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Od redakcji

Szanowni Państwo,

Jest mi bardzo miło przedstawić Państwu ostat-

ni w 2020 roku numer Profesjonalnego Parkie-

tu. W imieniu OSP oraz redakcji gazety życzymy 

Państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego 

Narodzenia, radosnych momentów w gronie 

najbliższych oraz pomyślności w Nowym Roku, 

oby okazał się łaskawy i pomyślny dla nas 

wszystkich. 

Tymczasem zachęcam do miłej lektury. 

Ewa Grądzka

Redaktor naczelna
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Praktyka czyni mistrza
Podczas drugiej edycji warsztatów dwóch specjalistów parkie-

ciarstwa (Jarosław Gawina i Paweł Gawlik) i ponad 25 uczniów 
(niekiedy nawet do 45) poświęciło się charytatywnej pracy na 

rzecz odnowienia powierzchni w Laskach. Zainwestowali swój 
czas, ale zyskali dużo więcej – dla wielu była to niesamowita możli-
wość nawiązania ważnych kontaktów, poszerzenia perspektyw 
zawodowych i wzajemnych inspiracji. Równolegle do bezpłat-

Nauka pod okiem mistrzów, czyli 
druga edycja warsztatów „PRAKTYKA 
& EDUKACJA” w Laskach

Po sukcesie pierwszej edycji warsztatów z cyklu „PRAKTYKA & 
EDUKACJA”, która odbyła się w warszawskim przedszkolu na ul. 
Świętosławskiej 3, przyszedł czas na kolejne spotkanie mistrzów 
parkieciarstwa i adeptów zawodu. Aż dwie edycje warsztatów  
(druga i czwarta) miały miejsce w Towarzystwie Opieki nad  
Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą i skupiły wokół siebie 
profesjonalistów, pasjonatów oraz wszystkich głodnych prak-
tycznej wiedzy, której próżno szukać w książkach.
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nych warsztatów praktycznych będących doskonałą szansą na 
naukę pod okiem mistrzów prowadzone były szkolenia mery-
toryczne i produktowe. Ze względu na bogaty program wyda-
rzenia i wielkość powierzchni Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi w Laskach, warsztaty zostały podzielone na dwa etapy. 

W pierwszym etapie (9 – 13 marca) prace koncentrowały się 
na zrywaniu parkietu za pomocą strippera Ride-On firmy Janser, 
usuwaniu subitu za pomocą maszyn szlifujących Janser Colibri 
i Janser BS 330 oraz wzmacnianiu podkładu gruntówką poliu-
retanową Wakol PU 235. Po takim przygotowaniu powierzchni 
drugiego dnia przyszedł czas na wylanie masy samopoziomującej 
Wakol Z 625 i klejenie twardo-elastycznym, jednoskładnikowym 
klejem Wakol MS 262 aplikowanym z pistoletu. Przez trzy kolejne 
dni mistrzowie pokazywali uczniom tajniki układania parkietu 
surowego dębowego Jawor-Parkiet we wzór jodełki klasycznej.

Po planowanych 10 dniach przerwy technologicznej niezbędnej 
do aklimatyzacji parkietu planowano wznowić prace, jednak 
epidemia wirusa pokrzyżowała plany parkieciarzom. Warsztaty 
przełożono na 10 – 12 sierpnia. Na powierzchni 82 m2 wyko-
nano wówczas szlifowanie parkietu maszynami firmy Janser, przy 
użyciu materiałów ściernych Karbosan. Następnie parkiet lakie-
rowano produktami Arboritec (w pracy wykorzystano jedno-
komponentowy lakier podkładowy Arboritec Roller Brush i lakier 
nawierzchniowy ceramiczny Arboritec CompoAvenue).

Edukacja niejedno ma imię
Warsztaty „PRAKTYKA & EDUKACJA” nie nazywałyby się tak, 

gdyby nie planowano zaserwować uczestnikom solidnej pigułki 
wiedzy. I tak oto w programie szkoleń merytorycznych znalazły 
się wykłady Pawła Gawlika z Centrum sprzedaży i doradztwa 
JANSER („Ocena stanu technicznego podkładów. Metody 
badania, problematyka”), Łukasza Długosza z LOBA-WAKOL 
(„Praktyczne zastosowanie produktów WAKOL w przygotowaniu 
podkładów pod klejenie okładzin drewnianych”) czy Valerjana 
Romanovskiego, doktora nauk leśnych z dyscypliny drzewnictwa, 
rzeczoznawcy z zakresu technologii drewna oraz parkieciarstwa 
(„Tematyka z zakresu trwałości posadzek z drewna, wilgotność 
równoważna drewna, definicja podkładu”). 

Równolegle do prowadzonych prac odbywały się nie tylko szko-
lenia wiedzowe, lecz także szkolenia produktowe firm wspierają-
cych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy: LOBA-WAKOL, 
Janser, Arboritec Jawor-Parkiet, Blanchon. Zapoznawały one 
młodych parkieciarzy z najlepszymi materiałami i narzędziami, ale 
też technikami pracy takimi jak olejowanie i koloryzacja podłóg.

Każdy, kto brał udział w warsztatach „PRAKTYKA & EDUKACJA” 
czy jakimkolwiek innym, równie dostępnym wydarzeniu organizo-
wanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy, wie, ile 
korzyści z tego płynie. Wystarczy właściwie tylko wstać z kanapy 
i zjawić się na miejscu,, żeby uświadomić sobie, czym jest praw-
dziwa pasja, praca zespołowa i satysfakcja z najlepiej wykona-
nego zlecenia. Dziękujemy więc wszystkim, którzy pomogli nam 
przeprowadzić te warsztaty i stworzyć okoliczności tak wspiera-
jące rozwój parkieciarskich kwalifikacji. Justyna Walczak
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Powrót do Lasek, czyli czwarta edycja 
warsztatów „PRAKTYKA & EDUKACJA”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy przy współpra-
cy grupy Facebookowej „Parkieciarze” zorganizowało kolejną, 
czwartą edycję warsztatów „PRAKTYKA & EDUKACJA”, których 
celem jest dzielenie się wiedzą przez specjalistów i praktycz-
na realizacja zlecenia wspólnie z uczniami, początkującymi lub 
szkolącymi się i podnoszącymi kwalifikacje w swoim zawodzie.

Podobnie jak w drugiej edycji, areną zmagań stał się zabytkowy 
budynek Domu Przyjaciół w Towarzystwie Opieki nad Ociemnia-
łymi pod Warszawą. Tym razem prace objęły powierzchnię ok. 
145 m2 starej klepki dębowej. Do dyspozycji parkieciarzy był kory-
tarz oraz cztery mniejsze pokoje, które – jak się potem okazało 
– w wyjątkowo interesujący sposób podzieliły plan prac. Warsz-
taty koncentrowały się wokół tematu przygotowania drewna 
pod barwienie i wyboru możliwości zmian kolorystycznych na 
podłogach drewnianych.

Sponsorami tej edycji byli firma Janser, dostawca maszyn 
i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac, firma 
Arbotec, oferująca m.in. materiały szlifierskie firmy Karbosan,  
oraz firma Euro-Nova S.C., dystrybutor olejowosków Overmat 
Floorservice, lakierów Irsa i klejów Fado.

Maszyny planetarne w akcji
W ramach ustalonego wcześniej planu zostało wykonanych 

kilka etapów prac. Na początek odbyło się szlifowanie starego 
parkietu, a pierwsze kroki przy cykliniarkach stawiali młodzi adepci 
sztuki parkieciarskiej. Towarzyszyli im doświadczeni fachowcy, 
z których część odbywała wówczas praktyczny etap egzaminu 
na mistrza parkieciarstwa. Firma Janser udostępniła parkiecia-
rzom niezbędne maszyny, a firma Karbosan – materiały ścierne.

W mniejszych pokojach po szlifowaniu parkiet został poddany 
strukturyzacji przez szczotkowanie. Dla wielu uczestników, 
również tych już doświadczonych, był to jeden z ciekawszych 
etapów warsztatów, bowiem szczotkowanie na budowie przy 
użyciu maszyn planetarnych to stosunkowo nowe zagadnienie 
w świecie parkieciarskim. Temat ten cieszył się również dużym 
zainteresowaniem wśród uczestników grupy „Parkieciarze” na 
Facebooku.

Cztery pokoje – cztery różne efekty
Po przygotowaniu powierzchni nadszedł czas na jej wykoń-

czenie. Tu również postawiono na kilka interesujących rozwiązań, 
a to dzięki dyrekcji ośrodka, która zgodziła się na inne wybar-
wienie olejowosku w każdym z czterech pokoi.

Pokój nr 1. I tak w jednym z pokoi zaprezentowany został 
niezwykle modny efekt „surowego drewna”. Aby go uzyskać, 
najpierw położono podkład Overmat Floorservice Nature Sealer. 
Nakładanie odbyło się przy pomocy wałka mikrofazowego, 
takiego jak do lakierów wodnych, w ilości ok. 100–120 g/m2. 
Na następny dzień powierzchnia ta została delikatnie zmato-
wiona siatką 220, odkurzona i finalnie zabezpieczona twardym 
woskiem Overmat Floorservice FF mat z białym pigmentem 1%. 
Do aplikacji posłużył wałek do olejów ok. 50 g/m2, bez później-
szego polerowania.

Pokój nr 2. W pokoju obok pokazano również, jak osiągnąć 
efekt jasnej podłogi, ale przy użyciu bardziej konwencjonalnych 
rozwiązań. Na pierwszą warstwę wybrano kolor Istanti z oferty 
Overmat. Produkt ten był aplikowany „spod polerki” – ta metoda 
polega zarówno na naniesieniu oleju, jak i na roztarciu i dopo-
lerowaniu go. Była to swego rodzaju nowość dla wielu uczest-
ników warsztatów. Na następny dzień powierzchnia ta została 
wykończona twardym woskiem Floorservice FF w wersji matowej, 
również z białym pigmentem 1%.
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Pokój nr 3. W kolejnym pokoju królował wracający do łask 
brąz. Parkieciarze wybrali tu jeden z popularniejszych obecnie 
kolorów, czyli Havana. Jego aplikacja również odbyła się metodą 
„spod polerki”, a to ze względu na obecną tam powierzchnię. 
Nie była ona wcześniej fugowana, więc klasyczna aplikacja 
przy pomocy blachy ze stali nierdzewnej mogłaby grozić wnik-
nięciem warstw oleju w szczeliny. Jako zabezpieczenie finalne 
położono tu z wałka twardy wosk Floorservice FF w aspekcie 
półmatowym.

Pokój nr 4. A że najlepsze zostawia się na koniec, to czas 
powiedzieć, na czym polegały prace w czwartym pokoju. Tutaj 
zdecydowano się uwidocznić efekt „postarzania” podłogi, 
co przykuło uwagę nie tylko wszystkich osobiście obecnych 
w Laskach, ale też tych, którzy śledzili poczynania ekipy warszta-
towej na Facebooku. Dotychczas „postarzanie” było popularne 
w zakładach na liniach produkcyjnych. Za pierwszą warstwę 
posłużył więc podkład postarzający Overmat Floorservice Prime 
Old Grey I w najsłabszym stężeniu. Aplikacja odbyła się przy 
pomocy opryskiwacza, a wyrównywanie łasiczką lub płaskim 
mopem. Aplikacja tego produktu z jednej strony pozwala 
uzyskać niespotykane i niesamowite efekty kolorystyczne, 
a z drugiej – budzi wiele obaw. Wszyscy przekonaliśmy się 
jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, a cały proces 
może być przyjemny i bezproblemowy.

Jako wykończenie nadające zarazem niesamowity efekt kolo-
rystyczny wybrano olejowosk dwuskładnikowy Overmat Floor-
service w kolorze Janna. Tu aplikacja odbyła się przy pomocy 
wałka, a nadmiar został spolerowany beżowym padem. Na 
koniec całość została dopolerowana padem białym.

Korytarz. Na sam koniec ostatnią powierzchnią do wykoń-
czenia był korytarz. Z uwagi na nieco obluzowane klepki, stare 
i nieszlifowane elementy korespondujące z podłogą, np. futryny 
drzwiowe czy poręcze schodów, ale również dużą intensyw-
ność użytkowania, wybrano lakier Holzsiegel 2010 VOC z oferty 
firmy Irsa. Aplikuje się go w dwóch warstwach bez podkładu, 
z zachowaniem odstępu minimum 24 h między warstwami. 
Między pierwszą a drugą warstwą konieczne jest zmatowienie 
powierzchni. Należy pamiętać też, że lakier ten nieco przyciemnia 
drewno, dzięki czemu możliwe było uzyskanie tu efektu kolory-
stycznego zbliżonego do wspomnianych już wcześniej nieszli-
fowanych, starych elementów.

A po pracy trochę nauki
Jak na warsztaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy 

przystało, w przerwach między pracą można było odświeżyć 
wiedzę i nauczyć się czegoś nowego. W ramach praktyk poja-
wili się wraz z wykładowcami uczniowie stolarstwa i meblarstwa 
z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. Wzięli oni 
również udział w praktycznych pokazach możliwości barwienia, 
strukturyzacji i wykańczania powierzchni drewnianych. 

Jeszcze tu wrócimy
To był kolejny tydzień pełen wyzwań i okazji do sprawdzenia 

swoich umiejętności. Dzięki temu przedsięwzięciu ośrodek 
w Laskach zyskał kolejne metry kwadratowe charytatywnie odno-
wionej powierzchni. Kilka osób nabyło zupełnie nowe umiejęt-
ności z zakresu posadzkarstwa, a jeszcze inni poznali zalety korzy-
stania z najnowszych technologii w zawodzie parkieciarza i przy 
okazji ukończyli kurs na mistrza parkieciarstwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsię-
wzięcie i swoim wsparciem przyczynili się do kolejnego sukcesu 
na drodze edukacyjno-rozwojowej, jaką od dłuższego czasu 
podąża Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy. Zachęcamy 
kolejne firmy chcące wesprzeć nasze działania na kolejnych 
metrach kwadratowych, których w Laskach jest jeszcze dużo 
do odnowienia.

Jarosław Gawina
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Na barkach parkieciarzy spoczywa duża odpowiedzialność 
wynikająca z doświadczenia i wiedzy – i idą one w parze z 
wielkim wysiłkiem, gdy w pocie czoła, na kolanach, z nosem przy 
podłodze (Zdj. 1) parkieciarz stara się wykonać pracę jak najlepiej. 
Na koniec, wiadomo, odbiorca i tak często doszukuje się błędów. 
Jak im zapobiec? Szkolić się, praktykować, zbierać doświadczenie 
– i robić to pod okiem fachowców (Zdj. 2). Wspólnie z innymi 
wymieniać się wiedzą, spostrzeżeniami i własnymi sprawdzo-
nymi technikami pracy.

OSP wspiera i współorganizuje takie spotkania, o czym można 
było się już niejednokrotnie przekonać. Ale nauka to nie wszystko, 
liczy się również zaangażowanie tych, którzy chcą w takich warsz-

tatach brać udział. Szczególnie, jeśli praca jest charytatywna. 
To właśnie często daje największą satysfakcję – zrobić coś, gdy 
jedyną zapłatą jest tylko (a może AŻ?) satysfakcja z efektów 
wykonanej pracy.

Warsztaty takie mogą się też odbyć dzięki zaangażowaniu firm 
użyczających sprzęt oraz materiały. Tym samym chcemy podzię-
kować firmie Bona Polska (Zdj. 3), która podczas charytatywnej akcji 
renowacji podłogi w Przedszkolu Publicznym Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie wspierała nas całym 
parkiem maszynowym, materiałami ściernymi i systemem lakie-
rowym. Dziękujemy Bonie oraz wszystkim uczestnikom warsztatów, 
bez których odnowienie podłogi w tym obiekcie nie byłoby możliwe. 

OSP szkoli przyszłe pokolenia, czyli 
trzecia edycja warsztatów „PRAKTYKA 
& EDUKACJA”

Mało kto wie, patrząc na podłogę z drewna, ile pracy wymaga jej 
ułożenie i wykończenie. Wiedzą to tylko ci, którzy tę pracę wyko-
nują, nikt poza nimi. 

Zdj. 1

fo
t.

 U
rs

zu
la

 K
ęd

zi
a

fo
t.

 U
rs

zu
la

 K
ęd

zi
a

Zdj. 2



13 aktualności

Profesjonalny Parkiet • nr 3 2020

Warsztaty obejmowały renowację podłogi, dlatego szcze-
gólna uwaga poświęcona była cyklinowaniu (Zdj. 4) przy użyciu 
nowej szlifierki taśmowej Belt UX i szlifierki kątowej Edge UX 
firmy Bona (Zdj. 5). Czego więc można było się nauczyć? Duży 
nacisk położyliśmy oczywiście na technikę cyklinowania, czyli jak 
robić to prawidłowo, aby nie zostawiać rys (Zdj. 6). Dyskutowa-
liśmy o granulacji papierów ściernych i ich kolejności podczas 
pracy, a także o tym, jakiej granulacji papierem zrobić ostatni 
szlif i w jakim kierunku. Omawialiśmy też, w jakim kierunku 
prowadzić cykliniarkę przy wzorze jodły (Zdj. 7). Warsztaty obej-
mowały też techniki prawidłowej obróbki w miejscach mniej 

dostępnych, czyli w praktyce – jakie i w jaki sposób wykorzystać 

maszyny, aby nie zostawiać pozostałości lakieru i wgłębień. Po 

tym bardzo ważnym etapie prac odbyło się lakierowanie, przy 

którym również omawiane były bardzo ważne zagadnienia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się na kolejne warsztaty orga-

nizowane przez OSP. Zapewniamy bezpłatną naukę dla wszyst-

kich, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i szlifować nie tylko 

podłogę, ale przede wszystkim swoje umiejętności.
Urszula Kędzia

PRODEXPOL 
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Wood Brothers, czyli jak firma Jawor-
Parkiet zdradziła tajniki produkcji

Od ponad ćwierć wieku firma Jawor-Parkiet, mając zamiłowanie 
do naturalnego piękna, dąży do doskonałości i tworzy podło-
gi z  drewna, które nadają wnętrzom niepowtarzalny charakter 
i styl. Jak powstają eleganckie, gwarantujące najwyższą jakość 
podłogi? O tym mogliśmy się przekonać na największym w bran-
ży parkieciarskiej wydarzeniu roku 

Spotkanie skierowane było do wszystkich tych, którzy 
w codziennej sztuce rzemieślniczej, z pasją i szacunkiem 
do natury czerpią z niej i oddają to, co najpiękniejsze. Była 
to też okazja do zacieśniania więzi między parkieciarzami, 
nauki, by być jeszcze lepszym w swojej pracy i by otworzyć 
się na nowe.

Patronem medialnym spotkania był „Profesjonalny Parkiet”, 
dzięki czemu mogliśmy z większą wnikliwością przyjrzeć się 
całemu procesowi produkcji i pokazać go tym, którzy nie mogli 
uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Jak więc przebiega 
tworzenie wyjątkowych podłóg firmy Jawor-Parkiet?

W produkcji wykorzystuje się 90% surowca pochodzącego 
z polskich lasów, a pozostałe 10% stanowią drewna egzo-
tyczne. Głównym gatunkiem krajowym jest dąb, a tuż za nim 
jesion. Pierwszym etapem jest sezonowanie. Teren o powierzchni 
ponad 5 ha mieści drewna na zabezpieczenie produkcji aż do 6 
miesięcy. Proces sezonowania drewna trwa od 3 do 6 miesięcy. 
Potem fryzy trafiają do suszarni i tam przez okres 45 – 55 dni 
doprowadzane są do znanej nam wilgotności na poziomie 7 – 
8%. Wyjątkiem jest termowanie, gdzie w próżni drewno podda-
wane jest obróbce termicznej, dzięki której w całym przekroju 
uzyskuje ono ciemnobrązowe wybarwienie. Bardzo ważne jest, 
aby wewnątrz panowała próżnia, gdyż nawet niewielki dostęp 
powietrza może spowodować samozapłon. 

Po tym etapie fryzy wjeżdżają do hali i już na wejściu podda-
wane są selekcji. Elementy dzielone są na te, które wykorzystane 
zostaną na parkiet, deski, ale także na mozaiki oraz spody do 
podłóg warstwowych. Mniejsze kawałki fryz ręcznie umieszczane 
są na taśmie, która transportuje je dalej do pocięcia. Gotowe 
elementy poddawane są obowiązkowej kontroli. 

Najwyższym priorytetem firmy jest jakość produktów, dlatego 
na każdym etapie produkcji przywiązywana jest olbrzymia 
waga do selekcji i do precyzji wykonania. Potwierdzają to 
wnikliwe i częste kontrole, o czym też mogliśmy się naocznie 
przekonać.

Kilka linii produkcyjnych przystosowanych jest do produkcji 
desek, parkietów i mozaiki. Dodatkowo z trocin drzew liściastych 

Fot. Jawor Parkiet

Fot. Jawor Parkiet
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z domieszką drzew iglastych robiony jest brykiet. Rozpiętość oferty 
firmy pozwala na maksymalne wykorzystanie surowca trafiają-
cego do fabryki, tak by nic nie ulegało zmarnowaniu. 

Następnym etapem jest wycięcie wpustów i piór, po którym 
następuje kolejna kontrola jakości. Gdy wszystko zostaje zaak-
ceptowane, deszczułki są szczotkowane i następnie trafiają do 
impregnacji. Lakierowanie obejmuje proces siedmiokrotnego 
natryskowego nakładania warstw. Po każdej następuje utwar-
dzenie lampami UV. Na koniec przeprowadza się kontrolę grubości 
pełnej powłoki lakieru. Gdy wszystko jest zgodne z postawionym 
sobie przez zakład wysokim standardem jakości, parkiet trafia do 
magazynu, a następnie kierowany jest do sprzedaży. 

70% całej produkcji przeznaczona jest na eksport. Aby móc 
sprostać zapotrzebowaniu, zakład pracuje w trybie ciągłym na 
trzy zmiany, zatrudniając około 250 pracowników.

Firma dba nie tylko o jakość, ale też o naturę, zwracając uwagę 
na istotne znaczenie drewna w przyrodzie. Efektywne wykorzy-
stanie każdego kawałka i przestrzeganie restrykcyjnych norm 
to główne cele działania. Podłogi Jawor-Parkiet składają się 
z surowców naturalnych, a do ich zabezpieczenia wykorzysty-
wane są wyłącznie lakiery i oleje pozbawione rozpuszczalników 
oraz szkodliwych substancji. 

Przyjrzenie się z bliska tak złożonemu procesowi produkcji uzmy-
sławia, jak trudny, czasochłonny i wieloetapowy jest proces wytwo-
rzenia parkietu. Wiedza ta być może pozwoli nam na bardziej 
elastyczne podejście w chwili, gdy następują opóźnienia w produkcji.

Urszula Kędzia
PRODEXPOL

Fot. Jawor Parkiet

Fot. Jawor Parkiet
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Najpopularniejszy gatunek drewna obecnie stosowany 
w posadzkach drewnianych, drewno dębowe, ma gęstość 
w przedziale 450–650 kg/m3. Gęstość drewna bezpośrednio 
przekłada się na twardość posadzki, przewodzenie ciepła i inne 
cechy wytrzymałościowe istotne w przypadku podłóg. Czy jest 
możliwość uzyskania gęstości drewna z rodzimych gatunków, 
o wartości zbliżonej lub przekraczającej 1000 kg/m3? Gęstość 
substancji drzewnej w drewnie wynosi ok 1400 kg/m3, jest 
to stan drewna bez porów. Znając budowę drewna oraz jego 
dominujące składniki, ligninę oraz celulozę, możemy zwiększyć 
gęstość drewna. Lignina w drewnie występuje w warunkach 
klimatu normalnego w postaci szklistej masy. Ogrzanie drewna 
powyżej temperatury mięknienia ligniny daje możliwość gięcia 
drewna lub jego zagęszczania wzdłuż włókien i prostopadle do 
nich. Temperatura mięknienia ligniny zależy od poziomu wilgot-
ności drewna oraz od gatunku drewna i w przypadku gatunków 
krajowych nie przekracza 100℃. W przypadku elementów posadz-
kowych wykorzystuje się prasowanie drewna w kierunku prosto-
padłym do włókien a w konsekwencji jego zagęszczenie

Na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, we 
współpracy z firmą Versal z Wyszkowa, opracowano technikę 
płaskiego prasowania pulsacyjnego drewna w prasie wyso-
kich ciśnień (autor pomysłu dr inż. Marek Grześkiewicz), w celu 
zagęszczenia termomechanicznego drewna. Procesowi można 
poddawać zarówno obłogi, jak i fryzy parkieciarskie z drewna 
litego naturalnego lub wcześniej modyfikowanego termicznie 
lub chemicznie w amoniaku. Proces polega na wcześniejszym 
ogrzaniu całej objętości drewna do zadanej temperatury. W przy-
padku cienkich sortymentów można to uczynić pomiędzy ogrze-
wanymi półkami prasy, a w przypadku grubszych – można 

drewno najpierw ogrzać w zewnętrznej komorze, a prasę wyko-
rzystać do prasowania elementów. Prasowanie drewna pulsa-
cyjne/stopniowe (ze stopniowo zwiększanym stopniem praso-
wania) przyczynia się do mniejszej ilości pęknięć w elemen-
tach poddanych temu procesowi, co jest szczególnie widoczne 
w przypadku grubszych sortymentów. Profile gęstości prasowa-
nego drewna są homogeniczne, tj. charakteryzują się wyrów-
naną gęstością na grubości prasowanych elementów. W techno-
logii powierzchniowego zagęszczania drewna, na skutek walco-
wania powierzchni obłogów rozgrzanym walcem (tzw. harto-
wanie drewna, wyrób o handlowej nazwie TANZO, technologia 
opracowana w firmie Gajewski Podłogi Drewniane we współ-
pracy z WTD) uzyskuje się zagęszczenie elementów posadzko-
wych w strefie powierzchniowej.

Przykładowe produkty/elementy posadzkowe wykorzystu-
jące drewno zagęszczone termomechanicznie według patentu 
SGGW (dr Marek Grześkiewicz), Sposób modyfikacji drewna. PL 
– 215663 B1.

Posadzka z deszczułek posadzkowych z drewna 
zagęszczonego naturalnego lub wcześniej poddanego 
modyfikacji termicznej

Deszczułki posadzkowe zostały wykonane z drewna jesio-
nowego naturalnego zagęszczonego termomechanicznie, 
z drewna jesionowego modyfikowanego termicznie i zagęszczo-
nego termomechanicznie, z drewna dębowego natural-
nego zagęszczonego i z drewna dębowego modyfikowanego 
termicznie i zagęszczonego termomechanicznie. 

Pierwszą próbną partię takiego materiału wykonała Firma 
Parkiety Jabłoński kilka lat temu. Położony parkiet z drewna jesio-

Drewno zagęszczone  
termo-mechanicznie prasowane,  
posadzki o podwyższonych cechach 
użytkowych

 Nieraz spotykamy się ze stwierdzeniem, że posadzka z drewna 
cechuje się niewystarczającymi parametrami techniczno- 
-użytkowymi, jest zbyt miękka, łatwo się rysuje, ogranicza prze-
nikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym. 
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parkieciarstwo

nowego modyfikowanego termicznie i zagęszczonego jest pod 
stałą obserwacją. Firma przekazała Instytutowi Techniki Budow-
lanej w Warszawie próbną partię parkietu do badań. Jedno 
z badań potwierdza, że ww. materiały posadzkowe nadają się 
do ogrzewania podłogowego.

Twardość drewna dębowego i jesionowego naturalnego 
zagęszczonego termomechanicznie rośnie istotnie o kilkadziesiąt 
procent do poziomu dwukrotnego wzrostu twardości (w zależ-
ności od stopnia zagęszczenia). Twardości drewna dębowego 
i jesionowego modyfikowanego termicznie i zagęszczonego są 
niższe niż zagęszczonego drewna naturalnego, ale wyższe niż 
gęstości drewna naturalnego.

Drewno zagęszczone o większej gęstości lepiej przewodzi 
ciepło. Istniały obawy, że drewno zagęszczone w sytuacji jego 
ogrzewania, tak jak w systemach ogrzewania podłogowego, 
będzie miało tendencję do redeformacji sprężystych. Badania 
przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej wykazały, że 
posadzka z ww. rodzajów drewna zagęszczonego termomecha-
nicznie według patentu SGGW nadaje się do systemów ogrze-
wania podłogowego.

Posadzka testowa z drewna dębowego o najniższym 
oporze cieplnym na rynku 0,024 [m²K/W]

Przewodność cieplna posadzki zagęszczonej wykonanej 
z drewna dębowego wynosi λ 0,25 [W/m·K]. Posadzkę zamon-

towano na powierzchni 17 m2 w 2016 roku, w ramach pracy 
doktorskiej (Romanovski V. 2019). Elementy lite o grubości 6 mm 
zostały przyklejone za pomocą spoiny poliuretanowo-epoksy-
dowej do podkładu mineralnego (cementowego). Po 4 latach nie 
zaobserwowano negatywnych zmian na posadzce, deformacji, 
szczelin i oznak odspojenia elementów. W tabeli 1 przedstawiono 
charakterystykę elementów posadzkowych z drewna dębowego 
zagęszczonego termomechanicznie pod względem gęstości. 

Posadzka testowa z ogrzewaniem podłogowym wodnym funk-
cjonuje w cyklach grzewczych (dobowych). Instalacja grzewcza 
jest włączana w godzinach 16:00–18:00, funkcjonuje do ok. 
21:00, przez kilka godzin w ciągu doby. Na rycinie 1 przedsta-
wiono zapisy z rejestratorów, widoczny jest cykl dobowy funk-
cjonowania ogrzewania podłogowego. Rejestrator nr. 764 przed-
stawia parametry pomieszczenia z posadzką z drewna zagęszczo-
nego. Drewno o podwyższonej gęstości w jednakowej jednostce 
czasu uzyskuje wyższą temperaturę w porównaniu z drewnem 
kontrolnym, niezagęszczonym (ryc. 1).

Analiza przewodzenia ciepła w kierunku stycznym i promie-
niowym potwierdza zależność przewodzenia ciepła od gęstości 
drewna (Tab. 2), (Ryc. 2). Spośród badanych rodzajów 
deszczułek drewno dębowe modyfikowane termomechanicznie 
(zagęszczone) do gęstości 919 kg/m3 wykazało najwyższą 
wartość przewodzenia ciepła w kierunku stycznym, jak i promie-
niowym 0,2522 [W/m·K]. Drewno jesionowe modyfikowane 

Tabela 1. Gęstość elementów posadzkowych z drewna dębowego zagęszczonego

Gęstość [kg/m3] Odch. stand. [kg/m 3]

Minimalna Średnia (z 50 próbek) Maksymalna
71

726 876 1055

Ryc. 1. Cykl dobowy temperatury na powierzchni posadzki, Nr 764 drewno zagęszczone, pozostałe numery/rejestratory określają temperaturę 
drewna kontrolnego
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termicznie (drewno o najniższej gęstości 549 kg/m3 oraz wilgot-
ności 3,04%) cechuje się największym oporem cieplnym (najniż-
szym przewodnictwem 0,1591 [W/m·K]), co zostało potwier-
dzone uzyskanymi wynikami badań prowadzonych w dwóch 
kierunkach anatomicznych.

Deska o konstrukcji dwuwarstwowej, z wierzchnią warstwą 
z drewna zagęszczonego i warstwą spodnią wykonaną ze sklejki

W warunkach przemysłowych, z wykorzystaniem prasy wyso-
kich ciśnień, wykonano partię obłogów z drewna dębowego 
zagęszczonego termomechanicznie. Pierwotna nominalna 
grubość obłogów wynosiła 4,5 mm. Po zagęszczeniu obłogi 
charakteryzowały się nominalną grubością ok. 3,3 mm. Szczegó-
łowa charakterystyka grubości obłogów przed i po zagęszczeniu 
przedstawiała się następująco dla poszczególnych układów 

Tabela 2. Zestawienie wyników badania przewodności cieplnej w kierunku promieniowym przy różnych poziomach wilgotności (oznaczenia - (1), 
(2),(3) dotyczą gatunków o najwyższym parametrze przewodności) 

Gatunek drewna 

Przewodność cieplna λ [W/m·K]

Okres,,suchy”(temperatura 20 °C, 
wilgotność względna 30%)

Okres ,,umiarkowany” 
(temperatura 20 °C, 

wilgotność względna 
50%)

Okres ,,mokry” 
(temperatura 20 

°C, wilgotność 
względna 70%)

Wartość 
średnia 

z 3 okresów

dąb 0,1791 0,1831 0,2055 0,1892

dąb amoniakowany
(modyfikowany 

chemicznie) 
0,2298 0,2409 0,2611 0,2439 (2)

dąb zagęszczony 0,2478 0,2499 0,2589 0,2522(1)

jesion 0,1863 0,2025 0,2022 0,1970

jesion termowany 
(modyfikowany 

termicznie)
0,1604 0,1602 0,1567 0,1591

orzech czarny 0,1642 0,1771 0,1765 0,1726

chlorofora 0,1756 0,1762 0,1743 0,1754

paduk 0,1890 0,1924 0,2049 0,1954

zakrwin 0,2107 0,2162 0,2287 0,2185

teak 0,1637 0,1841 0,1887 0,1788

merbau 0,2371 0,2404 0,2525 0,2433(3)

Ryc. 2. Zależność przewodności cieplnej badanych gatunków jakiego??? i rodzajów drewna od jego gęstości (drewno „w okresie suchym”)



19

Profesjonalny Parkiet • nr 3 2020

słojów/przekrojów: styczny 4,53/3,29, styczno-promieniowy 
4,54/3,31 i promieniowy 4,51/3,24.

Dokonano określenia profili gęstości wybranych obłogów 
z drewna naturalnego i drewna zagęszczonego termomecha-
nicznie oraz określono ich twardości w układzie wielowar-
stwowym. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3 i na rycinie 3.

Obłogi dębowe z drewna naturalnego i zagęszczonego termo-
mechanicznie naklejono na sklejkę brzozową dziewięciowarstwową 
o grubości 10 mm, w warunkach przemysłowych, z wykorzysta-
niem kleju poliuretanowego (ryc. 4). Dla otrzymanych dwuwar-
stwowych elementów posadzkowych określono twardości. 

Twardość drewna dębowego określona metodą Brinella na 
płaszczyźnie poprzecznej, według danych Instytutu Technologii 
Drewna w Poznaniu, wynosi około 34 MPa. Dla badanej warstwy 
wierzchniej wykonanej z obłogu, z drewna dębowego natural-
nego naklejonego na sklejkę brzozową, otrzymano wartość 29,8 
MPa, tj. wartość średnią dla różnych przekrojów. Dla samych 
obłogów, bez podkładu, była to wartość 29 MPa. Naklejenie 
obłogów na sklejkę brzozową o zbliżonej twardości 28,0 MPa 
nie spowodowało istotnego statystycznie obniżenia twardości 
warstwy wierzchniej o grubości ok. 4 mm (grubość po kalibracji 
elementów), dwuwarstwowych elementów posadzkowych.

W przypadku warstwy wierzchniej z drewna dębowego 
zagęszczonego termomechanicznie, naklejonej na sklejkę z drewna 
brzozowego, zaobserwowano istotny statystycznie i znaczny 
wzrost twardości – do wartości 51,4 MPa. Uzyskana twardość 
dwuwarstwowego elementu posadzkowego z warstwą wierzchnią 
z drewna dębowego zagęszczonego stanowi 172% twardości 
elementu posadzkowego z warstwą wierzchnią z drewna dębo-
wego naturalnego. Przy czym należy zauważyć, że twardość ta jest 
niższa od twardości samego obłogu zagęszczonego termomecha-
nicznie 65 MPa (wartość średnia). W tym przypadku na obniżenie 
twardości warstwy wierzchniej wpłynęła niższa twardość podłoża 
ze sklejki brzozowej i niska grubość warstwy wierzchniej, wyno-
sząca ok. 3 mm (po kalibracji elementów), co w przypadku okre-
ślania twardości i wciskania w drewno kulki o średnicy 10 mm ma 
znaczenie. 

Podsumowanie 
Technologia zagęszczania drewna pozwala na wykorzy-

stanie drewna w znacznie większym zakresie przy wytwarzaniu 
elementów posadzkowych. Gatunki drewna o małej gęstości 

z powodzeniem mogą być wykorzystane po sprasowaniu jako 
warstwy wierzchnie, jak i warstwy stabilizujące desek podłogo-
wych i deszczułek posadzkowych o budowie warstwowej. Po 
wstępnym wygrzaniu drewna na całej objętości istnieje możliwość 
zagęszczenia materiału w postaci grubych sortymentów: desek 
podłogowych i fryzów parkieciarskich. W produkcji materiałów 
drzewnych na posadzki jest możliwość łączenia poszczególnych 
metod modyfikacji drewna (modyfikacja termiczna z prasowa-
niem, modyfikacja chemiczna  [amoniakowanie] z prasowaniem 
itd.). Dzięki łączeniu poszczególnych metod uzyskujemy mate-
riał wyjątkowo stabilny (modyfikacja termiczna) oraz o wysokiej 
gęstości (zagęszczanie). Obserwacje prototypowych drewnia-
nych posadzek wykonanych z drewna zagęszczonego, zabezpie-
czonych powłokami nie wykazały zmian, które mogą świadczyć 
o ich ograniczonej trwałości. Posadzki poddawane są cyklicznym 
zmianom klimatycznym zachodzącym w ciągu roku w pomiesz-
czeniach, i 339 z nich nie ujawniło dotychczas redeformacji 
(powrotu do grubości przed zagęszczeniem).

dr inż. Marek Grześkiewicz
mgr. Andrzej Cichy

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

dr inż. Valerjan Romanovski 
Rzemieślnik, rzeczoznawca, technolog drewna

You Tube „Porozmawiajmy o podłogach”
Facebook „Porozmawiajmy o podłogach”

parkieciarstwo

Ryc. 3. Przykładowy profil gęstości i twardości elementu z obłogu 
wykonanego z drewna dębowego kontrolnego i zagęszczonego 
termo-mechanicznie

Ryc. 4. Przekroje elementów warstwowych. Podłoże ze sklejki brzozowej, dziewięciowarstwowej, warstwa wierzchnia z obłogu z drewna dębowego 
naturalnego (a) i zagęszczonego termo-mechanicznie (b)
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Transformacja podłogi w sali sportowej 
dzięki nowemu Bona SuperSportPure HD

System Bona do renowacji wykładzin elastycznych po raz 
kolejny zdziałał cuda! Stara i zniszczona podłoga w sali gimna-
stycznej o powierzchni 570 m2 została odnowiona i całkowicie 
przemieniona w zaledwie 4 dni!

A to wszystko dzięki nowemu na rynku lakierowi Bona 
SuperSportPure HD. Jest to szybkoschnący lakier przezna-
czony do zabezpieczania elastycznych wykładzin podłogo-
wych w obiektach sportowych. Przywraca piękny wygląd,  
a równocześnie długotrwale chroni nawierzchnię.

Bezpieczny wybór
Lakier posiada wiele certyfikatów. Należy do nich przede 

wszystkim FIBA, który potwierdza, że lakier zapewnia najlepsze 
standardy podłóg sportowych w obiektach takich jak areny 
sportowe czy obiekty olimpijskie. Jest kompatybilny z euro-

pejską normą dla nawierzchni 
sportowych EN 14904:2006 oraz 
niemiecką normą DIN 18032:2. Jego 
bardzo niską emisję potwierdza 
EC1RPLUS oraz GreenGuard, przy-
znawany produktom spełniającym 
najbardziej rygorystyczne normy na 
świecie dotyczące emisji związków 
chemicznych. Co więcej Europejski 
Standard EN 71-3 wskazuje, że jest 
dodatkowo bezpieczny do zastoso-
wania na zabawkach dla dzieci.

Masz pytania?
Doradztwo techniczne: Marek Nowakowski 664-157-495

Nowa szlifierka taśmowa Bona Belt UX
Bona Belt UX to nowa szlifierka taśmowa, która została stworzona, aby zapewnić 
Tobie jeszcze lepsze osiągi, większą wygodę pracy i bezpieczeństwo.

Bona Belt UX wnosi ze sobą wiele udogodnień. Są to odporne koła, 
które nie ulegają odkształceniom w wyniku długiego stania w jednym 
miejscu. Z kolei ich mniejsza średnica zwiększa siłę szlifu i nacisk bębna. 
Dzięki mocnemu materiałowi, z jakiego zostały wykonane są jeszcze 
bardziej trwałe i zmniejszone wibracje. 
Określony nacisk bębna regulowany w przedziale wartości skrajnej od 15 
do 22 kg skutkuje większą wydajnością. Dzięki obniżeniu wysokości bębna 
osiągnięto zmniejszone wibracje zapewniające miękkość szlifowania. 
Zastosowana blokada sprzęgła chroni przed upadkiem bębna na podłogę. 
Maszyna jest łatwiejsza w manewrowaniu dzięki dwustronnej rączce ze 
sprzęgłem oraz wygodniejsza w transporcie, za sprawą dołączonego 
do niej wózka transportowego. Zastosowano licznik wielofunkcyjny 
pokazujący parametry prądu i ułatwiający dobór przedłużaczy. Uchwyt 
na wąż i kabel został wykonany o innym kształcie, przez co wąż i kabel 
pozostają w miejscu przez cały okres pracy.
Do maszyny dołączono torbę na narzędzia dla większej wygody pracy 
oraz adapter dla łatwiejszego podłączenia do odkurzacza. 
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ARBORITEC GENUINE NAKED
Technologia „BIO BASED” to oryginalne i jedyne takie  wykończenie podłogi na 
świecie, jest w pełni matowym, wodorozcieńczalnym wykończeniem, 100% 
poliuretan do podłóg drewnianych i parkietowych w miejscach o dużym natę-
żeniu ruchu. Unikalny skład surowców pozwala nazywać go „produktem biolo-
gicznym”. To jedyny, zgodnie z podstawowym standardem Arboritec, produkt, 
który jest wzmacniany krzemionką ceramiczną opartą na naszej unikalnej 
nanotechnologii małych cząstek. GENUINE NAKED jest wyjątkowo odporny 
na zadrapania, ślady pięty i zwykłe domowe chemikalia. GENUINE NAKED jest 
„niewidoczny” po aplikacji, co odpowiada rynkowemu zapotrzebowaniu na 
naturalny wygląd gotowych podłóg. Dodane cząsteczki ceramiczne sprawiają, 
że GENUINE NAKED jest jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i ma niski 
poziom VOC. Przełomowa czystość produktu i jego skład pozwala na stoso-
wanie go jako „niewidocznej” warstwy wierzchniej na  Arboritec Miracle Oil, 
co daje możliwość połączenia kolorowego, ulepszonego oleju z „niewidoczną” 
ochroną powierzchni.

Tarcze diamentowe do tarczy Trivo-Disc 
i szlifierki krawędziowej RS-150
Tarcze wyposażone są w trzy diamentowe segmenty 
służące do szlifowania podłóg drewnianych.

Przeznaczone są do usuwania starych, twardych powłok 
lakierniczych, renowacji podłóg, olejów utwardzanych UV 
i Led.

Dzięki zastosowaniu diamentu wykonawca montując 
tarczki na tarczę Trivo-Disc lub maszynę krawędziową RS-150 
nie ma potrzeby dźwigania ciężkich maszyn na wyższe 
kondygnacje. System ten montowany na maszynę jednotar-
czową Columbus E 145 SH pozwala na wykonanie wszystkich 

prac związanych z renowacją podłóg 
drewnianych.

W zależności od potrzeb mamy do 
wyboru różne ziarnistości diamentu.

Tarcza niebieska - ziarnistość 30/40
Tarcza zielona - ziarnistość 50
Tarcza żółta - ziarnistość 100
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Istota ogrzewania pomieszczeń
Istotą ogrzewania pomieszczeń jest utrzymanie komfortu 

cieplnego dla ich użytkowników. W pomieszczeniach prze-
znaczonych do stałego pobytu ludzi, bez okryć zewnętrznych, 
niewykonujących w ciągły sposób ciągły pracy fizycznej, zaleca 
się temperaturę 20 – 22°C. W łazienkach zaleca się nieco wyższą 
temperaturę (22 – 24°C), natomiast w sypialniach trochę niższą 
(16 – 18°C). Podstawą tutejszych rozważań będzie wewnętrzna 
temperatura pomieszczeń wielkości 20°C. Aby utrzymać zale-
caną temperaturę wnętrza pomieszczeń, należy uwzględnić 
charakterystykę cieplną budynku oraz miejsce jego usytu-
owania. Charakterystyka cieplna budynku określa m.in. ilość 
energii cieplnej niezbędnej do utrzymania zakładanej tempera-
tury wnętrza w najmniej korzystnych warunkach zewnętrznych. 
Natomiast miejsce usytuowania określa najmniej korzystne 
warunki zewnętrzne określone normą, dzielące Polskę na kilka 
stref. Całość tworzy obraz maksymalnych strat cieplnych danego 
budynku, którym musi sprostać każde ogrzewanie, w tym przy-
padku – ogrzewanie podłogowe.

Strefy klimatyczne w Polsce
Projektant lub wykonawca ogrzewania podłogowego musi 

uwzględnić maksymalne straty ciepła przypisane danemu 
pomieszczeniu w jednostkach mocy, czyli straty energii w czasie 
określane w dżulach na sekundę (J/s), określanej w watach. Tę 
wartość należy odnieść do wielkości powierzchni podłogi, co 
pozwala nam uzyskać jednostkową wartość grzewczą określaną 
mianem W/m². W każdym projekcie powyższa wartość powinna 
się znaleźć w opisie danego pomieszczenia, najczęściej w małym 
okienku, np. 40 W/m². Przejdźmy teraz do tematu artykułu, czyli 
do rozkładu temperatur.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu a tempe-
ratura powierzchni posadzki

Przyjmijmy, że mamy pomieszczenie o powierzchni 10 m² 
i temperaturę wnętrza 20°C, z którego podczas mrozu -20°C 
przenika na zewnątrz 400 W energii cieplnej. Pomieszczenie 
ogrzewa tylko podłoga. Warto wiedzieć, że różnica tempe-
ratur między powierzchnią podłogi a temperaturą wewnątrz 
pomieszczenia generuje 10 W energii cieplnej z każdego metra 
kwadratowego. W przypadku kiedy mamy powierzchnię 10 m² 
i straty ciepła 400 W, to dla zbilansowania tych strat musimy 
z każdego metra kwadratowego wygenerować 40 W, czyli 
podgrzać powierzchnię podłogi do 24°C. Poniższy nomogram 
obrazuje nam przedstawione zależności, w których tempera-
tura powierzchni podłogi zależy zarówno od jej mocy cieplnej, 
jak również od temperatury w pomieszczeniu.

Rozkład temperatur  
w konstrukcji podłogi  
ogrzewanej

Praktyka potwierdziła teorię w zakresie możliwości zainstalowa-
nia posadzek drewnianych w konstrukcji podłogi ogrzewanej, jed-
nak nie wszystkie firmy lub parkieciarze rozumieją, „jak to działa”. 
Bardzo często formy zabezpieczania gwarantujące poprawne 
funkcjonowanie takich podłóg są niespójne z rzeczywistością. 
Zacznijmy więc od początku.
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Nomogram obrazujący zależności temperatury powierzchni podłogi od 
emitowanej mocy cieplnej i temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu

Jak widać, w prosty sposób można określić temperaturę 
powierzchni posadzki. A co pod posadzką?

Istnieje prosta zależność przy przepływie każdej energii – jej 
ilość idzie w parze z różnicą potencjału, ciśnienia czy temperatury 
jak w rozpatrywanym przypadku, natomiast jest w odwrotnej 
zależności do oporu, jaki stawia określona przegroda, przez którą 
ta energia przepływa. 

Grafika z wzorami dotyczącymi zależności przepływu energii przez prze-
grodę

Poniższy wykres pozwoli określić różnicę temperatur po obu 
stronach posadzki drewnianej, zależnie od jej oporu cieplnego 
i mocy cieplnej

Wykres różnicy temperatur w funkcji oporu cieplnego i mocy cieplnej 
(gęstości strumienia ciepła)

Wspomnijmy rozpatrywany wcześniej przypadek temperatury 
w pomieszczeniu 20°C i temperaturze powierzchni posadzki 
wynikającej z mocy cieplnej 40 W/m² równej 24°C. Policzmy, 
jaka będzie średnia temperatura na spodzie posadzki w kilku 
wariantach zależnych od oporu cieplnego okładziny posadz-
kowej.

Po prostym przekształceniu wzoru otrzymamy równanie t1 - 
t2 = Q x R, inaczej różnica temperatur wyniknie z pomnożenia 
mocy cieplnej w W/m² i oporu cieplnego „R” w m²K/W.

Rozkład temperatur w zależności od oporu ciepl-
nego posadzki

Szukaną temperaturę spodu posadzki t1 oznaczymy „x”.
1. Zakładany opór cieplny posadzki „R” = 0,05 m²K/W.
x - t2 = Q x R          x = t2 + Q x R           x = 24°C + 40 W/

m² x 0,05 m²K/W = 26°C.
W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 

drewnianej wyniesie 26°C.
2. Zakładany opór cieplny posadzki „R” = 0,10 m²K/W.
x - t2 = Q x R          x = t2 + Q x R           x = 24°C + 40 W/

m² x 0,10 m²K/W = 28°C.
W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 

drewnianej wyniesie 28°C.
3. Zakładany w tym przypadku maksymalny opór cieplny 

posadzki „R”= 0,15 m²K/W.
x - t2 = Q x R             x = t2 + Q x R                x = 24°C + 40 

W/m² x 0,15 m²K/W = 30°C.
W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 

drewnianej wyniesie 30°C.

Rozkład temperatur w zależności od mocy cieplnej 
podłogi

Powyżej przedstawiłem rozkład temperatur w podłodze, 
w typowym pomieszczeniu i o typowej średniej tempera-
turze w pomieszczeniu. W praktyce trzeba uwzględnić różne 
potrzeby cieplne pomieszczeń, szczególnie w starszych budyn-
kach, oraz indywidualne potrzeby użytkownika w zakresie 
komfortu cieplnego – temperatury wewnątrz pomieszczeń. 
Zacznijmy od starszych budynków o potrzebach cieplnych 60, 
80 i 100 W/m².

1. Zakładamy średni opór cieplny posadzki „R” = 0,10 
m²K/W i moc cieplną 60 W/m² przy założeniu, że różnica tempe-

parkieciarstwo
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ratur, otoczenie – powierzchnia podłogi wielkości 1°C gene-
ruje 10 W z każdego metra kwadratowego posadzki. W efekcie 
różnica wyniesie 6°C. Teraz obliczamy temperaturę spodniej części 
posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R               x = t2 + Q x R                   x = 26°C + 
60 W/m² x 0,10 m²K/W = 32°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 32°C.

2. Zakładamy średni opór cieplny posadzki „R” = 0,10 
m²K/W i moc cieplną 80 W/m² przy założeniu, że różnica tempe-
ratur, otoczenie – powierzchnia podłogi wielkości 1°C gene-
ruje 10 W z każdego metra kwadratowego posadzki. W efekcie 
różnica wyniesie 8°C. Teraz obliczamy temperaturę spodniej części 
posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R              x = t2 + Q x R                    x = 28°C + 
80 W/m² x 0,10 m²K/W = 36°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 36°C.

3. Zakładamy średni opór cieplny posadzki „R” = 0,10 
m²K/W i moc cieplną 100 W/m² przy założeniu, że różnica tempe-
ratur, otoczenie – powierzchnia podłogi wielkości 1°C gene-
ruje 10 W z każdego metra kwadratowego posadzki. W efekcie 
różnica wyniesie 10°C.

Teraz obliczamy temperaturę spodniej części posadzki drew-
nianej.

x - t2 = Q x R               x = t2 + Q x R                    x = 30°C + 
100 W/m² x 0,10 m²K/W = 40°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 40°C.

Na podstawie powyższych obliczeń można zrozumieć, 
dlaczego w starych budynkach o dużych potrzebach cieplnych 
posadzki drewniane nie potrafiły się odnaleźć.

Rozkład temperatur w zależności od temperatury 
w pomieszczeniu

Przy montażu posadzki drewnianej na podłogówce należy 
uwzględnić upodobania użytkownika w zakresie temperatury 
w pomieszczeniach. Przy ogrzewaniu podłogowym, ze względu 
na duży udział promieniowania cieplnego, jak i niską prędkość 
powietrza, pożądany komfort cieplny uzyskujemy przy niższej 
temperaturze otoczenia nawet o 2°C.

Popatrzmy więc, jak to wygląda w przypadku temperatury 
w pomieszczeniach wielkości 18, 20, 22 i 24°C, przy typowej 
mocy cieplnej 40 W/m² oraz średnim oporze cieplnym posadzki 
równym 0,1 m²K/W.

1. Zakładamy temperaturę w pomieszczeniu 18°C, średni opór 
cieplny posadzki „R” = 0,10 m²K/W i moc cieplną 40 W/m² przy 
założeniu, że różnica temperatur, otoczenie – powierzchnia 
podłogi wielkości 1°C generuje 10 W z każdego metra kwadra-
towego posadzki. W efekcie różnica wyniesie 4°C, dalej 18°C + 
4°C = 22°C – temperatura powierzchni posadzki. Teraz obliczamy 
temperaturę spodniej części posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R                   x = t2 + Q x R                    x = 22°C 
+ 40 W/m² x 0,10 m²K/W = 26°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 26°C.

2. Zakładamy temperaturę w pomieszczeniu 20°C, średni opór 
cieplny posadzki „R” = 0,10 m²K/W i moc cieplną 40 W/m² przy 
założeniu, że różnica temperatur, otoczenie – powierzchnia 

podłogi wielkości 1°C generuje 10 W z każdego metra kwadra-
towego posadzki. W efekcie różnica wyniesie 4°C, dalej 20°C + 
4°C = 24°C – temperatura powierzchni posadzki. Teraz obliczamy 
temperaturę spodniej części posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R                  x = t2 + Q x R                  x = 24°C 
+ 40 W/m² x 0,10 m²K/W = 28°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 28°C.

3. Zakładamy temperaturę w pomieszczeniu 22°C, średni opór 
cieplny posadzki „R” = 0,10 m²K/W i moc cieplną 40 W/m² przy 
założeniu, że różnica temperatur, otoczenie – powierzchnia 
podłogi wielkości 1°C generuje 10 W z każdego metra kwadra-
towego posadzki. W efekcie różnica wyniesie 4°C, dalej 22°C + 
4°C = 26°C – temperatura powierzchni posadzki. Teraz obliczamy 
temperaturę spodniej części posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R                   x = t2 + Q x R                   x = 26°C 
+ 40 W/m² x 0,10 m²K/W = 30°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 30°C.

4. Zakładamy temperaturę w pomieszczeniu 24°C, średni opór 
cieplny posadzki „R” = 0,10 m²K/W i moc cieplną 40 W/m² przy 
założeniu, że różnica temperatur, otoczenie – powierzchnia 
podłogi wielkości 1°C generuje 10 W z każdego metra kwadra-
towego posadzki. W efekcie różnica wyniesie 4°C, dalej 24°C + 
4°C = 28°C – temperatura powierzchni posadzki. Teraz obliczamy 
temperaturę spodniej części posadzki drewnianej.

x - t2 = Q x R                 x = t2 + Q x R                      x = 28°C 
+ 40 W/m² x 0,10 m²K/W = 32°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 32°C.

Graniczny przypadek
Zakładamy temperaturę w pomieszczeniu 24°C, średni 

opór cieplny posadzki „R” = 0,15 m²K/W i moc cieplną 100 
W/m² przy założeniu, że różnica temperatur, otoczenie – 
powierzchnia podłogi wielkości 1°C generuje 10 W z każdego 
metra kwadratowego posadzki. W efekcie różnica wyniesie 
10°C, dalej 24°C + 10°C = 34°C – temperatura powierzchni 
posadzki. Teraz obliczamy temperaturę spodniej części posadzki 
drewnianej.

x - t2 = Q x R                   x = t2 + Q x R                 x = 34°C 
+ 100 W/m² x 0,15 m²K/W = 49°C.

W powyższym przypadku średnia temperatura spodu posadzki 
drewnianej wyniesie 49°C.

Taka wielkość nie jest abstrakcyjna – szczególnie wtedy, kiedy 
dopuszczano maksymalną temperaturę zasilania podłogówki 
o wartości 55°C.

Powyżej przedstawiłem kilkanaście wartości wynikają-
cych z trzech podstawowych zależności temperaturowych 
w konstrukcji podłogi ogrzewanej. Warto wiedzieć, że istnieje 
jeszcze wiele zależności pośrednich, które możemy sobie poli-
czyć, korzystając z przedstawionych wykresów, nomogramów 
czy wzorów.

Powyższe obliczenia pozwolą nam zainstalować wszel-
kiego rodzaju czujniki – plomby w takich miejscach i z takimi 
uwarunkowaniami temperaturowymi, aby zabezpieczyć pracę 
parkieciarza, a jednocześnie umożliwić użytkownikowi w pełni 
wykorzystać funkcję grzewczą podłogi. Poniżej jeden z przy-
kładów.
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Grafika jednego z układów temperatur w konstrukcji podłogi ogrze-
wanej z posadzką drewnianą, z praktycznym zastosowaniem czujnika – 
bezpiecznika temperatury.

Bardzo niekorzystny dla drewna układ temperatur w powią-
zaniu z przenikaniem wilgoci powstaje podczas rozgrzewania 
podłogówki. Tu należy nieco szerzej rozwinąć temat w odnie-
sieniu do bezwładności układu grzewczego, bezwładności płyty 
grzewczej, pojemności cieplnej konstrukcji budynku, tempe-
ratury, w jakiej następuje rozgrzewania, czasu rozgrzewania, 
jak i właściwości samej posadzki drewnianej. To bez wątpienia 
temat na później.

Praktyk czy teoretyk z zakresu drewna stwierdzi, że taka tempe-
ratura nie może być szkodliwa dla drewna – i będzie miał rację. 
Jednak w parze z temperaturą idzie wilgotność względna powie-
trza z przełożeniem na wilgotność drewna. I wówczas powstaje 
problem. O tym w następnym artykule.

Opracowanie Tadeusz Woźniak

parkieciarstwo
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Podkład był w stanie krytycznym, z ubytkami, brakami, odchy-
łami od poziomu do 50 mm. Pierwsza myśl, która przyszła nam 
do głowy – wylewamy masę samopoziomującą. Jednak to byłoby 
zbyt proste. Koncepcja musiała ulec zmianie, bo czas schnięcia 
takiej wylewki byłby zbyt długi, a obciążenia stropu nią spowo-
dowane nie do przejścia. Bagatela, 5 ton materiału!

Po wieczornych przemyśleniach i rozmowach z kolegą z branży 
zdecydowaliśmy się wykonać podłoże w systemie suchej zabu-
dowy z płytami Fermacell. Prace rozpoczęliśmy od wyrównania 
wszystkich ubytków w podkładzie i nanoszenia poziomów. Do tego 
użyliśmy podsypki z granulatu mineralnego probetonowego. Mate-
riał ten ma tworzyć konstrukcję i doskonałą izolację akustyczną oraz 

cieplną, a także ochronę przeciwpożarową. Podsypka nie wymaga 
zagęszczania ani wiązania warstwy zaprawą. 

Po zakończeniu tego etapu przystąpiliśmy do montażu 
płyt Fermacell. Elementy jastrychowe gipsowo-włóknowe 
składają się z dwóch płyt o grubości 12,5 mm o wymiarach 
150x50 cm. Są ze sobą fabrycznie sklejone z przesunięciem 
względem siebie na zakładkę 5 cm. Płyty na łączeniu skleja 
się specjalnym klejem do jastrychów gipsowych i skręca się 
wkrętami stalowymi. 

Kolejnym krokiem był montaż maty poliuretanowo-kor-
kowej UZIN RR188 3 mm w celu zminimalizowania odgłosów 
kroków i polepszenia izolacji akustycznej. Matę przykleiliśmy na 

To było jedno z tych zleceń, do których należy podejść jed-
nocześnie tradycyjnie i nowocześnie. Zlecenie otrzymaliśmy od 
zaprzyjaźnionego biura projektowego. Od razu wiedzieliśmy, że 
będzie przy nim sporo pracy. Już po pierwszej wizycie na terenie 
inwestycji nasze przypuszczenia się potwierdziły – czekało na 
nas nie lada wyzwanie. 

Renowacja podłogi w kamienicy 
na poznańskim Sołaczu
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relacja z budowy

klej dwuskładnikowy UZIN MK 93 o bardzo niskiej emisyjności 
i twardej spoinie klejowej. 

Po dwóch dobach przerwy nadszedł czas na montaż deski. 
Wybór padł na austriackiego producenta Scheucher Parkett, 
którego znamy z wielu innych realizacji. Na podłodze znalazła 
się warstwowa deska dębowa o szerokości 182 mm, długości 
2200 mm i grubości 14 mm (3,6 mm warstwy wierzchniej) 
w ekskluzywnym wydaniu dębu palonego, wykończona olejem. 
W wyglądzie praktycznie czarna. To propozycja dla osób cenią-

cych sobie styl i elegancję wnętrz. Sama deska jest bardzo przy-
jazna w montażu dzięki zamkowi 5G i opatentowanemu przez 
Austriaków systemowi Novoloc. 

To zlecenie pozostanie w naszej pamięci długo – praca przy 
tej inwestycji była wyzwaniem, ale dała nam wiele satysfakcji. 
Mieliśmy też okazję poznać i nauczyć się nowych rozwiązań, 
które z pewnością jeszcze nie raz przydadzą się w naszych reali-
zacjach u kolejnych inwestorów. 

Piotr Kaczmarek
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Nazewnictwo i cechy wizualne 
Drewno jesionu jest pozyskiwane z jednego gatunku drzew 

jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.). Według normy PN-EN 
13556:2005 dotyczącej handlu drewnem w Europie drewno to 
ma przyporządkowany kod FXEX. Naturalny zasięg jesionu wynio-
słego jest rozległy, występuje praktycznie niemal na całym starym 
kontynencie. Jest pospolity również na obszarze Polski, aczkol-
wiek jego udział w lasach jest niewielki.

Jesion wyniosły to drzewo dorastające do wysokości 25 – 35 m  
(40 m) i średnicy w odziomku do ok. 1 m (początkowo rośnie 
szybko, w wieku ok. 100 lat przyrost na wysokość prawie zupełnie 
się zatrzymuje, może żyć do 300 lat). Pokrój drzew uzależniony 
jest od warunków wzrostu. Pień drzew rosnących w zwarciu jest 
dobrze wyrośnięty, długi, prosty, mało zbieżysty, do wysokości 
ok. 20 m wolny od gałęzi. Słowo „wyniosły” w nazwie gatun-
kowej nawiązuje właśnie do wysokiego i strzelistego pokroju 
drzewa. Gdy rośnie na otwartej przestrzeni, ma formę nieco 
inną, bowiem wykazuje skłonności do rozwidleń (pień krótszy 
z licznymi konarami).

Drewno jesionu europejskiego ma wyraźnie zarysowane przy-
rosty roczne. Jest to drewno pierścieniowonaczyniowe, wytwa-
rzające twardziel niezabarwioną i zabarwioną. Biel ma barwę 
białawą z odcieniem żółtawym lub różowawym, podobnie jak 
sąsiadująca z nim młodsza twardziel tzw. twardziel niezabar-
wiona. Wyraźnie ciemniejszą barwę jasnobrunatną lub brązo-
wożółtą często z zielonkawym odcieniem ma starsza twar-
dziel tzw. twardziel zabarwiona (przy rdzeniu). Rysunek drewna 
tworzą wspomniane już granice przyrostów rocznych podkre-
ślone przez wgłębienia (rysy) dużych naczyń. Drobne promienie 
drzewne można zauważyć jedynie na ściśle promieniowym prze-
kroju (na pozostałych makroskopowo są zupełnie niewidoczne). 
Omawiane drewno jest na ogół prostowłókniste, a przesuszone 
lub zleżałe nie wydziela żadnego charakterystycznego zapachu. 
Typowe wady drewna jesionowego to pęknięcia.

Właściwości drewna 
Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna jesionu są silnie 

uzależnione od szerokości przyrostów rocznych, a te – od 

Jesion – naturalny i termowany

Tabela 
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne naturalnego drewna jesionowego (małe próbki laboratoryjne pozbawione wad)

Nazwa cechy lub właściwości Oznaczenie [jednostki] Wartość
min. – średnia – max.

Gęstość drewna w stanie powietrznosuchym (W≈12%) g12 [kg/m3] 480 – 720 – 940

Wilgotność punktu nasycenia włókien Wpnw [%] 32

Skurcz w kierunku promieniowym Krw [%] 5,0
Skurcz w kierunku stycznym Ksw [%] 8,0
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien Rs II [MPa] 48 – 52 – 100

Wytrzymałość na zginanie statyczne Rgs [MPa] 49 – 102 - 177

Moduł sprężystości wzdłuż włókien EII [GPa] 6,4 – 13, 4 - 18,1

Twardość Janki na przekroju poprzecznym HJ pop [MPa] 41- 76 - 115

Twardość Janki na przekrojach wzdłużnych HJ wz [MPa] 64

Twardość Brinella na przekroju poprzecznym HB pop [MPa] 36 – 65 - 100

Twardość Brinella na przekrojach wzdłużnych HB wz [MPa] 37

nauka o drewnie

Naturalne drewno jesionowe kojarzy się z jasną barwą i wysoką 
sprężystością pożądaną w podłogach sportowych. Współcześnie 
drewno jesionu poddawane jest również termowaniu. W wyniku 
tego procesu zmienia się nie tylko barwa, lecz także inne właś-
ciwości istotne przy zastosowaniu w parkieciarstwie.
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warunków wzrostu. Jesion rosnący na 
otwartym terenie (tzw. jesion ogro-
dowy) ma szerokie przyrosty roczne 
z dużym udziałem gęstego drewna 
późnego, w odróżnieniu od wąskosło-
istego drewna w drzewach rosnących 
w zwarciu (tzw. jesion leśny). Szeroko-
słoiste drewno jesionu ogrodowego jest 
bardziej gęste i wytrzymałe, ale również 
bardziej się kurczy przy wysychaniu.

Naturalne drewno jesionu charakte-
ryzuje się średnimi wartościami skur-
czów przy stosunkowo niskiej anizotropii 
wynoszącej ok. 1,6 (stosunek skurczu 
stycznego do promieniowego typowy 
dla gatunków drewna z klimatu umiar-
kowanego wynosi ok. 2). 

Początki termicznej modyfikacji 
drewna sięgają lat 20. XX wieku, kiedy 
zaobserwowano, że suszenie drewna 
w wysokiej temperaturze zmniejsza 
jego higroskopijność (chłonność wilgoci 
z powietrza). Termowanie to wygrze-
wanie drewna w temperaturze od 
180 do 260°C w atmosferze beztle-
nowej (inaczej by się zapaliło), w czasie 
którego następują zmiany w jego struk-
turze i barwie. Intensywność zmian 
zależy od temperatury procesu i czasu 
jego trwania. Zalety zdają się prze-
ważać nad wadami. Drewno wyrównuje 
barwę i intensywnie ciemnieje, a przede 
wszystkim staje się stabilne wymiarowo 
(nawet dwukrotnie zmniejsza się jego 
skurcz i pęcznienie). Drewno termowane 
również słabiej chłonie kleje i środki 
malarsko–lakiernicze (trzeba dobierać 
odpowiednią „chemię” do procesu 
klejenia i uszlachetniania powierzchni). 
Niestety w wyniku termowania drewno 
również staje się bardziej kruche, jest 
szczególnie wrażliwe na obciążenia 
dynamiczne (łatwo pęka).

Cechy obróbcze i trwałość
Drewno jesionu wysycha stosun-

kowo łatwo, bez większych tendencji 
do odkształceń desorpcyjnych, ale jest 
podatne na powstawanie pęknięć czoło-
wych. Materiał ten jest stosunkowo 
łatwy do obróbki ręcznej i maszynowej, 
w tym do skrawania i gięcia, ale w dużej 
mierze zależy od szerokości słojów 
i związanej z tym gęstości. Drewno to 
dobrze się szlifuje i poleruje (uzyskuje 
się dobrej jakości, gładkie powierzchnie). 
Gatunek ten dobrze się klei i przyjmuje 
środki uszlachetniające (po termowaniu 
znacznie słabiej).

Jesion, mimo że jest gatunkiem twar-
dzielowym, to charakteryzuje się niską 
naturalną trwałością, szczególnie na 
działanie mikroorganizmów grzybo-
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wych. Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość drewna 
jesionowego wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi 
pięć – co oznacza drewno nietrwałe. Jednocześnie jesion jest 
stosunkowo łatwy w nasycaniu środkami ochrony drewna (zabieg 
konieczny przy użyciu drewna jesionowego na zewnątrz). 

Zastosowanie
Doskonałe właściwości sprężyste predestynują drewno jesionu 

do wykonywania nawierzchni podłogowych w halach sporto-
wych, a naturalnie jasna barwa optycznie powiększa pomiesz-
czenie, co wykorzystywane jest również w salonach. Pojawienie 
się jesionu termowanego o czekoladowej barwie znacznie posze-
rzyło zakres jego użycia. Drewno sprzedawane jest pod postacią 
różnych sortymentów. Jako surowiec w postaci suszonej tarcicy 
szorstkiej i struganej, a ostatecznie jako lita deska podłogowa, 
deszczułki posadzkowe, lamelki mozaiki i parkietu przemysło-
wego oraz lamparkietu, a także warstwowe elementy klejone.

Drewno jesionu europejskiego (wyniosłego) ze względu na 
atuty wizualne i doskonałe właściwości sprężyste służyło do 
wytwarzania sprzętu sportowego. Z drewna tego wyrabiano 
przybory gimnastyczne, takie jak np. łuki, oszczepy, wiosła, 
kije hokejowe i narty. Drewno to było też wykorzystywane do 
produkcji części maszyn i pojazdów, np. resorów, kół, śmigieł. 
Współcześnie jesion jest stosowany w postaci litej i oklein do 
produkcji mebli, które mogą doskonale komponować się z jesio-
nową podłogą naturalną lub termowaną. 

Zamienniki 
Podobnymi gatunkami drewna do omawianego pod względem 

wizualnym i właściwości są inne gatunki jesionów z Ameryki 

Północnej i Azji, np.: Fraxinus americana L., Fraxinus mandshurica 
Rupr., Fraxinus nigra Marsh., Fraxinus oregona Nutt., Fraxinus 
ornus L., Fraxinus pennsylvanica Marsh. 

Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Dr inż. Valerjan Romanovski 

Rzemieślnik, rzeczoznawca, technolog drewna
You Tube „Porozmawiajmy o podłogach”
Facebook „Porozmawiajmy o podłogach”
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Projekt podłogi, bohaterki zlecenia, nawiązuje do posadzki 
w firmowym salonie, z tą różnicą, że jest bardziej wyrazisty kolo-
rystycznie. W budynku przeprowadzany był remont, a posadzka 
krzywoliniowa była ułożona na istniejącym parkiecie, który daje 
bardzo stabilny i sprawdzony podkład. 

Na początek przygotowano projekt ze specyfikacją materia-
łową i technologią układania posadzki krzywoliniowej. Następnie 
wyrobione zostały elementy posadzkowe, w tym przeprowa-
dzona obróbka na CNC oraz szlifowanie i naniesienie powłoki 
ochronnej. Po przygotowaniu materiałów przystąpiono do prac 
montażowych – zaczęto od szlifowania istniejącej posadzki, po 
czym wykreślono osie wzoru. Samo układanie wzoru przypo-
minające układanie puzzli, w których każdy kształt ma swoje 
miejsce w układance, zaczęło się od środka z uwzględnieniem 
naniesionych osi (Zdj. 1, 2). W tym projekcie podstawowy wzór 
został opasany dwubarwną bordiurą, a jego całościowe wyko-
nanie zajęło około 12 godzin. Następnego dnia wokół gotowego 
wzoru ułożono klasyczny parkiet dębowy w układzie prostym, 

z zachowaniem współosiowości z istniejącym wzorem. Do 
montażu zastosowano klej dwuskładnikowy Recoll Firmy Chem-
wood z Łowicza. Po kilku dniach przystąpiono do prac wykoń-
czeniowych.

Ponieważ elementy wzoru krzywoliniowego były już wyszlifo-
wane i pobarwione, należało je zabezpieczyć przed uszkodze-
niem podczas szlifowania i olejowoskowania posadzki wokół 
wzoru.

Po wykonaniu szlifowania i nałożeniu warstwy rozjaśnia-
jącej na części szlifowanej, przystąpiono do nakładania final-
nych warstw olejowosku na całej posadzce. W sumie nałożono 
pierwszą warstwę padem – olejowosk SAICOS 3333, kolejne dwie 
warstwy wałkiem – olejowosk 3305. Po kilku dniach padem nało-
żono finalną warstwę olejowosku 3305 (Zdj. 3). Cały cykl monta-
żowy zmieścił się w przedziale dwóch tygodni. Koszt komplet-
nego wykonania podłogi o łącznej powierzchni około 21 m2 
zamknął się w kwocie 20 000 zł netto. Wykonawcami projektu 
są Galeria Parkietu i Parkiet Komplex z Mławy.

Wykonanie posadzki - krzywoliniowy 
parkietaż Penrose’a

Podłogi krzywoliniowe mają swoją niszę konsumencką i nie jest to 
nisza konsumentów z „wypchanym portfelem”.  Tym razem kolejne 
zamówienie do domku jednorodzinnego, w którym można było je 
położyć, czekało na obrzeżach Ciechanowa.
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Zadzwonił do mnie młody człowiek z zapytaniem o wycenę 
uzupełnienia ubytków i cyklinowania parkietu. Prace miały 
odbywać się w Zegrzyńskim Domu Spokojnej Starości, który 
niegdyś był w posiadaniu firmy Allianz. W pomieszczeniu prze-
znaczonym do odnowienia znajdował się powitalny bar, a po 
bokach – wielkie filary z kaloryferami. Nowy właściciel wszystko 
zlikwidował i okazało się, że najpierw postawiono bar, a dopiero 
później położono podłogę. Na środku została dziura do uzupeł-
nienia. Był to parkiet przemysłowy z drewna merbau, pomiesz-
czenie o wielkości 250 m2. Po otrzymaniu zdjęć postanowiłem 
opublikować post w grupie „Parkieciarze” na Facebooku z zapyta-
niem, czy przypadkiem któryś z kolegów nie otrzymał już takiego 
zapytania. Poszczęściło mi się, ponieważ odzew był spory. Po 
przeprowadzeniu analizy w internecie uzyskałem informacje, że 

mogą być problemy z płatnością w tej firmie. Mając to na uwadze, 
udałem się na spotkanie w celu obejrzenia inwestycji oraz doko-
nania wyceny. Na miejscu przeprowadziliśmy trudne negocjacje 
z inwestorem, który chciał przeforsować bardzo niską stawkę 
za wykonanie wszystkich prac. Jednak znając swoją wartość 
jako fachowca oraz posiadając wiedzę od kolegów, postawiłem 
twarde warunki co do ceny za wykonywaną usługę. Dodatkowo 
poprosiłem o przedpłatę 75% wartości każdego etapu prac, ze 
względu na podejrzenie o problemach z wypłacalnością firmy. 
Po kilku dniach przedstawiciel firmy zadzwonił poinformować 
mnie, że  przystaje na moje warunki, co poskutkowało podpi-
saniem umowy. Po otrzymaniu przedpłaty przystępowałem do 
wykonania zlecenia. Zacząłem od dopasowania parkietu oraz 
wycyklinowania całości. Z racji tego, że merbau to drewno 

W grupie siła. Ile warta jest 
solidarność w zawodzie?

Niedawno miałem okazję zrealizować ciekawe zlecenie, które 
skłoniło mnie do refleksji na temat tego, jak wiele możemy 
zyskać, gdy jako specjaliści jednego fachu dzielimy się ze sobą 
wiedzą oraz doświadczeniem.
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egzotyczne, zdecydowałem się na użycie lakieru alkoholowego 
jako podkładu. Lakier nawierzchniowy to półmat dwuskładni-
kowy. Dodatkowo musiałem pilnować warunków klimatycznych 
w pomieszczeniach ze względu na bliskość dużego zbiornika 
wodnego w okolicy. Prace trwały około 6 tygodni, a do realizacji 
zlecenia użyłem produktów: klej Pallmann P8, lakier Pallmann 
Allbase oraz X-Tend półmat, szpachla Deva Resiplas. Do samego 
końca nie miałem żadnych problemów z inwestorem. Jeśli ktoś 
spodziewa się nagłego zwrotu akcji w tej historii, zaskoczę go. 
Wykonałem pracę, którą doceniono, a zlecenie zakończyło się 
zgodnie z umową. 

Podsumowując, warto przy okazji różnych zleceń, a szczególnie 
tych dużych, poszukać informacji u kolegów i trzymać się swoich 
warunków w negocjacjach. Unikniemy wówczas sytuacji, w której 
pozostanie nam płacz i zgrzytanie zębów, a wypłatę będziemy 
musieli egzekwować na drodze sądowej. Jak pokazało życie, 
w grupie siła i z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, 
którzy podzielili się posiadanymi informacjami. 

Paweł Bąkowski
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Ogrzewanie podłogowe staje się standardem w nowopowsta-
jących budynkach. Podobnie jak w przypadku wszystkich tech-
nologii, z biegiem lat zmieniła się jego charakterystyka. Samym 
budynkom stawiane są inne wymagania w zakresie energo-
oszczędności, w związku z czym zmieniły się zakres temperatur 
i jakość pracy ogrzewania podłogowego. Niestety niezmienna 
pozostaje opinia większości wykonawców instalacji ogrzewania 
podłogowego, przekazywana inwestorom jak prawda obja-
wiona, że „drewno nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe, 
bo jest izolatorem”. Wystarczy prześledzić dyskusje w internecie 
toczące się pod zapytaniami, jakich materiałów użyć do wyko-
nania posadzki na ogrzewaniu podłogowym, aby dowiedzieć się, 

jaki wpływ na podejmowane decyzje mają wyobrażenia i obawy 
przed wzrostem kosztów ogrzewania w przypadku posadzki 
drewnianej. Ogromną pracę w zakresie popularyzacji zagad-
nień związanych z zasadami działania ogrzewania i funkcjono-
wania na nim drewna od lat wykonuje w interesie całej branży 
Tadeusz Woźniak. Uczestnicząc w dyskusjach na różnych inter-
netowych grupach, reaguje na zapytania i w możliwie zwięzły, 
a jednocześnie fachowy sposób wyjaśnia wszelkie wątpliwości 
związane z funkcjonowaniem drewnianych posadzek na ogrze-
waniu podłogowym.

Jednak kształtowanie świadomości inwestorów, ale również 
instalatorów systemów ogrzewania wymaga większego zaanga-

Co przyniesie nowy rok

Stojąc u progu kolejnego roku, zastanawiamy się, czego będziemy 
mogli oczekiwać w najbliższych 12 miesiącach. Czy po niewątpliwie 
stresującym 2020 przyjdzie okres stabilizacji, nastąpi kryzys, czy może 
będziemy musieli zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. Na 
pewno kilka kwestii wpłynie na dalszy rozwój naszej branży i będzie 
od nich zależała jej dalsza przyszłość. Sądzę, że kluczowe staną się tu 
ogrzewanie podłogowe i internet, a ściślej media społecznościowe.
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żowania ze strony wszystkich zainteresowanych – producentów 
posadzek drewnianych i materiałów montażowych oraz wyko-
nawców. Może rozsądne byłoby rozważenie szerszej, spójnej 
w przekazie akcji edukacyjnej, która byłaby wspólną inicjatywą 
branży? Na pewno nie można ignorować tematu i należy przemy-
śleć strategię działań zmieniających postrzeganie posadzek drew-
nianych na ogrzewaniu podłogowym, a jednym z ważnych miejsc 
prowadzenia takiej kampanii niewątpliwie powinien być internet 
z licznymi grupami tematycznymi. W coraz większym stopniu 
zastępuje on bowiem tradycyjne kanały kontaktu z potencjal-
nymi klientami. Dla inwestorów stał się źródłem wiedzy o produk-
tach, cenach i miejscem wymiany kontaktów do wykonawców 
rekomendowanych przez innych członków grupy. Dla rzemieśl-
ników jest to wspaniałe narzędzie pozwalające na zaprezento-
wanie swojej oferty bez ponoszenia znacznych kosztów. Brzmi 
pięknie, dopóki nie staje się miejscem, w którym zamieszczone 
informacje nie są dla nas pozytywne. 

Nie ma znaczenia, czy jest to niezadowolony z produktu (desek, 
kleju, lakieru, maszyny, papieru ściernego itd.) wykonawca, który 
dzieli się z kolegami po fachu niepochlebną opinią, czy też nieusa-
tysfakcjonowany wykonaną usługą zleceniodawca, który dzieli 
się swoim rozczarowaniem z innymi i wpisuje o nas informacje 
na „czarnej liście wykonawców”. Niezadowolenie, uzasadnione 
czy nie, dzięki internetowi może zostać zaprezentowane szero-
kiej rzeszy odbiorców i najważniejsze jest, z jaką reakcją spotka 
się z naszej strony. 

W ostatnim czasie mieliśmy okazję doświadczyć siły internetu 
i być świadkami dwóch najgorszych reakcji na krytykę produktu 
lub usługi. Zamiast jasnego i rzeczowego komentarza krytyki, 
który zamknąłby dyskusję – w jednym przypadku wybrano 

pismo od prawnika z żądaniem przeprosin, w drugim pyskówkę 
z klientem mającą udowodnić, kto jest większym chamem. 
O ile w pierwszej sytuacji sprawa dotyczyła zamkniętej grupy 
parkieciarzy wymieniających się między sobą opiniami, o tyle 
w drugiej dyskusja odbywała się na otwartym forum, na którym 
każdy parkieciarz staje się reprezentantem naszego środowiska. 
Wdawanie się z klientem w dyskusję daleko odbiegającą od 
meritum sprawy i zejście do poziomu karczemnej awantury nie 
daje pozytywnego obrazu branży, a okazany brak szacunku dla 
drugiego człowieka nie jest najlepszą wizytówką grupy rzemieśl-
ników, którzy innymi działaniami w internecie starają się prze-
konać, że ich priorytetem jest zapewnianie najwyższych stan-
dardów usługi. Kultura wypowiedzi jest ogromnie ważna nie 
tylko w dyskusjach z klientem, lecz także między wykonawcami. 
Zdenerwowanie nie jest dobrym doradcą przy pisaniu odpo-
wiedzi w sporach toczonych w internecie, a język spotykany na 
budowie niekoniecznie musi trafiać na fora internetowe.

Pamiętajmy, że podnoszenie prestiżu zawodu parkieciarza 
wymaga nie tylko unowocześniania parku maszynowego, 
doskonalenia umiejętności zawodowych i poszerzania wiedzy 
fachowej, lecz także odpowiedniego poziomu kultury i szacunku 
wobec innych. Szczególnie w trudnych i stresujących sytuacjach, 
których nie szczędził nam mijający rok. Istniejącym od 20 lat 
stowarzyszeniom parkieciarskim udało się stworzyć wśród parkie-
ciarzy poczucie pewnej wspólnoty zawodowej. Życzę wszystkim, 
aby w nadchodzącym roku udało się je podtrzymać, bo tylko 
dzięki działaniom zespołowym możemy stać się elitarnym środo-
wiskiem rzemieślniczym.

Piotr Pióro

felieton
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Zamek Tarnowskich w Dzikowie to jeden z pionierskich 
ośrodków w historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa polskiego, 
będący zarazem wybitną kreacją architektoniczną ukształtowaną 
na przestrzeni pięciuset lat. Od 2011 roku jest główną siedzibą 
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

Jego początki sięgają XV wieku, kiedy to na wysokiej skarpie 
wiślanej wzniesiono murowany z cegły dwór wieżowy, otoczony 
umocnieniami drewniano-ziemnymi. Fragmenty obronne do dziś 
zachowały się w piwnicach zamkowych. Kto i dla kogo wzniósł tę 
budowlę, pozostaje do dziś tajemnicą. Wiadomo, że w począt-

kach XVI wieku dwór ten, zwany w zachowanych dokumen-
tach fortalitium, należał do Toporczyków z Ossolina, później-
szych Ossolińskich. Jeden z nich, Andrzej, odsprzedał majętność 
dzikowską podskarbiemu koronnemu Janowi Spytkowi Tarnow-
skiemu w 1522 roku. 

W roku 1593 Tarnowscy uzyskali od króla Zygmunta III Wazy 
przywilej zezwalający im na założenie Nowego Tarnowa, czyli 
Tarnobrzega. Miasto zostało zbudowane na surowym korzeniu, 
na brzegu posiadłości Tarnowskich, zaś samą fortalicję przyna-
leżną do wsi Dzików nazywano wtedy Tarnodworem.

Historia polski  
zamkiem pisana

Droga do zamku wiedzie przez bramę, przy której stoi budynek kor-
degardy. Po lewej widać okazały zespół Ujeżdżalni i Powozowni. Na 
wprost zamku przerzucony jest nad fosą romantyczny ceglany most, 
za nim okazały gazon z podjazdem i drzewa stanowiące malowniczą 
oprawę barokowej kompozycji zamkowej. Główną oś kompozycyj-
ną zamku stanowi potężna wieża z iglicą i herbem Leliwa oraz zegar 
wieżowy – kopia tarczy zegarowej z katedry wawelskiej. W ścianie 
szczytowej umieszczono tablicę poświęconą konfederacji dzikow-
skiej z 1734 roku – zegar słoneczny z 1930 roku, a poniżej tablicę pa-
miątkową ku czci ochotników z Dzikowa walczących w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku.
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W latach 1640–1655 podjęto rozbudowę średniowiecznego 
dworu wieżowego. Fundatorem był Michał Stanisław Tarnowski, 
kasztelan wojnicki. Powiększył budowlę o korpus główny 
dzisiejszego zamku, otoczył murem obronnym i fosą z mostem 
zwodzonym oraz potężną wieżą przejazdową zwieńczoną cebu-
lastym hełmem.

Po potopie szwedzkim w połowie XVII wieku we wnętrzu wieży 
pierwotnego dworu zdemontowano drewniane stropy i w tak 
pozyskanym, niezwykle wysokim wnętrzu urządzono zamkową 
kaplicę. W czasach panowania króla Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego stała się ona sławna za sprawą niezwykłego wizerunku 
Św. Rodziny, zwanego obrazem Matki Bożej Dzikowskiej. Pocho-
dzący z pierwszej połowy XVI wieku, umieszczony w kaplicy 
zamkowej, zasłynął z licznych uzdrowień i cudownych zdarzeń, 
które miał powodować. 

W 1734 roku delegaci wszystkich województw i ziem Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów zjechali do Dzikowa. 5 listopada 
zawiązali tu konfederację generalną, zwaną od miejsca zawią-
zania dzikowską, w obronie prawnie wybranego podówczas 
elekta – króla Stanisława Leszczyńskiego oraz podstawowych 
praw i wolności Rzeczypospolitej. W zamkowych murach toczyły 
się wtedy dysputy polityczne oraz obrady tzw. Generalności 
konfederackiej.

W  XVIII wieku odbyła się kolejna przebudowa całej budowli. 
Rozebrano wówczas już niepotrzebne mury obronne, bastiony 
i zespół bramny, z dawnego systemu fortyfikacji pozostawiając 
fragment fosy i część muru. Teren wokół rezydencji został splan-
towany. Zaprojektowano zachowany do dziś park krajobrazowy 
– wytyczono układ alejek i zasadzono wiele egzotycznych drzew 
i krzewów. Ogrody zamkowe stały się powszechnie podziwiane 
z racji ich wyszukanej kompozycji i niezwykłego doboru kwiatów, 
krzewów i drzew, także egzotycznych. Opisywał je w swoich 
utworach m.in. Kajetan Koźmian.

W 1809 roku, podczas wojny Księstwa Warszawskiego 
z Austrią, Austriacy zniszczyli siedzibę Tarnowskich, która pozba-
wiona dachu przez długi czas nie była użytkowana. W latach 
1834–1836 na zlecenie Tarnowskich zamek został przebudo-
wany przez włoskiego architekta Francesco Marię Lanciego. 
Dzięki przebudowie i umieszczeniu w jego murach kolekcji 
dzikowskiej zamek stał się rezydencją-muzeum, dołączając tym 
samym do grupy podobnych pionierskich na ziemiach polskich 
ośrodków muzealno-kolekcjonerskich, takich jak Puławy Czarto-
ryskich i Wilanów Potockich.

Od czasu tej przebudowy przez ponad sto lat zamek w Dzikowie 
był główną siedzibą Tarnowskich. Uzyskał wówczas cechy stylowe 
modnego w okresie romantyzmu neogotyku angielskiego. 

Pożar w 1927 roku zniszczył niemal doszczętnie całą budowlę. 
Dzięki ceglanym sklepieniom we wnętrzu z pożogi ocalało jedynie 
najstarsze skrzydło zachodnie. Spośród ludzi ratujących w ekstre-
malnych warunkach bezcenne zbiory zamkowe zginęło dziewięć 
osób. Zniszczenie zamku odbiło się szerokim echem w między-
wojennej Polsce. Zapadła decyzja o odbudowie rezydencji. 
W wyniku wielu dyskusji postanowiono wprowadzić zmiany do 
zamkowych wnętrz, a także nadać budowli cechy stylowe wcze-
snego baroku Wazów polskich. Wpływ na taką koncepcję miało 
odrzucenie form nadanych w czasie rozbiorów, jak i głoszona 
w okresie sanacji polityczna idea budowy Polski mocarstwowej. 
Projekt odbudowy przygotował prof. Wacław Krzyżanowski, 
autor tak znanych budowli jak gmach AGH czy Biblioteki Jagiel-
lońskiej w Krakowie.

Projekt prof. Krzyżanowskiego okazał się wyjątkowo efek-
towny. Niezwykle umiejętnie i harmonijnie łączył stylistykę 
baroku wazowskiego z zachowanymi reliktami neogotyckimi 
i elementami konstruktywistycznymi. Zachowawszy zasadniczą 
bryłę zamku ukształtowaną od XV do XIX wieku, architekt nadał 
historycznej budowli cechy pozornie przeciwstawne: przy zacho-

relacja z budowy

Fo
t.

 Z
am

ek
 w

 D
zi

ko
w

ie



40

Profesjonalny Parkiet • nr 3 2020

Fo
t.

 O
ko

ń 
Pa

rk
ie

ty
 P

ał
ac

ow
e

Fo
t.

 Z
am

ek
 w

 D
zi

ko
w

ie



41

Profesjonalny Parkiet • nr 3 2020

waniu kameralności osiągnął klimat wzniosłości i dostojeństwa. 
Doskonale powiązał tym samym odbudowaną rezydencję z jej 
naturalnym otoczeniem. 

23 lipca 1929 roku w odbudowanym zamku gościł Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki. We wrześniu 1939 roku 
zamek zajęli Niemcy, zostawiwszy właścicielom do dyspozycji 
jedynie kilka pomieszczeń.

Zamek dzikowski był stałą rezydencją Tarnowskich do 1944 
roku. W listopadzie 1944 roku zapadła decyzja o utworzeniu 
w nim muzeum bazującego na zbiorach kolekcji dzikow-
skiej. Kustoszem placówki mianowano zasłużonego opiekuna 
zamku i jego zbiorów dr. Michała Marczaka. Jego rychła śmierć 
w listopadzie 1945 roku unicestwiła ideę powstania muzeum 
w Dzikowie na ponad 75 lat. Wkrótce zbiory dzikowskie uległy 
ostatecznemu rozproszeniu, zaś cały zespół zamkowy stał się 
siedzibą średniej szkoły rolniczej.

Przebywający na emigracji ostatni pan na Dzikowie, hr Artur 
Tarnowski, w 1957 roku na łamach paryskiej „Kultury” opubli-
kował artykuł „Prawda o zbiorach dzikowskich”. Opisał w nim 
dzieje rezydencji i zgromadzonej w niej kolekcji oraz wyraził wolę, 
by w zamku znalazły się zebrane na powrót zbiory dzikowskie 
i pamiątki związane z rodem Tarnowskich, które utworzyłyby 
rodzaj muzeum narodowego.

Dopiero w 1984 roku zespół zamkowy w Dzikowie został 
wpisany do rejestru zabytków. Rewaloryzacja zamku i przezna-
czenie go na muzeum stały się jednak możliwe w pierwszych latach 
XXI wieku, kiedy na skutek wielu starań, a także coraz gorszego 
stanu technicznego zabytku, przeniesiono szkołę w inne miejsce.

W latach 2007–2011 przeprowadzono rewaloryzację budowli 
zamkowej, która od 2011 roku jest siedzibą Muzeum Historycz-
nego Miasta Tarnobrzega. W trakcie tych prac zamek został 

gruntownie wyremontowany. Odtworzono również parkiet. 
Remont całości i odtwarzanie wzorów trwało kilka lat. Zastoso-
wano wzory wg rysu historycznego budowli, zamkowe i dwor-
skie, ponieważ budynek miał cechy zarówno dworu, jak i zamku. 
We wzorach zdecydowano się na tradycyjne lite drewno w tech-
nologii bez pióro-wpustu, aby przedłużyć żywotność parkietów, 
umożliwić wielokrotną renowację oraz w razie uszkodzeń mecha-
nicznych lub zalań móc łatwo wymienić elementy na nowe. 
Wśród drewnianych materiałów wykorzystano dąb, jesion, 
jawor oraz orzech. W reprezentacyjnych salach z galerią malar-
stwa zastosowano piękny klasyczny renesansowy wzór Genua 
z obwódką z dębu i środkiem z jesionu. W salonie oraz na kory-
tarzach muzeum historycznego zastosowano tradycyjny polski 
wzór przeplatany, nazywany plastrem miodu – w kompozycji 
znalazły się obwódka dębowa i środki jesionowe. W salach 
wystawowych znalazł się typowy dworski wzór szachownicy, 
tym razem jednobarwnej, z dębu. Dzięki zastosowaniu techno-
logii przyklejania poszczególnych elementów bezpośrednio na 
podłoże zamiast sklejonych tafli, nie widać połączeń pomiędzy 
wzorami. W pokoju myśliwskim zdecydowano się na ciekawy trój-
wymiarowy barokowy wzór złożony z rombów, który ma przy-
pominać o barokowej koncepcji założenia budynku. 

Muzeum historyczne w zamku organizuje obecnie nie tylko 
ciekawe wystawy ze zbiorami dzikowskimi na czele, lecz także 
zapewnia najróżniejsze aktywności edukacyjne, by wspomnieć 
chociażby o lekcjach muzealnych, Czwartkowych Wieczorach 
Zamkowych i Spichrzowych Gwarkach Pogwarkach. Tutejsze 
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego czy Skansen Górniczy 
serdecznie zapraszają na lekcję historii Polski, w której splatały 
się losy ludzi, sztuki i przemysłu.

Małgorzata Grotowska - Okoń

konserwacja zabytków
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Umowa, którą zawierają podmioty zajmujące się układaniem 
parkietów ze swoimi klientami, jest umową o dzieło, regulowaną 
w przepisach Kodeksu cywilnego. 

W oparciu o art. 627 Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że 
przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła, 
które powinno przyjąć postać określonego, konkretnego rezul-
tatu. Ten rezultat odróżnia umowę o dzieło od umowy o świad-
czenie usług, która jest umową starannego działania – jej celem 
jest jedynie wykonywanie określonych czynności, nie muszą one 
zmierzać do osiągnięcia konkretnego rezultatu.

Wynagrodzenie za wykonane dzieło może przyjąć postać wyna-
grodzenia ryczałtowego, bądź też wynagrodzenia kosztoryso-
wego, co ma wpływ na późniejsze rozliczenia pomiędzy stronami.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest  poprzez wskazanie 
wysokości wynagrodzenia określonego zwykle w pieniądzu. 
Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyj-
mujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagro-
dzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Podwyższenie ryczałtu 
może jednak nastąpić na mocy orzeczenia sądu, jeżeli wskutek 
zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wyko-
nanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. 
W takim przypadku sąd może również rozwiązać umowę o dzieło.

Wynagrodzenie kosztorysowe określane jest poprzez wska-
zanie podstaw do jego ustalenia. Może to nastąpić poprzez 
odwołanie się w umowie do stawek za wykonanie określonych 
prac czy do cennika. Gdy strony nie określiły wysokości wyna-
grodzenia, będzie należało się wynagrodzenie zwykle przyjęte za 
tego typu dzieło, a jeżeli w ten sposób nie da się ustalić wyso-
kości wynagrodzenia, będzie należało się wynagrodzenie odpo-
wiadające uzasadnionemu nakładowi pracy i innych dodatko-
wych kosztów.

Należy pamiętać, że przepisy Kodeksu cywilnego przewi-
dują ochronę zamawiającego (klienta) za wady wykonanego 

dzieła (parkietu) podobnie jak w przypadku umów sprzedaży tj. 
w formie rękojmi za wady. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego, 
jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczo-
nego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić 
naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Natomiast gdy 
wad usunąć się nie da albo gdy z okoliczności wynika, że przyj-
mujący zamówienie nie zdoła ich usunąć odpowiednim w czasie, 
zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. 
Natomiast jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo 
dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Pamiętać również należy, że przy umowach zawieranych 
z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospo-
darczej zastosowanie mają przepisy o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej dotyczące odpowiedzialności za 
niezgodność towaru z umową, a od 25 grudnia 2014 r. będą 
miały zastosowanie nowe przepisy o prawach konsumenta.

Kolejną ważną kwestią jest możliwość odstąpienia od umowy 
przez klienta. Istnieją przypadki, w których można odstąpić od 
umowy o dzieło jeszcze przed jej wykonaniem lub na etapie jej 
wykonywania. W myśl art. 635 Kodeksu cywilnego, jeżeli przyj-
mujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończe-
niem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał 
je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyzna-
czenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 
upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast zgodnie 
z art. 636 § 1 K.C., jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa 
dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić 

Zawieranie umów na prace 
parkieciarskie. O czym warto pamiętać?

Warto wiedzieć, z jakimi najistotniejszymi problemami muszą 
się zmierzyć firmy zajmujące się profesjonalnym układaniem 
parkietów. Przypomnijmy, jak brzmią podstawowe przepisy 
prawa odnoszące się do umów zawieranych na wykonanie 
parkietu i jakie praktyczne rady warto udzielić, by należycie 
zabezpieczyć interes przedsiębiorców zajmujących się ukła-
daniem parkietów.
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albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej 
osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Poniżej kilka praktycznych uwag, które powinno się stosować, 
by zminimalizować ryzyko procesów sądowych z niezadowolo-
nymi klientami i ich przegrania.

1. Przed przystąpieniem do wykonania umowy i ułożenia 
parkietu należy dokonać pomiaru warunków panujących 
w pomieszczeniu. Nie należy wykonywać robót, gdy warunki 
w pomieszczeniu nie odpowiadają wymogom.

2. Każde badanie warunków panujących w  pomieszczeniu 
powinno obejmować sprawdzenie zarówno wilgotności drewna, 
wilgotności powietrza, temperatury powietrza, jak i powinno  być 
stwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obydwie 
strony umowy, co ma duży walor dowodowy.

3. Należy dokonać badania materiału służącego do ułożenia 
parkietu w obecności klienta i spisać protokół, by uniknąć zarzutu 
wadliwości użytego materiału (zbytnia wilgotność lub suchość).

4. Aby uniknąć problemów związanych z wadami dzieła, 
należy poinformować klienta pisemnie o optymalnych warun-
kach, jakie powinny być zachowane, aby utrzymać parkiet 
w należytym stanie. Informacje te mogą znaleźć się w umowie, 
gwarancji lub oddzielnym dokumencie. Zadbać należy również 
o to, by klient potwierdził zapoznanie się z instrukcją własno-
ręcznym podpisem na dokumencie. 

5. Poinformować również należy klienta, że prace mokre 
powinny być wykonane przed ułożeniem parkietu, gdyż drewno 
może nabrać wilgotności i ulec uwypukleniu. 

6. Jeżeli prace wykonywane są na wyraźne życzenie lub żądanie 
klienta, należy fakt ten potwierdzić pisemnie, informując również 
o możliwym zagrożeniu. Dokument ten powinny podpisać obie 
strony. Unikniemy w ten sposób zarzutu wykonania parkietu 
niezgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Jeśli nie ma możliwości podpisania dokumentu, to zadbajmy, 
aby przy rozmowie z klientem był świadek, który ewentualnie 
będzie mógł potwierdzić rozmowę przed sądem. 

Zdarza się jednak, że strony umowy nie dojdą do porozumienia 
w kwestii naprawienia wady i kierują sprawę do sądu. Sąd ustala 
wtedy, kto ponosi winę za wadliwe ułożenie parkietu. Czy winę 
ponosi wykonawca dzieła, czy wady nastąpiły na skutek okolicz-
ności od wykonawcy niezależnych. 

Decydująca dla sądu będzie w tym przypadku opinia biegłego 
sądowego, który może dokonać oględzin w miejscu wykonania 
prac. Bazuje on również na aktach sprawy, dokumentach i zezna-
niach świadków. Dlatego zadbać należy zawsze o należyte udoku-
mentowanie wykonywanych czynności. 

Radca prawny Robert Kutyła
Specjalista w zakresie prawa cywilnego, budow-

lanego, gospodarczego i odszkodowań.
AMICUS LEGIS Kancelaria Prawna Sp. z o. o.

ul. Bazyliańska 20, 
ul. Targowa 70 lok. 1a

ul. Gotarda 16 lok.7
tel. (+48) 22 308-00-98

Bezpłatna pomoc prawna
dla członków Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Parkieciarzy
Przy okazji zawiadamiamy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy 

na mocy porozumienia z kancelarią prawną Amicus Legis obejmuje 
bezpłatną pomocą prawną wszystkich  zrzeszonych członków OSP. 

Każdy z członków OSP może uzyskać bezpłatną konsultację 
lub poradę prawną w formie telefonicznej lub mailowej.

Dziś każda Firma potrzebuje zaufanego prawnika. Nawet 
najdrobniejsze kwestie prawne nabierają istotnego znaczenia 
w przypadku przedsiębiorców. I nawet najmniejsza pomyłka 

może spowodować poważne konsekwencje dla Firmy. 

Kancelaria współpracuje z naszym stowarzyszeniem, dzięki 
czemu mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie 

zagadnień związanych z usługami parkieciarskimi. 

Aby móc skorzystać z pomocy należy 
skontaktować się z biurem OSP.

prawo w firmie
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Jeśli chcesz, by wizytówka Twojej firmy ukazała się powyżej - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
Koszt rocznej publikacji wizytówki to 600,00 zł z VAT. W ramach tej opłaty dodatkowo oferujemy:

- umieszczenie wizytówki z odnośnikiem w dziale partnerów na nowej stronie internetowej pisma (przez okres 1 roku),
- oraz po 10 egzemplarzy każdego wydanego numeru (przez okres 1 roku).

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z biurem, tel. 22/ 409 07 02 lub e-mail: biuro@parkieciarzeosp.com.pl

PARTNER:

P.U.H. Szendera Bogdan
ul. Męczenników Oświę-
cimskich 43b
43-229 Pszczyna-Ćwiklice
Dział sprzedaży, serwis:
tel./fax: (32) 211 24 62
tel.: (32) 211 24 68
tel. kom.: 693 065 406
szendera@home.pl
www.szendera.home.pl
www.szendera.eu

APEX  Parkiety, Ogrody, Tarasy
ul. Obrzeżna 1
02-691 Warszawa
obrzezna@parkietydlaciebie.pl
kom: +48 882 140 728
kom: +48 600 644 859

Revesen
PRODUCENT PARKIETU
I DESKI PODŁOGOWEJ
Tel./fax: (18) 353 45 61
Tel. Kom. 512 980 500

Bricoman Warszawa Wilanów
ul. Europejska 125
02-964 Warszawa
tel.22 581 81 81
fax.22 581 81 96
wilanow@bricoman.pl

Profi-Parkiet Sp. z o.o.
Swojska 17, 03-887 Warszawa
tel +48 22 670 43 07
fax +48 22 670 43 23
 profiparkiet@profiparkiet.pl

PUH APLAUZ BARTYCKA
ul.  Bartycka 24 / 26 pawilon 87
00-716 Warszawa
tel.: +48 606 462 262
tel.: +48 606 100 083
tel.: +48 22 559 11 48
aplauz@podlogi-aplauz.pl
bartycka@podlogi-aplauz.pl

Centrum Sprzedaży i Doradztwa 
JANSER MAŁOPOLSKA
Henryka Wieniawskiego 64
31-436 Kraków
tel. 505 975 032
malopolska@janser.pl

PARKIET KOMPLEX 
Tadeusz Woźniak
ul. Podmiejska 2
06-500 Mława 
tel/fax (23) 654 55 07 
tel. kom. 503 046 143
parkietkomplex@interia.pl
www.parkietkomplex.hg.pl
www.parkietkomplex.eu

TIM-PARKIET Nowakowscy s.c.
M. Nowakowska, T. Nowakowski,
I. Nowakowska
Chrusty 3E
96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax: (46) 814 55 63
Usługi parkieciarskie 
602 388 149, 502 676 781
Sprzedaż drewna i chemii 505 180 748
timparkiet@gmail.com
www.timparkiet.pl

Okoń Parkiety Pałacowe
Stawek 10
21-077 Spiczyn
tel.: +48 81 / 75 78 249,
tel./faks: +48 81 / 75 77 744
tel. kom.: +48 / 501 559 009
info@parkietytradycyjne.pl

De Madera
Krzysztof Sylwestrzak
ul.Bałtycka 144
11-041 Olsztyn
tel. 505-717-309
demadera@wp.pl

Gawa s.c. Jarosław Gawina, 
Marta Gawina
ul. Bartycka 175 paw. 14
00-716 Warszawa
tel.kom.  0 501 769 753
tel.kom.  0 695 198 395
info@gawaparkiety.pl
www.gawaparkiety.pl

Margo Podłogi, Kleje, Lakiery
Wypożyczalnia Maszyn
ul. Ostrobramska 126 lok. U13
04-026 Warszawa
tel. 667 733 443
podloga@podloga.waw.pl
www.podloga.waw.pl

Centrum Sprzedaży i Doradztwa 
JANSER MAZOWSZE
Aleja Wilanowska 368C
02-665 Warszawa
tel. 22 847 62 04
tel. 501 122 604
mazowsze@janser.pl

Punkty, w których można kupić gazetę „Profesjonalny Parkiet”

Zamawiam roczną prenumeratę pisma „Profesjonalny Parkiet” (1 roczna prenumerata = komplet 4 kolejnych numerów)
Cena: 60,00 zł/rok

Liczba egzemplarzy: …….......…[szt.]

Dane zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………………
 Imię i nazwisko lub nazwa firmy Ulica nr domu nr mieszkania

…………………………………………..................................... Faktura: TAK / NIE NIP: ..............................................
Kod pocztowy i miejscowość Telefon kontaktowy e-mail 
 
……………………………………………………………………….…………………………......................................................
 Adres wysyłki jeśli jest inny niż zamawiającego

 Jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)

 ………………………….  ……………………  ………………………….…
 Czytelny podpis    Data   Pieczęć firmowa

Zamówienie prosimy przesłać: na adres: Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o., ul. Goławicka 1/31, 03-550 Warszawa, e-mail: biuro@parkieciarzeosp.com.pl

lub fax: +48/22/4090702. Opłatę za prenumeratę należy wnieść na konto: Millennium Bank, nr konta 48 11602202 0000 0000 6840 3467
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MarkantNature
Naturalny wygląd drewna 
o wielu sprawdzonych zaletach
Dwie warstwy naniesione rolką i gotowe!

LOBASOL® MarkantNature łączy w sobie ochronne właściwości naturalnego oleju 
z twardym woskiem z modnym wyglądem nieobrobionego drewna. Specjalna receptura 
nie ingeruje w strukturę drewna i sprawia, że powierzchnia drewniana wygląda, jakby 
była nieobrobiona. Jednocześnie podłoga otrzymuje równomierną, optycznie wypełnioną 
powierzchnię, która zapewnia niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami i wodą.

Olej z twardym woskiem

LOBA – Twój partner w dziedzinie uszlachetniania i pielęgnacji powierzchni www.loba.de/pl
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LOBA – Twój partner w dziedzinie uszlachetniania i pielęgnacji powierzchni

MarkantColor
Olej z twardym woskiem

Niezliczone możliwości 
barwienia dzięki 
sprawdzonym właściwościom
Teraz z nową paletą kolorów — modne połączenia z MarkantNature

Nowa paleta kolorów sprawdzonej na całym świecie serii MarkantColor obejmuje łącznie 
17 kolorów, podzielonych na trzy kolory podstawowe, siedem kolorów drewna i siedem 
modnych kolorów. Barwiony naturalny olej z twardym woskiem podkreśla naturalne 
piękno i rysunek słojów drewna. Mieszalność wszystkich odcieni kolorów i kombinacja 
jasnych kolorów MarkantColor z nową serią MarkantNature oferują niezliczenie wiele 
możliwości barwienia.

www.loba.de/pl
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