Ameryki. Tak 

naprawdę to wszystko kwestia szczęścia. Cyfry mówią same 

za siebie - ponad 600 wioślarzy przepłynęło Atlantyk. Płynęli 

różnymi trasami. Pacyfik próbowało pokonać dziewięciu ludzi. 

Jedna z tych prób skończyła się tragicznie. Uważam, że ta 

dwójka, której się udało, po prostu miała szczęście. Ja prze-

rywając wyprawę, podporządkowałem się opinii NavSim z Bo-

lesławca. Gdybym nie miał takiego wsparcia, płynąłbym dalej, 

łudząc się, że może w końcu wiatr się zmieni i będzie dobrze. 

Domyślam się, że decyzja o przerwaniu wyprawy musiała Pana 
dużo kosztować?
- To była bardzo dojrzała decyzja. Ale i tak było to przykre. 

Zwłaszcza zważywszy na czasochłonne przygotowania, w koń-

www.sea-line.eu

Przerwany rejs 
– w kwietniu kolejne podejście
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www.sea-line.eu

cu organizację transportu do Japonii i zaskakujące problemy, 

które też udało się nam pokonać. 

Na czym polegały? 
- W Japonii obowiązuje wiele procedur zupełnie odmiennych 

niż w Europie. Choćby te, dotyczące wwozu żywności do ich 

kraju. Musieliśmy prosić o pomoc Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych. Ministerstwo przez ambasadę polską w Tokio zabie-

gało o to, abym mógł wwieźć do Japonii parę składników żyw-

ności, którą zabierałem na ocean. Bo jak się okazało, do Japonii 

nie można np. wwozić wołowiny, a ją miałem. Okazało się, że 

reguluje to przepis sprzed chyba 50 lat. Z jednaj strony było to 

bardzo uciążliwe, ale z drugiej, zważywszy na to, jak zmienne 

bywają przepisy w naszym kraju, możemy im zazdrościć.  

Przejdźmy do samego rejsu. Czy jeśli chodzi o przygotowanie, 
łódź, Pana kondycję, wszystko było w porządku? 
- Wszystko w najlepszym. Nie mam najmniejszych zastrzeżeń 

ani do sprzętu, ani do samej łodzi, jej zachowania w czasie 

sztormów i td, Oczywiście parę rzeczy teraz zbudowałbym 

inaczej, bo przecież ja  swoją łódź budowałem pioniersko, 

nie mając żadnego wzoru. Ale  nie mam żadnych, poważniej-

szych uwag. Nie zawiodło mnie zdrowie, nic co teoretycznie 

mogłoby się popsuć, nie psuło się. To, że pokonałem 600 mil 

morskich w 16 dni świadczy o tym, że można pokonać i 6 tys. 

mil. Znów wracam do tego, że sprawą kluczową jest w tym 

przypadku szczęście. Polega na możliwości przemieszczania 

się między wyżami a niżami. 

Pora zapytać o wrażenia z wyprawy. Płynął Pan sam, ale może 
towarzyszyły Panu jakieś zamieszkujące Pacyfik stworzenia? 
- Oczywiście. Piszę teraz książkę na ten temat, bo nawet to co 

przeżyłem przez te dwa tygodnie już jest tego warte. Płynąć 

wabiłem te wszystkie stworzenia. Bo wiosła powodują chlu-

pot podobny do tego jaki wywołują zwierzęta kończące swój 

żywot. Pamiętajmy, że one nie umierają w głębinach tylko na 

powierzchni. Stąd zawsze miałem towarzystwo rekinów, orek, 

płaszczek oraz innych ryb drapieżnych. Początkowo naprawdę 

się bałem. Najgorsze były rekiny, bo atakowały łódź. Na szczęście, 

rozpędzone, jakieś pół metra przed łodzią wyczuwały, że jednak 
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www.sea-line.eu

nie jestem umierającym małym wielorybem, tylko, czymś nieja-

dalnym. Robiły unik i odpływały. Orki były mądrzejsze. Pływając 

stadami dopływały na odległość ok. 100 metrów. Jedna z nich 

wynurzała się, oglądała mnie i informowała resztę orek, że nie 

jestem dla nich atrakcyjny. Rekiny też najpierw krążyły w pew-

nej odległości, ale potem przystępowały do ataku na łódź. Po 

pierwszej takiej wyhamowanej próbie wiedziałem już o co chodzi 

i szybko zrozumiałem, że ryby też swój rozum mają i jestem 

bezpieczny. Od czasu do czasu przysiadały się do mnie ptaki. 

Ile czasu dziennie poświęcał Pan na wiosłowanie? 
- To zależało od pogody. Gdy było bardzo upalnie, nie mogłem 

nawet wyjść na pokład. Za to przy dużym falowaniu bardzo 

trudno się wiosłowało. Trzeba było się po prostu poddać natu-

rze. Przy sprzyjających warunkach wyglądało to mniej więcej 

tak, że godzinę wiosłowałem, potem 15 min przerwy na zwy-

kłe czynności: gotowanie notatki itd. Co sześć godzin wysyła-

łem informację o swojej pozycji do centrum koordynacyjnego 

w Bolesławcu. Każdy dzień upływał bardzo szybko. 

Podejmie Pan kolejną próbę?
- Oczywiście. W kwietniu 2014 roku. Rozważam start z Kam-

czatki. Chcę uniknąć tych ograniczających mnie, japońskich 

procedur. Poza tym zdecydowana większość Japończyków 

nie mówią w innym języku niż własny. W Tokio, albo innych 

dużych miastach zapewne jest inaczej, ale w miasteczku w 

którym przebywałem miesiąc, nawet tam koncertując, tylko 

dwie osoby mówiły po angielsku. Teraz jednak znów trochę 

krzyżują mi się plany, bo okazuje się, że moja łódka nie może do 

wiosny zostać w Japonii z kolejnych przyczyn proceduralnych. 

Musiałbym jej wyrobić japońskie papiery, oclić itd. Japończycy 

są bardzo przyjaźni, ale bardzo stanowczy. Tam nie ma uzna-

walności. Tam się na nic nie przymyka oka. 
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Nie mogę nie zapytać, czy na tej wielkiej wodzie nie doskwierała 
Panu samotność? 
- Ja nigdy nie miałem problemu z przebywaniem z samym 

sobą. Ja to wręcz lubię. Lubię świadomość stanowienia same-

mu o sobie. Kiedy odpłynąłem od brzegu, zobaczyłem jak od-

dala się ląd, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Nikt 

już nie mógł mi mówił co mam robić, nikt nie widział moich 

błędów. Mogłem sam decydować o tym czego chcę, robić co 

mi się podoba. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Są więc okresy 

gdy potrzebujemy bliskości drugiego człowieka. Ale sądzę, że 

te pół roku nie byłoby wielkim problemem. Tym bardziej , że 

tę swoją samotność zamieniałem na jakąś twórczość. Sporo 

też czytałem, głównie klasykę, np. Dostojewskiego. Chodziło o 

teksty trudne, wymagające skupienia, żeby cały czas zmuszać 

się do intensywnego myślenia. Słuchałem muzyki. Ale przede 

wszystkim, przez te 16 dni zapisałem sporo kart dziennika 

pokładowego. Mam tym samym świetny materiał, który chcę 

rozszerzyć do postaci książki. Mam nadzieję, że będzie przy-

datna ludziom, którzy kiedyś będą chcieli pójść w moje ślady. 

W takim razie z niecierpliwością czekamy na książkę i wiosnę 

przyszłego roku. 

Dziękują za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

www.sea-line.eu
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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.
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Duże zainteresowanie imprezą utwierdziło organizatorów w 

przekonaniu o słuszności przygotowania tego rodzaju przed-

sięwzięcia na terenie Dolnego Śląska. To właśnie tutaj zlokali-

zowanych jest wiele firm o charakterze transportowym i tran-

zytowym, które stanowią ważną część tamtejszej gospodarki. 

Mimo niesprzyjającej pogody Halę Orbita odwiedzili liczni 

przedstawiciele branży. Wśród nich znaleźli się: właściciele 

oraz pracownicy warsztatów samochodowych, wulkanizacyj-

nych, blacharskich, lakierniczych, stacji kontroli pojazdów. Nie 

zabrakło również producentów i dealerów, czy też osób,  które 

myślą o założeniu własnej działalności. 

Na stoiskach wystawców można było zapoznać się z liczny-

mi nowościami oraz zasięgnąć praktycznych porad. Podczas 

targów oferowane były również produkty w promocyjnych, 

atrakcyjnych cenach. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem bezpieczeństwo na 

drodze. Dzięki współpracy z PZU uczestnicy wydarzenia mieli 

okazję skorzystać z symulatora dachowania oraz zderzeń. Sy-

mulatory wzbudziły duże zainteresowanie a goście deklarowa-

li, iż od tej pory zawsze zapną pasy po wejściu do samochodu. 

Z całą pewnością urządzenia wpływały na wyobraźnię. 

Podczas pierwszego dnia targów obecny był również przedsta-

wiciel kampanii społecznej MotoPomocni.pl, który przeprowadził 

dla uczestników targów szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się II Ogólnopolskie Mi-

strzostwa Mechaników (V8 Team, ExxonMobil), które odbyły 

Za nami Targi Obsługi Serwisowej Pojazdów i Techniki Warsztatowej MeCaTech, 
które w dniach 14-15 września po raz drugi odbyły się w Hali Orbita we Wrocła-
wiu. Organizatorem targów była firma easyFairs®Poland, która może poszczycić 
się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego rodzaju wydarzeń. 

Sukces targów Obsługi Serwisowej 
Pojazdów i Techniki Warsztatowej

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

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

Obowiązkowa pozycja w bibliotece 
Lakiernika
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się w trzech kategoriach: Młody Mechanik, Mechanika samo-

chodów osobowych, Mechanika samochodów ciężarowych. 

Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu mo-

toryzacji, ale również zręcznością i szybkością, które przydały 

się chociażby w takich konkurencjach jak wyważanie koła na 

czas, czy montaż paska napędu osprzętu silnika. Ciekawostką 

okazał się fakt, iż Jacek Jakimów – zwycięzca ubiegłorocznej 

odsłony konkursy w tym roku obronił tytuł i został Mechani-

kiem Roku 2013.

Wszystkich fanów motoryzacji z całą pewnością ucieszył fakt, 

iż podczas targów można było przyjrzeć się z bliska samo-

chodom rajdowym tj. BMW E-36 M3, bolid PWR Racing Team 

– grupy studentów Politechniki Wrocławskiej oraz samochody 

marki Mercedes.

Nie zabrakło również merytorycznych dyskusji, które towarzy-

szyły prezentacjom learnShops™. Goście targów mogli rów-

nież zapoznać się z „Historią prawa jazdy na ziemiach polskich” 

dzięki Jerzemu Kociszewskiemu, autorowi książki o tym tytule. 

Temat szczególnie zainteresował młodych mechaników, któ-

rzy licznie uczestniczyli w prezentacji.

Z całą pewnością II edycję targów MeCaTech trzeba uznać za 

udaną. Te dwa wrześniowe dni były okazją do nawiązania cie-

kawych kontaktów biznesowych oraz sposobem na spędzenie 

czasu w gronie znajomych z branży. 

Szczegóły na www.easyfairs.com/pl 
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WIELKIE ŚWIĘTO MOTORYZACJI 
W MARCU W POZNANIU
Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze 

spotkanie branży motoryzacyjnej w Pol-

sce i tej części Europy. Już w marcu, w 

samym sercu Poznania, zobaczyć będzie 

można najnowszą ofertę m.in. sprzętu 

do napraw, diagnostyki, narzędzi, akce-

soriów, wyposażenia warsztatów i stacji 

diagnostycznych, czy też części zamien-

nych. To bowiem w dniach 27-30 marca 

2014, tereny wystawiennicze Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich staną się 

jedyną w swoim rodzaju areną  pokazów 

tego, co branża kryje najlepszego – tylko 

podczas Targów Techniki Motoryzacyj-

nej TTM. 

Marcowa wystawa po raz kolejny odbę-

dzie się przy ścisłej współpracy ze Sto-

warzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej. 

Stowarzyszenie, zrzeszające czołowe 

firmy działające w sektorze motoryza-

cyjnym, weźmie czynny udział w me-

rytorycznym przygotowaniu programu 

targowego, dając swoistą gwarancję 

poruszania najbardziej aktualnych za-

gadnień i problematyki branży, jak rów-

nież wzmocni promocję wydarzenia tak 

wśród swoich członków, jak i kręgach 

zainteresowanych tematyką techniki 

motoryzacyjnej. 

Aż 5 pawilonów wystawienniczych Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich 

zapełni się wystawcami (w poprzedniej 

edycji udział wzięło ponad 300 firm), 

którzy zaprezentują najnowszą ofertę 

skierowaną do właścicieli i kadry zarzą-

dzającej warsztatów samochodowych, 

stacji obsługi i kontroli pojazdów, myjni 

samochodowych, dealerów, sklepów i 

hurtowni motoryzacyjnych, mechani-

ków, specjalistów i wreszcie właścicieli 

pojazdów. Warto tutaj wspomnieć, że 

ostatnią odsłonę targów TTM odwiedzi-

ło ponad 12.000 profesjonalistów! 

ŻYWY WARSZTAT
Po raz kolejny targi TTM przedstawią 

najbardziej interaktywną ekspozycję 

specjalną – „Warsztat na żywo”. Stre-

fa, organizowana wspólnie z wydawcą 

magazynu „Nowoczesny Warsztat”, 

kompleksowo przedstawi sposób na 

aranżację wnętrz, tak małych jak i tych 

większych warsztatów samochodowych, 

z wykorzystaniem najnowszych dostęp-

nych urządzeń, narzędzi i technologii. 

Celem przedsięwzięcia jest pokazanie 

możliwości takiego ustawienia sprzętu, 

aby sprzyjało to ergonomii pracy, a co za 

tym idzie wpływało na jej jakość, szyb-

kość i sprawność. 

TARGI DUŻYCH GABARYTÓW. 
NOWOŚĆ 2014!
Transport drogowy w obecnych czasach 

odgrywa niezwykle istotną rolę każdej 

dziedzinie gospodarki. Zauważyć można 

jednak brak lub niewielką ilość wystaw 

typu B2B skierowanych ku temu sektoro-

wi. Tworząc obecną edycję targów TTM 

organizatorzy obrali sobie za cel próbę 

wypełnienia tej niszy. O tym jak istotnym 

elementem branży motoryzacyjnej są 

samochody wielkogabarytowe świad-

czyć będzie silna ekspozycja produktów 

skierowanych właśnie na tę grupę. Już w 

marcu zapoznamy  się z kompleksową 

ofertą skierowaną do właścicieli flot 

pojazdów, firm transportowych, me-

chaników oraz kierowców samochodów 

ciężarowych dzięki absolutnej nowości 

– Salonowi Transportu Drogowego TTM 

Truck. Specjalne ekspozycje przedstawią 

zwiedzającym aktualną ofertę z zakre-

su m.in. naczep, przyczep, ciągników, 

wyposażenia i akcesoriów samochodów 

ciężarowych, urządzeń do diagnostyki, 

serwisu i naprawy, systemów zarządza-

nia flotą, bezpieczeństwa ładunku czy 

też systemów płatniczych. 

NAUKA TO POTĘGI KLUCZ
Tradycyjnie już, targi TTM stawiają na 

naukę – w ramach wydarzenia odbędzie  

się niezwykle istotne szkolenie dla dia-

gnostów SKP traktujące o najnowszych 

przepisach prawnych. Nie zabraknie 

również konferencji, debat i rozmów na 

nurtujące branżę tematy. Dla uczniów 

szkół profilowanych, przyszłych wy-

bitnych techników motoryzacji, po raz 

kolejny przygotowywany jest Turniej 

Wiedzy Samochodowej, składający się 

z trzyetapowej rywalizacji. Przygotowy-

wana jest także „Wzorcowa Szkoła”, czyli 

ekspozycja urządzeń diagnostycznych 

oraz technodydaktycznych dla szkół 

samochodowych. 

DLA KAŻDEGO COŚ NOWEGO
Ogromna liczba wystawców, setki no-

wości produktowych, a wśród nich te 

najlepsze z najlepszych, produkty na-

grodzone prestiżową nagrodą Złotego 

Medalu MTP, to wszystko do zobaczenia 

będzie w Poznaniu. Czy warto się tam 

pojawić? Z całą pewnością, tym bardziej, 

że w trakcie targów TTM odbędzie się 

najliczniej odwiedzana w Polsce wysta-

wa, przyciągająca blisko 90 000 osób, 

MotorShow, po raz pierwszy towarzy-

sząc targom TTM przez całe cztery 

targowe dni! Tak więc w jednym miejscu 

i czasie zobaczymy wszystko to co bran-

ża motoryzacyjna ma do zaoferowania. 

Takie nowości tylko w Poznaniu!

Bierzemy motoryzację na warsztat
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Felieton 

Nie ma przebacz – OC każdy mieć musi. Tak było, jest 
i będzie bo jak dotychczas lepszego systemu gwarantują-
cego jakieś rekompensaty strat poniesionych w kolizjach 
i wypadkach drogowych nie wymyślono. Warto też wyku-
pić polisę AC i koniecznie, choć nieobowiązkowo – NW. 
Właściciele samochodów 
corocznie zmuszani do 
płacenia obowiązkowej 
składki krzywią się, że 
jest zbyt drogo i kombi-
nują, czy nie dałoby się 
jakoś, coś...  Oczywiście 
nie wszyscy. Większość 
akceptuje obowiązkowe 
OC, rozumiejąc, że kosz-
ty naprawy auta pokryje 
ubezpieczyciel winowajcy 
właśnie z tych składek. 
Na pokrycie strat wyni-
kających z własnej winy 
należy wykupić dobrowol-
ne ubezpieczenie, bo bez 
tego z pokrycia rachunku za naprawę będą nici. Więc kom-
binują bracia rodacy. Najprościej – upozorować wypadek. 
Amatorzy łatwych pieniędzy stawiają rozbite samochody, 
wzywają policję i twierdzą, że właśnie tu, takie nieszczę-
ście... Trochę trudniejsze jest celowe wyreżyserowanie 
prawdziwej kolizji. A są też specjaliści, którzy wykorzy-
stują wybrane skrzyżowania, gdzie prowokują zderze-
nie, najczęściej z dobrym samochodem prowadzonym 
przez kobietę. Podstawianie kilkakrotnie uderzanych aut, 
zgłaszanie kradzieży sprzedanych wcześniej pojazdów i 
powiększanie zakresu uszkodzeń to klasyczne metody, z 
którymi ubezpieczyciele i policja radzą sobie dość spraw-
nie. Najtrudniej zdemaskować zawodowych oszustów, bo 
to fachowcy, co się zowie.

Nieuczciwe działania nielicznej grupy złodziei są dla 
firm ubezpieczeniowych usprawiedliwieniem wprowadza-
nia uciążliwych procedur wypłat odszkodowań, zaniżania 
i opóźniania wypłat czy kwestionowania rachunków. Wielu 
klientów ma poczucie, iż odszkodowanie nijak nie odpo-
wiada poniesionym stratom, nierzadko ubezpieczyciel 
uparcie odmawia wyrównania kosztów naprawy i ustępuje 
dopiero po konfrontacji z prawnikami klienta. Kuriozalne 
sytuacje zdarzają się gdy przed sądem rzeczoznawca 
ubezpieczyciela i rzeczoznawca poszkodowanego o tym 
samym zdarzeniu mają sprzeczne opinie. 

Firmy ubezpieczeniowe nie są dobrymi wujkami, są 
to racjonalnie, często cynicznie i bezwzględnie działające 
instytucje finansowe. Jedynym sensem ich istnienia jest 
zarabianie pieniędzy. Powiedzmy otwarcie – dużych pie-
niędzy. I nie ma żadnego znaczenia, czy jest to filia wielkiej 

firmy międzynarodowej, czy 
ubezpieczyciel krajowy.  Ce-
lem jest zysk. A bez klientów 
tego zysku nie ma. Więc trwa 
walka o klienta, wciąż jeszcze 
najmocniejszym argumen-
tem jest wysokość składki. 
Przyjdź do nas – zapłacisz 
mniej wołają z reklam firmy 
i firemki. Mnóstwo klientów 
daje się skusić i rzeczywiście 
płacą mniej. I kupują często 
towar (polisę) wybrakowany, 
z niekorzystnymi zapisami w 
umowie, której często nie czy-
tają i nie rozumieją. Wszystko 
jest dobrze, póki jest dobrze. 

Ale kiedy klient żąda wyrównania szkody, ubezpieczyciel 
wyciąga umowę. I zaczyna się jazda.

Rynek ubezpieczeń powoli zaczyna się cywilizować. 
Podobnie jak ubezpieczyciele coraz skuteczniej eliminu-
jący z gry oszustów, również klienci coraz częściej podej-
mują walkę o swoje, i wygrywają. W tym roku zanotowano 
lawinowy wzrost skarg na działalność ubezpieczycieli do 
Biura Komisji Nadzoru Finansowego. Zasadna skarga za-
zwyczaj powoduje duże straty (kary!) i wycofanie się ubez-
pieczyciela z niekorzystnych dla klienta działań, zapisów 
w polisach czy nieprawdziwych reklam. Niekiedy wystar-
czy jedynie zagrożenie procesem, aby uzyskać należne 
odszkodowanie, choć czasem należy przejść całą drogę 
procesu sądowego. Obie strony, firmy ubezpieczeniowe i 
ich klienci zaczynają rozumieć, że kontredans „jak oni nas 
oszukują, to i my ich też” na dłuższą metę się nie opłaca. 
W normalizowaniu tych relacji muszą jednak pomóc insty-
tucje państwowe. Z jednej strony aparat ścigania, z drugiej 
kontrola i nadzór pomagają uzyskać równowagę między 
chciwością a należnym wynagrodzeniem. Nie zmienia to 
faktu, że każdy kierowca powinien zachować szczególną 
ostrożność. Nie tylko przed przejazdem kolejowym czy 
przejściem dla pieszych. W kontaktach z firmami ubezpie-
czeniowymi również.

Mirosław Rutkowski

My ich, a oni nas

Na targach swoją ofertę 

zaprezentują m.in. firmy 

promujące technologie oraz 

urządzenia do nanoszenia 

powłok ochronnych, sprzęt 

do czyszczenia i przygoto-

wania powierzchni, specjali-

styczne środki chemiczne, jak 

również urządzenia i systemy 

do obróbki powierzchni.

Jako uznany ośrodek targowy 

oferujemy Państwu profesjo-

nalną kampanię promocyjno 

- reklamową oraz bogatą 

oprawę targów. Jesteśmy 

pewni, że przy stworzonych 

przez nas warunkach udział 

Państwa firmy w Targach 

EXPO-SURFACE zaowocuje 

sukcesami handlowymi i spra-

wi, że na stałe wpiszemy się w 

Państwa kalendarz targowy

Targi Kielce zapraszają Państwa do udziału w piątej edycji Targów Technologii Antykorozyjnych oraz 
Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, która odbędzie się w Kielcach, w dniach 26 - 28 marca 2014 r. 

Targi EXPO-SURFACE
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str.67Jedyne takie forum dla całej grupy podmiotów z procesu likwida-
cji szkód komunikacyjnych: 
 serwisów mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, 

 dealerów samochodów, 

 rzeczoznawców, 

 likwidatorów szkód,

 towarzystw ubezpieczeniowych,

 firm flotowych, 

 firm dostarczających narzędzia, materiały i oprogramowa-

nie dla serwisów.

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych to jedyna 

szansa do otwartej dyskusji z przedstawicielami wszystkich 

podmiotów rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Forum 

jest swoistą platformą wymiany doświadczeń a także możli-

wością skierowania pytań bezpośrednio do źródła. Obecność 

czołowych ekspertów rynku, serwisów i dealerów samocho-

dów, jak i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych stanowi 

gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego spotkania. 

Podczas tegorocznego spotkania poruszone zostaną m.in. takie 
zagadnienia jak: 
 Likwidacja bezpośrednia – co oznacza w praktyce dla ser-

wisu i rynku?

 Ile tak naprawdę kosztuje firmę przyjęcie samochodu do 

naprawy/obsługa szkód komunikacyjnych?

 Gdzie serwis może szukać oszczędności? Czy możliwe jest 

jeszcze zejście z kosztów?

 Na jaki czas należy się auto zastępcze - gdzie są jasne prze-

pisy? Jak respektowane jest orzeczenie Sądu Najwyższego 

z dnia 17 listopada 2011?

 Jeszcze o częściach zamiennych w szkodach OC i optyma-

lizacji kosztów z OC i AC? Orzeczenie Sądu Najwyższego w 

aspekcie części oryginalnych i porównywalnej jakości.

 Wypłata pełnej należności w tydzień? Jak to możliwe? Jak 

powinien funkcjonować dział likwidacji szkód w serwisie 

samochodowym?

 Certyfikacja warsztatów.

 Jak będzie wyglądał rynek napraw samochodów jutro i za 

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na
VIII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych 

Warszawa, 5 grudnia 2013 r.

Hotel Sofitel Warsaw Victoria

Warszawa, ul. Królewska 11  
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5 lat? Plusy i minusy giełdy napraw samochodów i usług z 

tym związanych.

 Wykonywanie napraw serwisowych (bieżących) samocho-

dów a utrata gwarancji producenta,

 Problemy występujące przy likwidacji szkód komunika-

cyjnych i metody postępowania - szkoda całkowita przy 

samochodach nowych oraz o niskiej wartości, wysokość 

rzeczywistych cen części oryginalnych i zamienników, 

elementy jednorazowe przy naprawach, układ klimatyzacji 

i koszty jego obsługi przy naprawach AC/OC, faktury źró-

dłowe, cieniowanie elementów, i inne, 

 Zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze 

strony klientów.

Zadaniem spotkania jest poruszenie zagadnień, nierzadko kon-

trowersyjnych, które stanowią czasem zarzewie niejasności 

między serwisami a firmami ubezpieczeniowymi. Jednak cel 

jaki przyświeca organizatorowi – Polskiej Izbie Motoryzacji 

– nie jest wprowadzeniem dodatkowego zamieszania pomię-

dzy wspomnianymi podmiotami ale wspólne wypracowanie 

stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy serwisów 

i ubezpieczycieli. 

Imprezą towarzyszącą Forum, będzie jak co roku wystawa 

„Wokół rynku dealerskiego i serwisowego”. Wystawa jest miej-

scem przeznaczonym na prezentację oferty wszystkich firm 

dostarczających usługi i towary dla branży sprzedaży samo-

chodów oraz usług serwisowych. 

Podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
wręczone zostaną: 
1. Nagroda Złoty Zderzak - dla najbardziej przyjaznego To-

warzystwa Ubezpieczeniowego pod względem likwidacji 

szkód komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów 

naprawczych. 

 

2. AUTO SALON i AUTO SERWIS 2012 - nagroda w konkursie 

na najlepszy architektonicznie obiekt motoryzacyjny (na-

groda jest przyznawana za miniony rok kalendarzowy). 

Wszystkie ważne rozmowy i decyzje podejmowane są podczas 

Forum, chcesz być ich uczestnikiem a nie jedynie ich adre-

satem? Weź udział w VIII Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń 

Komunikacyjnych!

Serdecznie zapraszamy ! 

Kraśnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122

Konkurs na Facebooku
Facebook.com/Lakiernik
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Kontrola w firmie 
- krok po kroku (część 1)

Państwowa Inspekcja 
Pracy, Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego, 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska … 

to tylko niektóre organy 
państwowe, uprawnione do kontro-
li przedsiębiorstw funkcjonujących w 
naszym kraju. 

Jakie są zasady przeprowadzania kon-
troli? Czy inspektor może odwiedzić firmę 
bez zapowiedzi? O czym należy pamiętać 
w obliczu kontroli?  

Podstawowym aktem prawnym regu-

lującym działalność przedsiębiorców w 

Polsce jest Ustawa o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej (zwana w dalszej 

części niniejszego artykułu Ustawą) i 

to w tym akcie prawnym znajdziemy 

informacje dotyczące zasad przepro-

wadzania kontroli w firmie przez organy 

państwowe. Wspomniana ustawa od 

momentu wejścia w życie w wersji pier-

wotnej nowelizowana i zmieniana była 

kilkadziesiąt razy. 11 czerwca 2013 r. w 

Dzienniku Ustaw Poz. 672 ukazało się 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej co znacznie 

uporządkowało wszystkie wprowadzo-

ne dotychczas we wspomnianym akcie 

prawnym zmiany.  

Mimo, iż podstawowe kwestie związane 

z kontrolami jakie w firmach mogą prze-

prowadzać różne instytucje państwowe 

uregulowano w Ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej to warto jed-

nak pamiętać, że zgodnie z Art. 77. p.3 

Ustawy zakres przedmiotowy kontroli 

działalności gospodarczej przedsiębior-

cy oraz organy upoważnione do jej prze-

prowadzenia określają odrębne ustawy, 

tak więc szczegółowe wytyczne i zasady 

kontroli regulowane są wieloma innymi 

aktami szczegółowymi. Przyjrzyjmy się 

jednak ogólnym zasadom dotyczącym 

kontroli firmy jakie wynikają ze wspo-

mnianej Ustawy.

MUSZĄ UPRZEDZIĆ ALE OKAZUJE SIĘ, 
ŻE NIE ZAWSZE…

Podstawową kwestią o jakiej należy pa-

miętać jest to że zgodnie z Art. 79. p. 

1. Ustawy organy kontroli zobowiązane 

są do zawiadomienia przedsiębiorcy o 

zamiarze wszczęcia kontroli a ponadto 

kontrola nie może rozpocząć się wcze-

śniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 

przed upływem 30 dni od dnia doręcze-

nia wspomnianego zawiadomienia. Jeżeli 

przedstawiciele organu kontrolującego 

firmę pojawią się w niej po upływie 30 

dni od doręczenia wspomnianego pisma 

to zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami wszczęcie takiej kontroli wymaga 

ponownego zawiadomienia. Oczywiście, 

jeśli przedsiębiorca z jakichś powodów 

woli poddać się kontroli w terminie 

krótszym niż 7 wspomnianych dni to 

jest taka możliwość – należy pamiętać 

jednak że może się to stać jedynie na 

wniosek przedsiębiorcy.

W wyjątkowych sytuacjach organy kon-

trolne nie muszą jednak informować o 

zamiarze wszczęcia kontroli – dzieje się 

tak m.in. kiedy:

 kontrola ma zostać przeprowadzona 

na podstawie bezpośrednio sto-

sowanych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa wspólnoto-

wego albo na podstawie ratyfikowa-

nej umowy międzynarodowej;

 przeprowadzenie kontroli jest 

niezbędne dla przeciwdziałania po-

pełnieniu przestępstwa lub wykro-

czenia, przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa skarbowego lub wy-

kroczenia skarbowego lub zabezpie-

czenia dowodów jego popełnienia;

 kontrola jest prowadzona w toku po-

stępowania prowadzonego na pod-

stawie przepisów ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

 przeprowadzenie kontroli jest uza-

sadnione bezpośrednim zagroże-

niem życia, zdrowia lub środowiska 

naturalnego;

 przedsiębiorca nie ma adresu za-

mieszkania lub adresu siedziby lub 

doręczanie pism na podane adresy 

było bezskuteczne lub utrudnione.

Jeśli mamy do czynienia z niezapowie-

dzianą wizytą organu kontrolującego w 

firmie to warto wiedzieć, że uzasadnienie 

przyczyny braku zawiadomienia o zamia-

rze wszczęcia kontroli powinno znaleźć 

się w książce kontroli i protokole kontroli.  

Wracając do samego zawiadomienia 

– aby było ono zgodne z prawem musi 

zawierać kilka obowiązkowych elemen-

tów. Po pierwsze oczywiście będzie to 

oznaczenie organu informującego o 

zamiarze wszczęcia kontroli, dalej data 

i miejsce wystawienia dokumentu a 

także: oznaczenie przedsiębiorcy, wska-

zanie zakresu przedmiotowego kontroli i 

w końcu podpis osoby upoważnionej do 

zawiadomienia. 

PRZYCHODZI INSPEKTOR DO FIRMY

Jakimi dokumentami powinna wylegi-

tymować się osoba, która w imieniu 

określonej instytucji kontrolnej odwie-

dza firmę? Zgodnie z Art. 79a. p 1. 

Ustawy czynności kontrolne mogą być 

wykonywane przez pracowników orga-

nów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy 

albo osobie przez niego upoważnionej 

legitymacji służbowej upoważniającej do 

wykonywania takich czynności oraz po 

doręczeniu upoważnienia do przepro-

wadzenia kontroli. Możliwe jest jednak 

rozpoczęcie kontroli po samym okazaniu 

legitymacji – dzieje się tak wówczas kie-

dy czynności kontrolne są niezbędne dla 

przeciwdziałania popełnieniu przestęp-

stwa lub wykroczenia, przeciwdziałania 

popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabez-

pieczenia dowodów jego popełnienia, 

a także gdy przeprowadzenie kontroli 

jest uzasadnione bezpośrednim zagro-

żeniem życia, zdrowia lub środowiska 

naturalnego. Nawet w takim przypadku 

jednak przedsiębiorcy powinno zostać 

doręczone upoważnienie do przeprowa-

dzenia kontroli – organ kontrolujący ma 

na to 3 dni od wszczęcia kontroli.
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Zanim osoba podejmująca kontrolę roz-

pocznie czynności kontrolne w firmie 

ma obowiązek poinformować kontrolo-

wanego przedsiębiorcę lub osobę, wo-

bec której podjęto czynności kontrolne, 

o jego prawach i obowiązkach w trakcie 

kontroli. Warto też wiedzieć że wszelkie 

czynności kontrolne dokonywane po-

winny być w obecności kontrolowanego 

lub osoby przez niego upoważnionej. A 

co jeśli przedsiębiorca jest nieobecny 

w czasie kontroli? Z uwagi na fakt iż w 

większości przypadków kontrola jest 

jednak zapowiedziana, przepisy jasno 

precyzują, iż kontrolowany jest obo-

wiązany do pisemnego wskazania osoby 

upoważnionej do reprezentowania go w 

trakcie kontroli, w szczególności w cza-

sie jego nieobecności.

KONTROLA NIE TYLKO W FIRMIE

Zgodnie z Art. 80a. p. 1. kontrolę prze-

prowadza się w siedzibie kontrolowane-

go lub w miejscu wykonywania działalno-

ści gospodarczej oraz w godzinach pracy 

lub w czasie faktycznego wykonywania 

działalności gospodarczej przez kontro-

lowanego. Przepisy określają że czyn-

ności kontrolne powinny być przepro-

wadzane w sposób sprawny i możliwie 

niezakłócający funkcjonowania kontro-

lowanego przedsiębiorcy. W przypadku 

gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że 

przeprowadzane czynności zakłócają w 

sposób istotny działalność gospodarczą 

przedsiębiorcy, konieczność podjęcia ta-

kich czynności powinna być uzasadniona 

w protokole kontroli. Warto wiedzieć, 

że zarówno kontrola jaki i poszczególne 

czynności kontrolne, mogą być przepro-

wadzane również w siedzibie organu 

kontroli – jest to uzasadnione w sytuacji 

kiedy może to usprawnić prowadzenie 

kontroli ale może to mieć miejsce tylko 

za zgodą kontrolowanego.

Warto wiedzieć też, że zgodnie z Art. 

77. p. 4. Ustawy, przedsiębiorcy który 

poniósł szkodę na skutek przeprowadze-

nia czynności kontrolnych z naruszeniem 

przepisów prawa w zakresie kontroli 

działalności gospodarczej, przysługuje 

odszkodowanie. Co istotne - dowody 

przeprowadzone w toku kontroli przez 

organ kontroli z naruszeniem przepisów 

prawa w zakresie kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy nawet jeśli 

miały istotny wpływ na wyniki kontroli, 

to i tak nie mogą stanowić dowodu w 

żadnym postępowaniu administracyj-

nym, podatkowym, karnym lub karno-

skarbowym dotyczącym kontrolowane-

go przedsiębiorcy.

Małgorzata Łukaszewicz

Już w kolejnym wydaniu ma-

gazynu Lakiernik opublikowana 

zostanie kolejna część artyku-

łu Kontrola w firmie - krok po 

kroku, w której znajdą Pań-

stwo wymagania odnoszące 

się to obowiązku posiadania i 

prowadzenia w firmie Książki 

kontroli a także informacje do-

tyczące możliwości i procedur 

wniesienia sprzeciwu wobec 

podjęcia i wykonywania kon-

troli w firmie.
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Tego jeszcze w 17 – letniej historii 

zawodów wędkarstwa spinningo-

wego Salmo Parsęty nie było: w so-

botę, 28 września, wędkarze wrócili 

z łowisk z 12 rybami, dzień później 

z ośmioma. – To także rekord Tur-

nieju Czterech Rzek – podkreślał z 

dumą nowy prezes klubu Salmo, 

Bogdan Cherek. Na zawody koń-

czące tegoroczny sezon łososiowy 

zjechało ok. 180 wędkarzy z całej 

Polski i trzech Niemców: - W tym 

sympatyczny wędkarz, którego 

spotkałem podczas wędkowania 

w Norwegii. Już zapowiedział, że 

będzie do nas wracał – powiedział 

nam prezes. 

Największą rybę złowił w niedzielę 

Dariusz Okuniewicz z Koszalina, ale 

to nie on wygrał. Po zmianie re-

gulaminu, liczyła się długość, a nie 

waga zdobyczy. W ten sposób na 

najwyższym podium stanął Ryszard 

Tudorowski z Kołobrzegu, który był 

już przed laty zwycięzcą Salmo. 

Złowił dwie mniejsze ryby, których 

długość po zsumowaniu wyniosła 

108, 8 centymetrów. Dariusz Oku-

niewicz z 82, 7 – centymetrową 

trocią był drugi. Trzecie miejsce 

zajął Artur Zdziobło z Kołobrzegu 

(80, 8 cm). – Pierwszą rybę złowi-

łem na Daszewskich Łąkach, drugą 

w okolicach Ząbrowa – usłyszeliśmy 

od zwycięzcy. Dariusz Okuniewicz 

wspominając walkę ze swoją oka-

załą trocią, przyznał z uśmiecham: 

- Gdy już miałem ją na brzegu, cały 

się trzęsłem. Iwona Kalinowska

Osiem dorodnych ryb, które złowiono drugiego dnia zawodów, w tym prawie 83 
– centymetrowa troć złowiona przez Dariusza Okuniewicza.  

Od lewej: Dariusz Okuniewicz z Koszalina, Ryszard Tudorowski i Artur Zdziobło, obaj z Kołobrzegu. 

20 ryb! – rekord na Salmo Parsęty
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W 160 miejscach w Polsce przyłączono się do programu Klubu 

Gaja – Zaadoptuj rzekę, który rozwija zainteresowanie dzie-

dzictwem przyrodniczym, kulturowym i społecznym polskich 

rzek. Dzięki temu w 9. edycji programu w 2013 roku opieką 

objęto ponad 120 fragmentów rzek w 140 miejscach. Liczba 

uczestników programu przekroczyła 15 200 osób. Do konkur-

su, pod taką samą nazwą, jak program zgłoszono działania z 

ponad stu miejsc w Polsce.

Organizatorów lokalnych działań w programie Zaadoptuj 

rzekę podzielono na dwie grupy – placówki oświatowe i inne 

podmioty, takie jak samorządy, organizacje społeczne, firmy, 

instytucje. W kategorii konkursu – Najciekawsze działania w 

zakresie oszczędzania wody – jury przyznało nagrodę tylko 

dla placówki oświatowej - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w 
Polkowicach (woj.  dolnośląskie). W kategorii – Najciekawsze 

przeprowadzenie działań - przyznano nagrody Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Sobkowie (woj. świętokrzyskie) oraz Towarzy-
stwu Przyjaciół Rzeki Łeby  w Lęborku (woj. pomorskie) i Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy w Sławkowie (woj. śląskie). 

W kategorii - Współpraca i zaangażowanie największej liczby 

uczestników i podmiotów – nagrodzono Szkołę Podstawową nr 
17 w Zielonej Górze (woj. wielkopolskie) oraz „Porozumienie dla 
Parsęty” (woj. zachodniopomorskie).

Członkiem założycielem „Porozumienia dla Parsęty” jest znany 

producent i dystrybutor materiałów lakierniczych firma Tro-

ton z Ząbrowa.

Adoptowali rzeki, zdobyli nagrody
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Mówiąc o promocji firmy nie sposób pomi-
nąć tak istotnego aspektu jakim jest cena. 
Przypomnijmy, że poza produktem, promocją 
i dystrybucją to właśnie cena jest jednym 
z elementów tzw. marketingu mix – czyli 
mieszanki instrumentów za pomocą których 
firma może oddziaływać na rynek w celu 
maksymalizacji zysków.

Jak to z tymi promocjami cenowymi jest? 

Działają czy nie działają? Tak jak wszystkie 

strategie i akcje promocyjne – czy to zwią-

zane z cenami czy nie, odpowiedź jest jedna 

– działają o ile są przemyślane i odpowied-

nio dobrane. Odpowiednio czyli dopasowa-

ne do odbiorcy i samego produktu/usługi. 

Jak zawsze w przypadku działań marketin-

gowych kluczem jest znajomość potrzeb i 

motywacji naszego potencjalnego klienta 

bo przecież nie zawsze jest tak, że im niższa 

cena tym więcej klientów i sprzedaż rośnie. 

Różnych klientów do skorzystania z danej 

oferty motywują bowiem różne czynniki.

PO PIERWSZE POZYCJONOWANIE OFERTY

To co nazywa się pozycjonowaniem 

produktu czy usługi na rynku w istocie 

oznacza z jednej strony podjęcie decyzji 

kto jest naszym potencjalnym klientem, do 

kogo adresujemy naszą ofertę a z drugiej 

odniesienie się do tego kto jest naszym 

konkurentem. Jeśli dobrze rozpoznamy 

rynek (zarówno pod kątem potencjalnych 

klientów jak i konkurentów) to mamy spore 

szanse na właściwe umiejscowienie naszej 

oferty na nim. To waśnie odpowiednie 

pozycjonowanie naszego portfolio jest 

decydującym czynnikiem wpływającym na 

wybór określonej strategii cenowej. Warto 

jednak mieć świadomość iż pozycjonowanie 

to jest w zasadzie procesem który nigdy się 

nie kończy – zmiany na rynku oraz zmiany 

w oczekiwaniach klientów determinują 

bowiem w praktyce to gdzie możemy lub 

chcemy uplasować nasze produkty czy 

usługi. Na przestrzeni czasu zmieniać się 

może i sam produkt.

Mówiąc o strategiach cenowych warto wie-

dzieć, że różne mogą być cele realizowane 

przy pomocy odpowiednio dobranej strate-

gii cenowej. Po pierwsze celem zmiany ceny 

może być zwiększenie sprzedaży produk-

tów lub usług dotychczasowym klientom 

naszej firmy lub nakłonienie do zakupu 

tych, którzy dotąd z oferty naszej firmy 

nie korzystali. Co istotne, cena może być 

pomocna w utrzymaniu dotychczasowych 

klientów – może wpływać na przywiązanie 

do firmy, produktu, usługi (może się okazać, 

że bardziej niż z pozyskania nowych klien-

tów przy pomocy pozacenowych elemen-

tów promocyjnych będzie nam zależało na 

utrzymaniu dotychczasowych nabywców 

z pomocą odpowiednio dobranej strategii 

cenowej właśnie). 

Myśląc o różnych strategiach cenowych 

pomocnych w promowaniu naszych pro-

duktów czy usług warto mieć świadomość 

kilku najczęściej wykorzystywanych modeli 

budowania takich strategii. 

STRATEGIE ZALEŻNE OD SYTUACJI

Decydując się na ten wariant promocji wg 

strategii penetracji rynku cenę na dany 

produkt czy usługę ustala się na poziomie 

niższym niż ceny na podobne produkty 

czy usługi dostępne dotychczas na rynku. 

Takie podejście może skutkować szybkim 

zdobyciem wielu nowych klientów a do-

datkowo może przynieść efekt „odstra-

szenia” potencjalnych konkurentów którzy 

dopiero chcieliby zaproponować klientom 

podobny produkt czy usługę. Cenę taką 

oczywiści stosuje się zazwyczaj w przy-

padku usług stosunkowo prostych gdzie 

nie ma np. dużych kosztów materiałów a 

większość elementów składających się na 

ostateczną cenę zależy od nas samych 

a nie ewentualnych kontrahentów (np. 

dostawców) . Warto mieć na uwadze fakt, 

że niska cena na daną usługę może zostać 

skompensowana wyższą ceną na inną 

usługę, która często jest komplementarną 

(w a więc klienci korzystają z niej często „w 

pakiecie”) – oczywiście nie można przesa-

dzić z windowaniem ceny wspomnianej 

usługi uzupełniającej by klienci nie odnieśli 

wrażenia że „są naciągani”. Cena pene-

tracyjna w dłuższym okresie czasu może 

przywiązać klientów do naszej firmy i spra-

wić że będą oni korzystali również z innych 

usług – o ile jakość oferowanych przez nas 

produktów czy usług będzie spełniała ich 

oczekiwania.

Inną strategią cenową jest stosowanie cen 

zróżnicowanych na te same lub podobne 

usługi – w tym przypadku cenę różnicu-

jemy dla różnych segmentów rynku (przy-

kładowo inna cena dla klientów indywidu-

alnych a inna dla flotowych lub po prostu 

firmowych/instytucjonalnych).

Kolejnym sposobem ustalania ceny jest 

ustalenie jej na poziomie podobnym co cen 

jakie klienci znają u naszych konkurentów 

– taka strategia będzie najbardziej efektyw-

na jeśli w ramach naszej oferty zaproponu-

jemy klientowi coś co odróżni nasz produkt 

czy usługę od podobnych u konkurencji 

– oddziaływać więc będziemy w istocie po-

zacenowymi narzędziami promocji.

Odwróceniem wyżej przywołanej strategii 

ceny penetracyjnej jest tzw. strategia 

zbierania śmietanki – niejednokrotnie bar-

do skuteczna przy wprowadzaniu nowych 

produktów czy usług. Warto mieć na uwa-

dze, że mowa tu nie o nowym produkcie 

czy usłudze w kontekście portfolio naszej 

firmy ale o czymś co jest nowatorskie w 

skali danego rynku. Niejednokrotnie – jeśli 

taki nowy produkt czy usługa faktycznie 

zaspokaja dotychczas niezaspokajaną 

potrzebę naszych klientów (lub potencjal-

nych klientów) to nawet jeśli cena będzie 

stosunkowo wysoka klienci będą skłonni 

ją zapłacić. Strategia ta przynosi największe 

korzyści dopóty dopóki któryś z naszych 

konkurentów nie zaproponuje produktu 

podobnego. 

Na zakończenie istotna uwaga – znajomość 

różnych strategii cenowych jako narzędzi 

promocji i pozyskiwania klientów w prakty-

ce pozwala na pewnego rodzaju „żonglowa-

nie” nimi. Warto mieć bowiem świadomość 

tego, że przy określonym portfolio pro-

duktów czy usług możemy równocześnie 

wykorzystywać różne strategie dla różnych 

elementów tego portfolio właśnie na roż-

nych rynkach czy dla różnych segmentów 

rynku. Małgorzata Łukaszewicz

Wypromuj własną firmę

Cena jako narzędzie promocji
- czy zawsze im mniejsza tym więcej klientów?
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DAM PRACĘ

Kontakt: Pran Sp. z o.o.
Kontakt - email: maja.je-
zierska@pran.pl
Kontakt - tel.: +48 
775439125
Zatrudnimy lakierników 
i blacharzy samochodo-
wych w Holandii. Znajo-
mość języka angielskiego/
niemieckiego, własny 
samochód. Bezpłatne 
zakwaterowanie.

Kontakt: Anna
Kontakt - email: info@ve-
rycherry.pl
Kontakt - tel.: 0047 
93608627
poszukujemy technika 
PDR do stałej pracy w 
Norwegii (dobra lokaliza-
cja), bardzo dobre warun-
ki finansowe, tylko osoby 
doświadczone w fachu

Kontakt: Praca DE
Kontakt - email: 
gtx99@wp.pl
Szukam lakiernika do pra-
cy w Niemczech. Okolice 
Hannoveru

Kontakt: Full Job
Kontakt - email: biuro-
@fulljob.pl
Kontakt - tel.: 536351968

Agencja pracy Full Job 
poszukuje lakierników 
oraz pracowników pomoc-
niczych (szlifierka, sma-
rowanie). Praca od zaraz. 
Byków k.Wrocławia. 

Kontakt: sabina poulsen
Kontakt - email: sabinapo-
ulsen@wp.pl
Kontakt - tel.: 
00298595064
Zatrudnię lakiernika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. Państwo Wyspy 
Owcze. Praca od zaraz. 
8-10.000 zl na miesiąc, 
mieszkanie i samochód 
do dyspozycji

Kontakt: IPF
Kontakt - email: rekruta-
cja@ipf.jobs
Kontakt - tel.: 61 222 
47 01
Agencja Pracy Tymczaso-
wej IPF II (cert. 5450) dla 
swojego klienta we Francji 
poszukuje kandydatów na 
stanowisko:

Lakiernik samochodowy
Zakres obowiązków:
- lakierowanie aut w 
kabinie
- lakierowanie farbami 
wodnymi
- polerowanie

Wymagania
- min. 5 lat doświadczenia 
w lakierowaniu aut w 
kabinie
- dynamika pracy, samo-
dzielność, dokładność
- znajomość produktów i 
technologii marki IXELL 
mile widziana
- mile widziana umiejęt-
ność z zakresu przygoto-
wania aut do lakierowania

Oferujemy:
- umowę o pracę
- atrakcyjne wynagro-
dzenie
- miesięczną premię stałą
- zakwaterowanie gratis
- opiekę polskiego koordy-
natora na miejscu

Kontakt: BNS Personal-
management Sp z o.o.
Kontakt - email: cv@bn-
spm.pl
Kontakt - tel.: +48 32/339-
31-42
Poszukujemy kandydatów 
zainteresowanych pracą 
na terenie Niemiec na 
stanowisku:
Lakiernik przemysłowy
Informacje o ofercie pod 
adresem www.bnspm.pl

Kontakt: Agencja Pracy 
Headhunters 
Kontakt - email: p.olek-

siuk@agencja-headhun-
ters.eu 
Kontakt - tel.: 91 434 
88 88
Lakiernik do Polic
Wymagania: 
- doświadczenie w 
zawodzie na stanowisku 
lakiernika

Oferujemy:
- pracę na umowę od 
zaraz
- atrakcyjne wynagro-
dzenie

Kontakt: gppeople
Kontakt - email: contac-
t@gppeople.pl
Kontakt - tel.: 56 63 311 24 
Nasz klient, niemiecki 
warsztat samochodowy, 
poszukuje aktualnie kan-
dydatów na stanowisko:
lakiernik proszkowy
nr referencyjny: lak/05/13
miejsce pracy: Drezno/
Niemcy 

wymagania niezbędne:
- doświadczenie na ww. 
stanowisku
- znajomość języka nie-
mieckiego przynajmniej 
na poziomie komunika-
tywnym
- min. 3 – 5 lat doświad-
czenia jako lakiernik  
proszkowy

opis stanowiska: 
- lakiernictwo proszkowe 

oferujemy:
- wynagrodzenie w 
wysokości od 10,00 eur/h 
brutto
- 40 h pracy tygodniowo
- darmowe zakwatero-
wanie

Kontakt: Pran Sp. z o.o.
Kontakt - email: maja.je-
zierska@pran.pl
Kontakt - tel.: +48 
775439122
Zatrudnimy doświadczo-
nego lakiernika samo-
chodowego z językiem 
angielskim/niemieckim w 
Holandii. Praca od zaraz! 
Oferujemy bezpłatne 
zakwaterowanie.

Kontakt: fachowiec
Kontakt - email: info-
@karls-autowerkstatt.de 
Kontakt - tel.: 
004915117200611
poszukuje lakiernika do 
lakierowania starych 
samochodów dokładność 
sumienność za mieszka-
nie i stale wynagrodzenie 
w Niemczech . tylko 
fachowiec

Kontakt: Pilnie szukam 
pracy.

OGŁOSZENIA
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Kontakt - email: 
t.glowacki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika za 
niższa stawkę interesuje 
mnie praca zagranica 
mam papiery czeladnika 
mam 34 lata do przyucze-
nia Tomek.

Kontakt: OTTOworkforce
Kontakt - email: mkurza-
k@ottoworkforce.eu 
Kontakt - tel.: +31 
0204701513
Poszukujemy blacharzy 
i lakiernikow samocho-
dowych z kom. ang lub 
niem. Praca na terenie 
Holandii.
Atrakcyjne wynagrodzenie 
i zorganizowane zakwa-
terownie

Kontakt: Tomasz
Kontakt - email: tomasz-
mateja@googlemail.com 
Kontakt - tel.: 0049 
15115201985
Poszukuję lakierników z 
umiejętnością dorabiania 
kolorów i mieszania farb 
do pracy w Niemczech  
Darmstadt.

Kontakt: PWF
Kontakt - email: rekru-
tacja@polandworkfor-
ce.com 
Kontakt - tel.: 
+48713351266
Praca od zaraz dla lakier-
nika samochodowego we 
Francji. Umowa o prace, 
darmowa kwatera. Osoby 
zainteresowane proszone 
są o wysłanie CV na 
maila.

Kontakt: Poland Workfor-
ce sp.z.o.o.
Kontakt - email: rekruta-
cja@pracujwunii.pl 
Kontakt - tel.: 
+48713681808
Praca od zaraz dla lakier-
ników samochodowych 
do pracy we Francji (Kor-
syka). 1300-1400euro na 
rękę (39h/tyg), umowa o 
pracę, darmowa kwatera. 
CV na mail

Kontakt: Power Job flex
Kontakt - email: maria-do-
n@wp.pl
Poszukujemy blacharzy, 
lakierników ze znajomo-
ścią języka niemieckiego.
Wyjazd w przeciągu 
10 dni od złożenia CV. 
Zarobki od 450 euro netto 
za 40/h co t/

Kontakt: poszukiwany 
fachowiec
Kontakt - email: info-
@karls-autowerkstatt.de 
Kontakt - tel.: 

015117200611
dobrego lakiernika 
rozeznanego w temacie 
„oldtimery” z zakwate-
rowaniem  stała praca 
systematyczne wynagro-
dzenie w Niemczech tylko 
poważni i solidni  

SZUKAM PRACY

Kontakt: Marcin 28 lat
Kontakt - email: marcinsi-
ta@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 506-
219-812
Szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodo-
wy (wolałbym robić auta 
ciężarowe) doświadczenie 
8 lat angielski komunika-
tywny

Kontakt - nazwa: jacek
Kontakt - email: jacek-
s508@gmail.com
Kontakt - tel.: 733187190
szukam pracy jako 
lakiernik w Niemczech.17 
lat doświadczenia. Małe i 
duże gabaryty. Malo-
wanie, szpachlowanie i 
spawanie tig i mig

Kontakt - nazwa: Pilnie 
szukam pracy.
Kontakt - email: t.glowac-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy w 
fabrykach w BMW lub 
Mercedesa w Niemczech 
z zawodu jestem lakier-
nikiem samochodowym 
mam 34 lata papiery 
czeladnika Tomek

Kontakt - nazwa: Stando-
blue Service
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729547
642,+31687392297
Lakiernik Samochodowy 
podejmie od zaraz prace 
na terenie EU Standohyd 
Standoblue Standofleet 
OldTimers YoungTimers 
SmartRepair Standoflesh 
J.Ang,J.NL

Kontakt - nazwa: leszek
Kontakt - email: aga-
s000000@gmail.com
Kontakt - tel.: 
4915163876657
Pilnie szukam pracy w 
Niemczech w Mulhaim i 
okolicach jako lakiernik 
sam.Pracuje w zawodzie 
15lat.Jestem samodzielny 
sumienny i dokładny.

Kontakt - nazwa: leszek
Kontakt - email: aga-
s000000@gmail.com
Kontakt - tel.: 
4915163876657
Witam poszukuję pracy 

jako lakiernik samochodo-
wy.W okolicach Mulhaim 
an.de Ruhr. Jestem osobą 
z 15 letnim doświadcze-
niem. Pracuje sumiennie i 
dokładnie.

Kontakt - nazwa: Stan-
doblue
Kontakt - email: 
viper79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729547
642,+31687392297
Lakiernik Samochodowy 
podejmie od zaraz prace 
na terenie EU Wszystkie 
Techniki Lakierowania, 
Standohyd, OldTimers, 
SmartRepair, SystemUV 
J.Ang,J.NL 

Kontakt - nazwa: mszana 
dolna
Kontakt - email: iz-
ka.trz@buziaczek.pl
Kontakt - tel.: 512139622
szukam pracy za granicą 
jako lakiernik mam 10 
letnie doświadczeni 

Kontakt - nazwa: Car 
Painter
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729535
675,+31687392297
Lakiernik Samochodo-
wy podejmie od zaraz 
prace na terenie EU 18lat 
stażu wszystkie Techniki 
Lakierowania OldTimers 
SmartRepair SystemUV 
J.Ang J.NL

Kontakt: Mariusz
Kontakt - email: mariu-
szg7@vp.pl
Kontakt - tel.: 513048715
lakiernik z 17 letnią prak-
tyką szuka dobrze płatnej 
pracy na kontrakcie w 
Niemczech, pracowałem 
już na kontraktach w 
Niemczech

Kontakt - nazwa: Lakiernik
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729535
675,+31687392297
Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace od zaraz 
na terenie EU.18lat w 
zawodzie OldTimers 
SmartRepair SystemUV 
Wszystkie Techniki Lakie-
rowania J.Ang,J.NL

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: macie-
k2522@gmail.com
Kontakt - tel.: 791610397
Dwóch lakierników z wie-
loletnim stażem podejmie 
prace na terenie Niemiec. 
Lakiery konwekcjonalne, 
wodne oraz naprawy 
typu smart repair. Kontakt 
Maciek

Kontakt: LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +31687392
297,+48729535675
Lakiernik Samochodowy 
podejmie od zaraz prace 
na terenie EU 18lat do-
świadczenia w zawodzie 
Old Timers, System UV, 
SmartREPAIR. J.Ang 
Komunikatywny,J.NL.

Kontakt - nazwa: tomek 
paluszek
Kontakt - email: tomek-
crv@o2.pl
Kontakt - tel.: 608-771-
996
Blacharz Lakiernik z wie-
loletnim stażem pracy za 
granicami pl, lakierowanie 
aut osobowych i cięża-
rowych, łodzi, yachtów, 
samolotów pasażerskich, 
samodzielny

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: ire-
k23@onet.pl
Kontakt - tel.: +48 530 
503 242
Poszukuję pracy na 
terenie Niemiec lub 
innych krajów UE. Jestem 
fachowcem, posiadam 30 
letnie doświadczenie w la-
kierowaniu samochodów. 

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: ire-
k23@onet.pl
Kontakt - tel.: +48 530 
503 242
Poszukuję pracy na 
terenie Niemiec lub 
innych krajów UE. Jestem 
fachowcem, posiadam 30 
letnie doświadczenie w la-
kierowaniu samochodów. 

Kontakt - nazwa: M.Gar-
czyk
Kontakt - email: m-garczy-
k@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 
507195732
Poszukuję pracy jako 
lakiernik samochodowy 
w Norwegii w okolicach 
Oslo lub Bergen. Mam 
18-letnie doświadczenie 
na w/w stanowisku, w tym 
6m w Norwegii.

Kontakt - nazwa: lakiern-
nik
Kontakt - email: dami-
strzebicz184@gma-
il.com Kontakt - tel.: 
+491799552755
poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy 
obecnie jestem i miesz-
kam w Essen wysokie 
doświadczenie 29l znajo-
mość języka niemieckiego 
dogaduje się

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: t.glowac-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Nadal bardzo pilnie szu-
kam pracy jako lakiernik 
samochodowy do przy-
uczenia za niższą stawkę 
szukam pracy zagranica 
mam papiery czeladnika 
34 lata .

Kontakt - nazwa: czercar
Kontakt - email: czerca-
r1985@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+4915166226198
szukam pracy w Niem-
czech w zawodzie lakier-
nik samochodowy 15 lat 
doświadczenia

Kontakt - nazwa: Bartosz
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 
147 368
Lakiernik sam. wysokie 
umiejętności i organizacja 
pracy , od JUŻ na terenie 
Warszawy lub okolic 

Kontakt - nazwa: daniel
Kontakt - email: ko-
dzak86-21@o2.pl
Kontakt - tel.: 48 730 069 
388
szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika,szpa-
chlowanie itp,  

Kontakt - nazwa: czercar
Kontakt - email: donia-
170909@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4915166226198
POSZUKUJE PRACY 
JAKO LAKIERNIK SAMO-
CHODOWY W NIEM-
CZECH WIELOLETNIE 
DOŚWIADCZENIE 15 lat 
doświadczenia szpachla, 
podkład lakier polerka

Kontakt - nazwa: kriss
Kontakt - email: krispola-
k2@wp.pl
Kontakt - tel.: 698141278
poszukuje pracy jako 
lakiernik artysta cala UE 
w zawodzie 15 lat obecnie 
VW i Ciężarówki wszyst-
kie wymagane papiery 
wodne lakiery aerograf

Kontakt - nazwa: LAKIER-
NIK SAMOCHODOWY
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48797548
285,+31687392297,+487
29617254
LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY podejmie od zaraz 
prace na terenie EU 18lat 
doświadczenia. Wszystkie 
Techniki Lakierowania 
OldTimers, SmartRepair, 
SystemUV J.Ang,J.NL
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Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść nadsyłanych 
ogłoszeń.

Kontakt - nazwa: woj.
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
poszukuje pracy za grani-
ca jako przygotowywacz 
szpachluję podkładuję 
poleruję

Kontakt - nazwa: DANIEL
Kontakt - email: ko-
dzak86-21@o2.pl
Kontakt - tel.: +48 730 
069 388
szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy 
doswiadczenie w branży 
lakierniczej w EU.

Kontakt - nazwa: DANIEL
Kontakt - email: ko-
dzak86-21@o2.pl
Kontakt - tel.: 0048 730 
069 388
szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika, 
doświadczenie, dyplom 
czeladnika, klejenie two-
rzyw sztucznych itp.

Kontakt - nazwa: Jacek
Kontakt - email: jacki-
95@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048669771840
Mechanik samochodowy 
szukam pracy. Wieloletnie 
doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej- mecha-
nika pojazdowa wymiana 
podzespołów ,elementów 
zawieszenia, silników-re-
monty silników.

Kontakt - nazwa: Jacek
Kontakt - email: jacki-
95@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048669771840
Lakiernik samochodowy 
z dużym doświadczeniem 
zawodowym poszuku-
je pracy, lakierowanie 
wszystkimi rodzajami farb, 
piaskowanie, przygotowa-
nie, oklejanie

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 
+48601503948
42-letni ,Blacharz-La-
kiernik samochodowy 
27-lat doświadczenia 
zawodowego, prawo 
jazdy A,B,C,E do B, szuka 
uczciwej, dobrze płatnej 
pracy -za granicą

Kontakt - nazwa: Bartosz
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 (89) 
676 16 27
Lakiernik sam. wysokie 
umiejętnosci i organizacja 
pracy , gotowy od JUŻ 
(wszystkie kraje UE) 

Kontakt - nazwa: sławek
Kontakt - email: czerca-
r1985@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+48880973910
POSZUKUJE PRACY NA 
STANOWISKU LAKIER-
NIK SAMOCHODOWY 
W NIEMCZECH 15 LAT 
DOŚWIADCZENIA W 
ZAWODZIE

Kontakt - nazwa: Auto-
spuiterijen,Car Painter,La-
kiernik 
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl 
Kontakt - tel.: +48797548
285,+31687392297,+487
29617254
Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace na terenie 
EU od zaraz Wszystkie 
Techniki Lakierowania 
OldTimers Smart Repair 
SystemUV J,Ang 18lat 
stazu

Kontakt - nazwa: Włodek
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 694970203
lakiernik z wieloletnim do-
świadczeniem szuka pracy 
najchętniej w Niemczech. 

Kontakt - nazwa: sławek
Kontakt - email: czera-
r1985@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+48880973910
POSZUKUJE PRACY 
JAKO LAKIERNIK SAMO-
CHODOWY NAJLEPIEJ 
W NIEMCZECH OBOK 
HAMBURGA DOSWIAD-
CZENIE 15LAT 

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: 
kris.1258@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+33785283954
Lakiernik mechanik wul-
kanizator szuka pracy naj-
lepiej we francji lakieruje 
na wodzie +33785283954

Kontakt - nazwa: Irek
Kontakt - email: 
www.WarsztatSpoko-
@wp.pl 
Kontakt - tel.: 0048 887 
086 423
Blacharz Samochodowy 
szukam pracy na terenie 
Niemiec bez nałogów 
uczciwy i sumienny.

Kontakt - nazwa: seba-
stian
Kontakt - email: seba-
stianhanys184@gma-
il.com 
Kontakt - tel.: +48 
669653282
szukam pracy za granica 
jako lakiernik samocho-
dowy wysokie doświad-
czenie Sebastian 30l zna-
jomość język niemiecki 
pilnie wyjadę

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

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

ROŻNE

Kontakt - nazwa: dariusz
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 605 
050 386
blacharstwo lakiernictwo 
renowacja pojazdów 
zabytkowych przyjmie zle-
cenia nawiąże współprace 

Kontakt - nazwa: Krzysz-
tof  z Wąsosza
Kontakt - email: automa-
ch@poczta.fm
Kontakt - tel.: 697 866 
437
Witam !!! Mam do 
sprzedania Drzwi do VW 
Garbusa Kabrio / Cabrio 
/ po kompletnej renowacji 
lewe i prawe, możliwość 
wysłania fotek  tel 697 
866 437 polc

Kontakt - nazwa: tomek 
paluszek
Kontakt - email: tomek-
crv@o2.pl
Kontakt - tel.: 608-771-
996
Blacharz Lakiernik z wie-
loletnim stażem pracy za 
granicami pl, lakierowanie 
aut osobowych i cięża-
rowych, łodzi, yachtów, 
samolotów pasażerskich, 
samodzielny

Kontakt: komandos
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 605 050 
386
nawiąże stałą współprace. 
blacharstwo pojazdowe 

renowacja odbudowa sta-
rych samochodów duże 
doświadczenie

Kontakt - nazwa: Pry-
watny
Kontakt - email: lewan-
dowskirafal@op.pl
Kontakt - tel.: 511908589
Witam, poszukuje odcieni 
lakieru do VW Golf 5 z 
2006 r LA2W pomarańcz 
wyśle kawałek próbki 
z maski. Mieszalnie w 
Szczecinie mają z regóły 
po 2-3 odcienie

Kontakt: CBS sp.z o.o.
Kontakt - email: rekruta-
cja@carbon-polska.pl 
Kontakt - tel.: skyp: Car-
bon Polska
Carbon Polska  poszukuje 
osób na stanowisko:
blacharz - naprawa pane-
lowa karoserii szczegóły 
na Fan Pagu „Carbon 
Polska” na Facebooku   
  
Kontakt - nazwa: Armar 
Systemy uzdatniania 
wody 
Kontakt - email: grazyna-
proskurnicka@o2.pl 
Kontakt - tel.: 794 938 
080, 507 802 841
skuteczna pomoc prawna 
w sprawach związanych 
z ochroną środowiska i 
gospodarce odpadami 
w zgodzie ze zmianami 
w 2013 roku. naliczanie 
opłat środowiskowych

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

Poziomo
A2 Otacza błękitną lagunę. A8 Między blacharnią, a myjnią. A11 

Linowy ściągacz do mocowania i naciągania want. A15 Służy do wykony-
wania lub powiększania otworów. A18 Jedna z funkcji kabiny lakierniczej. 
B4 Nie mat, ani satyna. C13 Koszykarze z Kołobrzegu. F2 Element geo-
metrii układu jezdnego samochodu mający wpływ na zużycie opon. F6 
Miejsce gdzie dorobić można kolor farby. H11 Dobry do kiszenia ogórków. 
H17 Część zamka broni palnej. I9 Obicie foteli. I15 Lniana, bawełniana lub 
wełniana, używana do wyrobu tkanin. K4 Balistyczna lub tenisowa. N11 
Chwat. O1 Eliptyczny kształt. O13 Autor powieści „Nędznicy”.

Pionowo 
A1 Grę w szachy kończy. A6 Łódź okrętowa, wielorybnicza. A14 Z 

drugiej ligi do ekstraklasy. C1 Wyprowadza statek z portu. C11 Bezbarwny 
do malowania. D8 … Sikorski, twórca śmigłowca. E3 Jeden ze znaków 
zodiaku. F6 Dręczy śpiącego. F11 … Nastula, judoka. G1 Drapieżnik 
podobny do kota domowego. H10 Dowcip sceniczny. H16 Negacja. I1 
Automatyczny regulator temperatury. J15 Polski reżyser, Henryk. K2 Dra-
pieżnik na futro. K8 Chlebowa „grzałka”. M4 Jazda, kawaleria. M12 Dzieli 
pola. O6 Galareta z morskich glonów. O11 Akt woli organu państwowego. 
P1 Lina do usztywniania masztu. Q8 Przyrząd rejestrujący parametry 
jazdy. R1 Komora na statku. 

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”.

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI  GOLCZEWO 
ŁUKASZ JÓŹWIAK  KONECK 
PRZEMYSŁAW OCHMAN  KALETY 
GRZEGORZ PLISZKA  WIELBARK 
BEATA SZCZUKOCKA  WŁOSZCZOWA

SZYMON PATER  BOBOWA 
MICHAŁ KUBCZAK  ŻYCHLIN 
KRZYSZTOF M. GROMEK  WARSZAWA
MARCIN ANDRUSZKOW  NIEMCZA 
BOGUSŁAW GOLUCH  SZCZECIN 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 39

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

Obowiązkowe pozycje 
w bibliotece Lakiernika
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