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Podatnik nie mo˝e sam dokonaç
wp∏aty 1% podatku
Jeszcze w ubieg∏ym roku, rozliczajàc si´
z fiskusem, mogliÊmy sami przekazaç
1 proc. podatku na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego. W rozliczeniu
za 2007 rok zrobi to naczelnik urz´du

styczeƒ/luty 2008

Przeniesienie kredytu na
mieszkanie do innego banku
pozbawi prawa do nabytej
wczeÊniej ulgi odsetkowej
Osoby, które zaciàgn´∏y kredyt na zakup
nowego mieszkania, a po pewnym cza-

ILE DO ZUS-u

e

zamieniç starà pod∏og´ z desek na nowà z p∏ytek, wcale nie

dzielne mieszkanie spe∏niajàce wymagania okreÊlone w przepisach prawa
budowlanego.
Prawo do odliczeƒ daje zaciàgni´cie
kredytu (po˝yczki) na ustawowo
okreÊlone inwestycje mieszkaniowe.
Przedmiotem odliczenia mogà byç
wy∏àcznie
odsetki
od
kredytu
udzielonego na sfinansowanie jednej
z wymienionych inwestycji mieszkaniowych. Jednak w zakresie ulgi nie
mieszczà si´ odsetki od kredytu lub
po˝yczki udzielonych na sp∏at´ innego
kredytu. Mimo, ˝e ten kolejny kredyt
zosta∏ przeznaczony na cele mieszkaniowe. Urz´dy t∏umaczà, ˝e zaciàgni´cie
kredytu w nowym banku powoduje
zawarcie nowej umowy kredytowej,
która dzi´ki otrzymanym Êrodkom
pozwala na sp∏at´ zad∏u˝enia wobec
innego banku. Przes∏ankà przeniesienia
kredytu do innego banku jest wtedy
sp∏ata zobowiàzania wobec innego
banku, który udzieli∏ kredytu na cele
mieszkaniowe, a nie na finansowanie
inwestycji mieszkaniowej, dlatego takie
przeniesienie powoduje utrat´ prawa do
kontynuacji ulgi odsetkowej nawet
w sytuacji, gdy dotyczy tej samej inwestycji mieszkaniowej. Z uwagi na to, ˝e
ulga odsetkowa zosta∏a zlikwidowana od
poczàtku 2007 roku, zawarcie w roku
2007 nowej umowy kredytowej, niezale˝nie od tego, na jaki cel zosta∏ kredyt
zaciàgni´ty, powoduje, ˝e ulga odsetkowa ju˝ si´ nie nale˝y .

trzeba ciàgnàcego si´ tygodniami, brudnego remontu. O tym, jak

z
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Nowoczesne projekty coraz cz´Êciej zamiast tradycyjnej

r

po∏o˝yç p∏ytki na starych deskach czytaj na:

kabiny z brodzikiem zak∏adajà oryginalne konstrukcje

miejscu czytaj na:
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O tym, czym sà dylatacje, jak dobrze je zaprojektowaç

m

bezpoÊrednio w pod∏odze. Jak uszczelniç posadzk´ w takim

e

ze szk∏a lub luksferów. Odp∏yw wody umieszczony jest wtedy

awaryjnoÊç ok∏adzin czytaj na:

u

i wykonaç, jak wp∏ywajà na trwa∏óÊç konstrukcji i bez-
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JesteÊmy Êwiadkami pe∏nego rozkwitu technologii, która umo˝liwia nam tanie rozmowy za poÊrednictwem internetu - Voice Over

n

skarbowego. I warto pami´taç, ˝e nie
mamy wyboru. Ta procedura zosta∏a
wprowadzona zgodnie z powszechnà
wolà uproszczenia tego systemu
rozliczeƒ.
Zgodnie z art. 45 ust. 5c ustawy o PIT,
naczelnik urz´du skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz
wybranej przez podatnika jednej organizacji po˝ytku publicznego, dzia∏ajàcej na
podstawie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego kwot´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 proc. podatku nale˝nego
wynikajàcego z zeznania podatkowego
(po zaokràgleniu do pe∏nych dziesiàtek
groszy w dó∏).

sie zdecydowa∏y si´ na
ofert´ kredytu refinansujàcego poprzedni, mogà
spotkaç si´ z niekorzystnà decyzjà
urz´dników. Przeniesienie kredytu do
innego banku mo˝e mieç wp∏yw na
nabyte ju˝ prawo do ulgi odsetkowej.
Zgodnie z art. 26b ust. 1 z 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176
z póên. zm.; w brzmieniu obowiàzujàcym w 2005 roku) od podstawy
obliczenia podatku odlicza si´ m.in.
faktycznie
poniesione
w
roku
podatkowym wydatki na sp∏at´ odsetek
od kredytu (po˝yczki) udzielonego
podatnikowi na sfinansowanie inwestycji zwiàzanej z:
budowà budynku mieszkalnego;
wniesieniem wk∏adu budowlanego
lub mieszkaniowego do spó∏dzielni
mieszkaniowej na nabycie prawa do
nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego
w takim budynku;
zakupem nowo wybudowanego
budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od
gminy albo od osoby, która wybudowa∏a ten budynek w wykonywaniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej;
nadbudowà lub rozbudowà budynku
na cele mieszkalne lub przebudowà
(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego cz´Êci lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne,
w wyniku których powstanie samo-

Internet Protocol (VoIP). Przyjrzyjmy si´ jak mo˝na jà wykorzystaç do obni˝enia (czasem bardzo znacznego!) naszych
domowych rachunków. O wszystkim, co trzeba wiedzieç, chcàc
prowadziç rozmowy przez sieç czytaj na:
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Osoby, które w 2007 roku dzia∏a∏y w modelu samozatrudnienia, mogà utraciç
prawo do rozliczania dochodów jako
uzyskiwanych z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Kontrola skarbowa mo˝e
je zakwalifikowaç jako dochody uzyskiwane w ramach dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie, a nawet ze stosunku
pracy. W konsekwencji, fiskus za˝àda
rozliczenia dochodów na tej samej
zasadzie, co przy umowie o prac´. A to
z kolei oznacza utrat´ prawa do podatku
w sta∏ej wysokoÊci 19 % u osób, które
w ten sposób do tej pory rozlicza∏y przychody z dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a tak˝e do pomniejszania przychodu
o koszty uzyskania, ustalane na podstawie ksi´gi przychodów i rozchodów. Jest
to rezultat wprowadzonych zmian,
obowiàzujàcych od 1 stycznia 2007,
zwiàzanych z nowà definicjà dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Niestety ustawodawca nie uznaje czynnoÊci za dzia∏alnoÊç gospodarczà, je˝eli:
wszelkà odpowiedzialnoÊç wobec osób
trzecich, z wy∏àczeniem odpowiedzialnoÊci za pope∏nienie czynów niedozwolonych, za ich rezultat oraz wykonywanie ponosi zlecajàcy wykonanie tych czynnoÊci;
czynnoÊci sà
wykonywane pod
kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecajàcego je;
wykonujàcy te czynnoÊci nie ponosi
ryzyka gospodarczego zwiàzanego
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.
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noÊç albo wp´dziç lokatorów w nerwic´. Ma∏o kto wie, ˝e aby

Poczàtek nowego roku wià˝e si´ z niezbyt przyjemnà czynnoÊcià: rozliczeniem podatku za dochody osiàgni´te w roku poprzednim. Urz´dy jak zwykle majà dla nas niespodzianki, i jak zwykle mogà byç to
niespodzianki zaskakujàce, niekoniecznie pozytywnie. Spróbujemy wi´c uprzedziç fakty i „oswoiç”cz´Êç
problematycznych kwestii, które mogà si´ pojawiç przy wype∏nianiu zeznania.
Zapisy te dotykajà równie˝ osób, które
postanowi∏y zrezygnowaç z etatu
i wspó∏pracowaç z by∏ym pracodawcà
w ramach zarejestrowanej przez siebie
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Obs∏uga jednego podmiotu gospodarczego zosta∏a
w PKD przewidziana jako rodzaj
dzia∏alnoÊci podlegajàcej wpisowi do
rejestru dzia∏alnoÊci, jednak przez
urz´dników mo˝e byç potraktowana jako
dzia∏alnoÊç wykonywana osobiÊcie, albo
w ramach stosunku zatrudnienia, a nie
dzia∏alnoÊç gospodarcza.
Podobnie z przedsi´biorcami, korzystajàcymi z samozatrudnienia, którzy faktycznie ca∏à swojà dzia∏alnoÊç ukierunkowujà na jeden podmiot gospodarczy,
Êwiadczàc na jego rzecz us∏ugi i pod jego
kierownictwem. Nawet jeÊli taki stan
trwa∏ kilka lat, od 2007 roku tacy przedsi´biorcy mogà zostaç uznani za osoby
wykonujàce dzia∏alnoÊç osobiÊcie.
Gdy umowy zostanà zakwalifikowane
jako dzia∏alnoÊç wykonywana osobiÊcie,
podatnik ma prawo do zrycza∏towanych
kosztów uzyskania przychodu (20- lub 50procentowych), ale jeÊli zostanà potraktowane jako umowa o prac´ - jedynie do
kosztów pracowniczych.

P ¸ Y T K A R S K I E J

Stare, skrzypiàce deski pod∏ogowe mogà powodowaç bezsen-

Rozliczenie PIT
Samozatrudnienie

B R A N ˚ Y

Poni˝ej przedstawiamy tabel´ ze sk∏adkami, które
odprowadzamy do ZUSu. Stawki te obowiàzujà w okresie
od 1 stycznia 2008 do 29 lutego 2008.

Ubezpieczenia spo∏eczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

konto: 83101010230000261395100000

konto: 78101010230000261395200000

konto: 73101010230000261395300000

482,88*

195,15

39,74

443,14**

195,15

39,74

Razem

717,77 *
678,03**
* Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
** Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Internet to oczywiÊcie nie tylko miejsce pracy. Buszujàc po sieci mo˝na si´ nieêle ubawiç, a potem naszà radoÊcià podzieliç si´ z bliskimi, wysy∏ajàc co Êmieszniejsze obrazki
drogà mailowà. W ten sposób tworzy si´ platforma weso∏ej komunikacji...
Oto co wybraliÊmy dla Paƒstwa ze zdj´ç nades∏anych do naszej redakcji w mijajàcym
miesiàcu. Zach´camy do wspó∏tworzenia rubryki “Znalezione w sieci” i przysy∏anie do nas
weso∏ych obrazków. NajÊmieszniejsze opublikujemy!
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które posiadajà wpust wo
dy
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pod∏odze.
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ç
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u˝ytecznoÊci publiczne
j, np. w natryskach na basenie, w ∏aênia
ch, saunach, szpitalach
itp.
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i przygotowania pod∏o˝
a. Musi ono byç równe
i
g∏a
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zwarte, nasiàkliwe, suc
he i wolne od substancj
i
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y.
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bezwzgl´dnie posiadaç
warstw´ spadkowà
o
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Pod∏o˝em mogà byç
tynki cementowe, cem
entowo-wapienne (wiek
powy˝ej 28 dni
wilgotnoÊç <4%),
warstwy spadkowe: jas
trychy cementowe (wi
ek powy˝ej 28
dni, wilgotnoÊç <4%), wo
doodporne, szybkospraw
ne jastrychy
Ceresit CN 87, wodoodpo
rne zaprawy posadzkow
e Ceresit CN
76 i CN 83,
beton (wiek powy˝ej 3
miesi´cy, wilgotnoÊç <4%
),
mury z cegie∏ i pustaków
ceramicznych, wykonane
na pe∏nà
spoin´ (wiek powy˝ej 3
miesi´cy, wilgotnoÊç <4%
).
Warstw´ spadkowà zab
ezpiecza si´ izolacjà prz
eciwwilgociowà
wykonanà z membran
y izolacyjnej Ceresit BT
21.
Jest to produkt
samoprzylepny, dlatego
montuje si´ jà bez trudu,
pami´tajàc, i˝

nale˝y wywinàç jà na Êcia
ny do planowanej wysok
oÊci wierzchniej
warstwy jastrychu doc
iskowego. Nast´pnie na
zabezpieczanej
powierzchni uk∏ada si´
w∏óknin´ odsàczajàcà
o du˝ej przepuszczalnoÊci, np. poliest
rowà o gramaturze 300
g/m2 która ma
odprowadzaç ewentual
ne przecieki wody
do wpustów
pod∏ogowych. Mo˝na tu,
wymiennie, zastosowaç
równie˝ mat´
drena˝owà stosowanà
w rozwiàzaniach taraso
wych. Warstw´
noÊnà dla posadzki stanow
iç b´dzie dylatowany jas
trych gruboÊci
od 45 do 80 mm (jeÊli mo
ntowane b´dzie ogrzew
anie pod∏ogowe
minimalnà gruboÊç jast
rychu nale˝y zwi´kszyç
co najmniej o Êrednic´ przewodów grzejn
ych) „p∏ywajàcy” na izo
lacji termicznej
(akustycznej). Do wykon
ania jastrychu najlepiej
jest u˝yç zaprawy
Ceresit CN 87. Suchy jas
trych izolujemy dwusk
∏adnikowà, elastycznà pow∏okà uszczelni
ajàcà Ceresit CL 50, Cer
esit CL51 lub
zaprawà Ceresit CR 166
. W naro˝ach Êcian, w po∏
àczeniach Êcian
z posadzkà, w miejscach
dylatacji warstw´ uszcze
lniajàcà wzmacniamy taÊmà Ceresit CL
152.
W miejscach, w któryc
h na skutek mo˝liwych
odkszta∏ceƒ
pod∏o˝a, warstwa usz
czelniajàca mog∏aby ule
c uszkodzeniu,

za elementy budy
nku (np. strop,
Êciany) przed wodà
nie wywierajàcà ciÊ
nienia
hydrostatycznego
(ciÊnienie wywiera
ne przez
ciecz pod wp∏ywem
jej w∏asnego ci´˝a
ru).

h (np. akumul
atorniach), mag
azynowych (np.
w przetwórniach
spo˝ywczych), kuchniach
zbiorowego ˝ywien
ia, myjniach itp.
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Sà to wi´c tez je
kuchnie, ∏azienki
gowe uznaje si´, ˝e
osiàgnàç poprzez
i toalety w budo
warstwa uszczelniaj
zró
˝n
ico
wa
ni
wn
e gruboÊ- stano
àca nie
ictwie ci jastry
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a wpustów s∏u˝à
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Elementy wzmacniajà
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pod∏o˝e nale˝y
wst´pnie nanieÊç pie
rwszà warstw´ pow∏ok
i
Ceresit CL 50,
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Wszechstronny dla wszechstronnych!

tanie rozmowy przy uz. yciu glob
alnej sieci
Internet pomaga nam niemal w ka˝dej dziedzinie ˝ycia, nie mog∏o wi´c go zabraknàç przy okazji tak powszechnie wykonywanej czynnoÊci jak telefonowanie. Co prawda od momentu, kiedy okaza∏o si´, ˝e g∏os mo˝na przesy∏aç za pomocà ∏àczy
internetowych up∏yn´∏o ju˝ kilkanaÊcie lat, ale wydaje si´, ˝e w∏aÊnie teraz, technologia, która umo˝liwia nam tanie rozmowy – Voice Over Internet Protocol (VoIP) prze˝ywa prawdziwy rozkwit. Technologia ta wcià˝ w naszym kraju nie jest tak Numeru dost´powego
znana, na ile zas∏uguje. Przyjrzyjmy si´ wiec z uwagà, jak mo˝na praktycznie ja wykorzystaç, gdy˝ znajomoÊç z tà tech- Aby korzystaç z tego rodzaju us∏ugi,
nologià mo˝e bardzo znacznie wp∏ynàç na kszta∏t naszych telefonicznych rachunków.
podobnie jak w przypadku komunikatora,
Czy wiecie, ˝e ˝eby „rozmawiaç przez
internet” niekoniecznie trzeba byç nawet
posiadaczem komputera? Cz´Êç rozwiàzaƒ ni˝ej opisanych b´dzie jednak tego
wymaga∏a. Bezwzgl´dnie niezb´dne jest
oczywiÊcie:

STA¸E ∏àcze internetowe
¸àcza typu dial-up, nie wydajà si´
op∏acalne do wykorzystania VoIP.
Teoretycznie jest mo˝liwoÊç rozmów przy
u˝yciu ∏àcza o przepustowoÊci 64 kb/s jednak, aby nie czuç dyskomfortu
zwiàzanego z odczuciem „d∏awienia”,
warto zainwestowaç w min. 256 kb/s. Przy
wyborze nale˝y si´ upewniç, ˝e parametr
ten dotyczy zarówno pr´dkoÊci pobierania jak i wysy∏ania (download i upload).
Cz´sto spotykane sà ∏àcza asymetryczne,
gdzie parametr okreÊlajàcy download jest
du˝o wi´kszy ni˝ upload. W korzystaniu
z telefonii internetowej wa˝ne sà obydwa,
poniewa˝
rozmawiajàc
wysy∏amy
(mówimy) i pobieramy (s∏uchamy) dane.
Wybór dostawców tej us∏ugi jest dziÊ bardzo szeroki – od Neostrady, którà oferuje TP
S.A. poprzez Neti´, us∏ugi operatorów
telewizji kablowej, na lokalnych sieciach
osiedlowych koƒczàc.
Pami´tajmy, ˝e jeÊli jednoczeÊnie – rozmawiamy i intensywnie korzystamy
z komputera, jakoÊç rozmowy mo˝e si´
mocno obni˝yç. Aby tego uniknàç nale˝y
zawczasu pomyÊleç o lepszym ∏àczu.
Pierwszà metodà na prowadzenie rozmowy przez VoIP sà:

Komunikatory internetowe
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sit FT 101 posiada zezwolenie PZH na kontakt z woda pitnà, co
jego pozosta∏oÊci. Prace z nim uprzyjemniaja jego doskona∏e
si´
usuwa
∏atwo
,
zapach
ny
neutral
posiada
Jest wodoodporny,
niskich temperaturach a kartusz w którym si´ znajduje jest
w∏aÊciwoÊci robocze. Jest bardzo ∏atwy w dozowaniu (nawet w
odporny na deformacje.
FLEXTEC. Jest to opatentowana, innowacyjna, niezwykle
Ceresit FT 101 to kolejny produkt firmy Henkel z unikalnà formu∏à
doskona∏e efekty uszczelniania i klejenia.
nowoczesna technologia na bazie polimerów, która gwarantuje

JeÊli mamy sta∏y dost´p do komputera,
i co wi´cej – osoby z którymi chcemy rozmawiaç, równie˝ majà go zawsze pod
r´kà - mo˝emy rozmawiaç zupe∏nie
za darmo. Nawet z osobami po drugiej
stronie oceanu.
Wystarczy wybraç spoÊród jednego
z dost´pnych komunikatorów (najpopularniejsze to: Skype - www.skype.com,
Tlenofon - www.tlenofon.pl lub us∏uga od

Gadu – Gadu, Nag∏os – www.naglos.pl),
prosty program, który instalujemy na
swoim komputerze po pobraniu ze strony
operatora. Instalacja zazwyczaj odbywa
si´ w intuicyjny i przyjazny u˝ytkownikowi sposób. Kolejnym krokiem jest
za∏o˝enie w∏asnego konta, które pozwoli
nam zaistnieç w ramach sieci odpowiedniego operatora. S∏u˝y do tego prosty formularz. Im wi´cej danych podamy, tym
∏atwiej innym u˝ytkownikom b´dzie nas
odnaleêç. Wybieramy swój „nickname”,
czyli unikalnà nazw´, pod którà chcemy
byç widziani w sieci. Je˝eli osoba, z którà
mamy rozmawiaç posiada konto
w ramach sieci naszego komunikatora,
wystarczy wyszukaç jej numer (lub wpisaç
go, jeÊli jest nam znany) i ju˝ mo˝emy rozmawiaç za darmo, ka˝dego dnia, o ka˝dej
porze dnia i nocy. Sposób rozmowy
równie˝ mo˝emy wybraç: mikrofon
i s∏uchawki albo tradycyjny aparat telefoniczny pod∏àczany do portu USB. Obydwa
rozwiàzania to koszt kilkudziesi´ciu
z∏otych.
Korzystajàc z komunikatora, mo˝emy rozmawiaç równie˝ z osobami „spoza sieci” ,
czyli posiadaczami numerów sieci
stacjonarnej lub komórkowej. Za te po∏àczenia b´dziemy ju˝ co prawda musieli
p∏aciç, jednak stawki te sà niezwykle
konkurencyjne. Np. w komunikatorze
Nag∏os, 1 min po∏àczenia do USA to koszt
0,07 z∏ (7 groszy), 1 min do Wielkiej
Brytanii na numer stacjonarny – kosztuje
8 groszy, a 1 min na numer kom. 96
groszy. Nie ponosimy tutaj tak˝e ˝adnych
kosztów zwiàzanych z abonamentem.
Op∏aty za po∏àczenia przewa˝nie dokonujemy w systemie pre-paid, podobnie jak
w telefonach na kart´. Operatorzy dajà
nam mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà kredytowà, przelewem, zakupu zdrapki lub
kodu w sklepie lub automacie. Nie warto
korzystaç z oferty p∏atnoÊci sms'em,
poniewa˝ jest to zazwyczaj najdro˝sza
z metod. Billingi za wykonane po∏àczenia
oglàdamy w sieci, czyli on-line.

Oprócz oferowania darmowych, lub
tanich rozmów, operatorzy komunikatorów przeÊcigajà si´ w ofercie dodatkowych us∏ug. I tak, za ich poÊrednictwem,
mo˝emy skorzystaç:
z mo˝liwoÊci odbierania po∏àczeƒ
ze zwyk∏ych telefonów
z us∏ugi poczty g∏osowej
z przekazywania po∏àczeƒ na inny
numer
z wysy∏ania sms'ów bezpoÊrednio z komunikatora
z oryginalnych sygna∏ów (np. s∏yszanych przez oczekujàcych na po∏àczenie
lub s∏yszalnych przez tych do których
dzwonimy)
z mo˝liwoÊci przypisania w∏asnego nr
stacjonarnego do numeru komunikatora
Uwaga! Korzystajàc z oferty niektórych
sieciowych operatorów nie b´dziemy mieli
mo˝liwoÊci dodzwonienia si´ na numery
alarmowe, ze wzgl´du na utrudnienie
w lokalizacji miejsca, z którego telefonujemy. Brak pràdu z kolei oznacza brak
jakiejkolwiek mo˝liwoÊci wykonywania
po∏àczen!
Kolejnà metodà na wykorzystanie VoIP
i oszcz´dzania na rachunkach telefonicznych, jest u˝ycie…

pierwszym krokiem jest za∏o˝enie konta
u operatora (np. www.hopin.pl). Po∏àczenia, które b´dziemy wykonywaç b´dà
po prostu je obcià˝a∏y. Aby zadzwoniç,
musimy wybraç numer dost´powy
przekazany przez operatora, a nast´pnie
numer docelowy. Np. aby zadzwoniç pod
nr YYYYYYYYYY w USA, wpisujemy
0391396199pxxxxpYYYYYYYYYY, gdzie:
0391396199 to ogólnopolski numer
dost´powy hopin.pl,
p to pauza którà wybieramy najcz´Êciej
poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie klawisza #,
xxxx to numer PIN, który otrzymamy
od operatora, aby podnieÊç bezpieczeƒstwo naszego po∏àczenia
YYYYYYYYYY to numer docelowy
Jak to wyglàda cenowo? P∏acimy stawk´
po∏àczenia lokalnego plus op∏at´ pobieranà przez operatora VoIP. Np. po∏àczenie
z telefonem komórkowym w Orange
w USA b´dzie nas kosztowaç 0,48 z∏
(po∏àczenie lokalne) plus 0,07 z∏ (op∏ata dla
operatora VoIP).
W nast´pnym numerze PROFI, opiszemy
kolejne sposoby na obni˝enie kosztów
poniesionych na pogaduszki, czyli wykorzystanie bramki VoIP, u˝ycie telefonu
wykorzystujàcego sieç Wi-Fi i sposoby
„kombinowane” czyli ∏àczàce ró˝ne
metody.
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A to ciekawe..
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Nie musi byç pod górk´!

P∏ytki na schodach
Otrzyma∏em zlecenia na wy∏o˝enie jednych
schodów wewn´trznych p∏ytkami ceramicznymi,
drugich - marmurowymi. Jaka technologi´
naprawczà powinienem zastosowaç, czy wystarczy, jeÊli przy takim zakresie prac u˝yj´ standardowej zaprawy klejàcej?
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Ze wzgl´du na odmiennoÊç funkcji wykonywane sà szczeliny dylatacyjne budynków (dylatacje
konstrukcyjne) i warstw powierzchniowych, dylatacje
obwodowe, szczeliny stykowe (technologiczne) oraz
szczeliny pozorne. Poniewa˝ temat jest obszerny, opiszemy dziÊ
jak powinny wyglàdaç oraz zachowywaç si´ dylatacje konstrukcyjne,
warstw powierzchniowych, termiczne i obwodowe.

Projektujàc uk∏ad szczelin dylatacyjnych nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi
wytycznymi:
- przy podziale pól dylatacyjnych - ich wymiary d∏ugoÊci (L) i szerokoÊci (B) przyjmujemy proporcje zbli˝one do kwadratu lub prostokàta o stosunku
boków L/B ≤ 1,5
- przebiegi szczelin pod∏u˝nych i poprzecznych powinny przecinaç si´ pod
kàtem prostym
- nale˝y unikaç sytuowania szczelin w pobli˝u osi najbardziej obcià˝onych
pasów ruchu lub pól z najwi´kszymi si∏ami skupionymi,
- przy wymiarowaniu pól dylatacyjnych i okreÊlaniu szerokoÊci szczelin dylatacyjnych zawsze nale˝y uwzgl´dniaç zmieniajàca si´ temperatur´ otoczenia.
Dylatacje konstrukcyjne budynku oddzielajà poszczególne cz´Êci jego konstrukcji. Opracowane przez projektanta, powinny w tym samym przekroju
i miejscu, oraz o tej samej szerokoÊci, dzieliç budynek a˝ po pokrycie dachowe.

Dylatacje warstw powierzchniowych budynków sà to dylatacje dzielàce du˝e
powierzchnie pod∏óg na poszczególne pola. Dzielà one warstwy posadzkowe
a˝ do warstwy noÊnej wzgl´dnie do warstwy izolacyjnej, bàdê pokrywajàcej
warstw´ izolacyjnà. Wykonuje si´ je jako pionowe rozci´cie p∏yty przebiegajàce przez ca∏à jej wysokoÊç, rozwarcie szczeliny wynosi 15-25 mm. JeÊli przy
ruchu pojazdów naciski kó∏ na p∏yt´ posadzki przekraczajà 40 kN, wówczas
szczeliny dylatacyjne powinny byç dyblowane. W celu umo˝liwienia swobodnego przemieszczania wzd∏u˝nego, dybel powinien byç pokryty pow∏okà
z tworzywa sztucznego, a na koƒcu zaopatrzony w tulej´ zabezpieczajàcà swobod´ wyd∏u˝enia posadzki w kierunku poziomym.

Przyk∏ad rozwiàzania szczeliny dylatacyjnej: 1- tuleja; 2 – pow∏oka z tworzywa;
3 – masa zalewowa; 4 – elastyczna wk∏adka porowata; 5 – wk∏adka z we∏ny lub styropianu; 6 – warstwa noÊna.

Dylatacje termiczne wprowadza si´ w celu zabezpieczenia posadzki przed
p´kni´ciami, uszkodzeniami lub zniszczeniami z powodu zmian temperatury.
Odleg∏oÊci mi´dzy dylatacjami i szerokoÊç szczelin zale˝à m.in. od zmian temperatury w skali rocznej i dobowej, nas∏onecznienia, sztywnoÊci elementów i wytrzyma∏oÊci materia∏u na rozciàganie.
Korzystajàc z rozwiàzaƒ systemowych Ceresit, dopuszczalne jest tworzenie pól dylatacyjnych o powierzchni do 20-25m2. Mo˝liwe jest to jeÊli:
jastrych spe∏nia wszelkie wymogi konstrukcyjne takiego rozwiàzania
jastrych wyposa˝ony jest w pow∏ok´ wodochronnà, usytuowanà bezpoÊrednio
poni˝ej ok∏adziny z p∏ytek
pole dylatacyjne ma kszta∏t figury wypuk∏ej
proporcje boków pola zawierajà si´ w granicach 1:1 -1:2
ok∏adzina ceramiczna podzielona zostanie dylatacjami (fuga wype∏niona kitem
elastycznym) na pola o powierzchni 5-6m2
Dylatacje obwodowe zlokalizowane sà wzd∏u˝ elementów konstrukcyjnych
o zró˝nicowanych obcià˝eniach. Ich zadaniem jest odci´cie p∏yty od wp∏ywu wymuszonych odkszta∏ceƒ, pochodzàcych od odmiennie pracujàcej konstrukcji, bàdê te˝
eliminacja skutków oparcia zmiennie obcià˝onej p∏yty, dotykajàcej sztywnego elementu konstrukcyjnego. Przy jastrychach grzejnych dylatacja brzegowa powinna mieç szerokoÊç minimum 8 mm, a przy d∏ugoÊci pola > 8 m okràg∏o 1 mm na 1 m d∏ugoÊci pola.

Przyk∏ad rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych skrajnych posadzki przy elementach
noÊnych konstrukcji obiektów: 1- pod∏o˝e gruntowe; 2 – warstwa noÊna; 3 – warstwa
izolacyjno-poÊlizgowa (folia PE); 4 – p∏yta betonowa posadzki; 5 – szczeliny dylatacyjne;
6 – mur lub podpora s∏upowa.

Aby uniknàç od∏amywania naro˝y oraz zminimalizowania ich p´kania, uk∏ad szczelin dylatacyjnych w rzucie poziomym nale˝y
kszta∏towaç w nast´pujàcy sposób:
niew∏aÊciwe ukszta∏towanie szczeliny dylatacyjnej

ukszta∏towanie prawid∏owe typu „karo” lub „pierÊcieniowe”

Czy wiesz, ˝e..
...

Najg∏upszy na
pad Êwiata

Sàd w Melbour
ne wyda∏ we wt
orek wyrok w sp
jedynym ∏upem
rawie wyjàtkow
by∏a torba pe∏n
o nieudolnego
a bu∏ek, a ofia
napadu, któreg
przez swego ws
rà
- sama sprawc
o
pólnika w poÊl
zyni, przez pom
adki.Para rabu
Hayes - napad∏
y∏k´ postrzelon
si
ów
38
-letni Benjamin
a w prima april
a
is zesz∏ego roku
Jorgensen i 36
która, jak sàdz
-letnia Donna
na jednà z rest
ili, zawiera∏a ut
au
ra
cj
i w Melbourne
arg. W rzeczywi
kowo oddany pr
. Zabrali torb´,
stoÊci by∏y w ni
zez m´˝czyzn´
ej bu∏ki. Ich pe
strza∏, którym
cha dope∏ni∏ pr
nych przest´p
trafi∏ wspólnic
zypadców "parà g∏up
zk´ w poÊladki
ców", a ich sk
.S´dzia nazwa∏
powa˝ny wyro
ok - "kompletny
ni
eu
k - osiem lat wi
dolm fiaskiem". W
´zienia dla Ha
yda∏ jednak ca
yes i siedem dl
∏kiem
a Jorgensena.

Zakupy zarzew
Przed pracami glazurniczymi na schodach, podobnie jak przed
iem chorób
Za
kupy nie sà na
uk∏adaniem p∏ytek w ka˝dych innych warunkach, najpierw nale˝y
jlepszym sposob
em na zimowà
oceniç i starannie przygotowaç pod∏o˝e.
wirus grypy mo˝
chandr´, gdy˝
e przetrwaç na
mo˝na dodatkow
banknotach na
Trzeba pami´taç o tym, ˝e w przypadku schodów betonowych
o nabawiç si´
Badanie przepr
wet dwa tygodn
choroby owadzili naukow
ie
- dowodzà szwa
cy z genewskieg
muszà one byç wysezonowane przez minimum 3 miesiàce.
jcarscy naukow
mo˝e byç przeno
o
Un
ive
rs
cy.
sz
ity
ony przez milion
Hospital. Chciel
Dopiero po tym okresie czasu mo˝emy przystàpiç do prac przyy banknotów, kt
i sprawdziç, cz
dnia w Szwajcar
ór
y
wi
e
sà
ru
s grypy
ii
w
w∏aÊciciela zm
obiegu - pisze
gotowawczych a nast´pnie typowo glazurniczych. Je˝eli na
ienia od 20 do
gazeta "Le Tem
pozostawili prze
10
ps
0
".K
m
a˝
ln
de
z
ba
pewien w poko
go
nknotów. U˝yw
schodach wyst´pujà nierównoÊci i ubytki, pierwszà czynnoÊcià, na której si´ skupiamy, jest ich wyjowej temperatu
ane banknoty ba
kilka godzin, al
rze. W wi´kszoÊ
dacze
e w przypadku
eliminowanie. W przypadku niewielkich odchyleƒ - takich do 5 mm, mo˝na je dzieƒ przed
ci przypadków
bardziej skonce
wirus przetrwa∏
ntrowanych pr
planowanymi pracami glazurniczymi wyrównaç tà samà zaprawà klejàcà, którà póêniej b´dziemy
jedynie
óbek wirusy wy
trz
ym
S
ywa∏y kilka dni.
k
lo
nowana, fluore
mocowaç p∏ytki. W przypadku wi´kszych nierównoÊci, konieczne jest zniwelowanie ich przy u˝yscencyjna
Klonowana Êwin
ciu szybko twardniejàcej zaprawy Ceresit CN 83. Aby zespolenie zaprawy z pod∏o˝em by∏o mocne
ia, której geny
zmieniono w ta
przekaza∏a t´ ce
i trwa∏e, wczeÊniej wykonujemy tzw. warstw´ kontaktowà sk∏adajàcà si´ z zaprawy Ceresit CN 83
ki sposób, by Êw
ch´ swemu poto
ieci∏a zielonym
mstwu - poinfo
fluorescencyjn
wymieszanej z wodà i emulsjà kontaktowà Ceresit CC 81. Warstw´ kontaktowà, zwanà tak˝e
w wyhodowani
rmowa∏ chiƒsk
ym Êwiat∏em,
u Êwiƒ w celu pr
i
uniwersytet, po
ze
prowadzania tra
warstwà sczepnà, nanosi si´ na pod∏o˝e p´dzlem gdy˝ jej konsystencja (po uprzednim wymieszadkreÊlajàc, ˝e
czków, z któryc
nsplantacji ludz
mo˝e to pomóc
h dwa majà ryjk
kich organów.
niu w odpowiednich proporcjach) zbli˝ona jest do konsystencji Êmietany. Po 3 dniach od jej wykoi, nó˝ki i j´zyki
Âwinia urodzi∏a
Pó∏nocno-Wscho
Êw
ie
cà
ce
11 prosiazie
dn
lo
ia Akademia Ro
nym fluorescenc
nania, mo˝na przystàpiç do dok∏adnego zagruntowania pod∏o˝a. Do tego celu u˝yç mo˝na
lnicza w Harbin
yjnym Êwiat∏em
urodzi∏y si´ w gr
ie
.
M
in
at
formuje
ud
ka
ni
prosiaczków by
u 2006 r. po ws
gotowego gruntu Ceresit CT 17 lub koncentratu Ceresit CN 94. Schody sà nie tylko bardzo deko∏a jednà z trzec
trzykni´ciu em
brionom protei
h Êwiƒ, które
racyjnym elementem architektonicznym, ale przede wszystkim bardzo wa˝na cz´Êcià ciàgu komuny z fluorescenc
Kosiarz na ban
yjnà zielenià.
nikacyjnego. Dlatego trzeba zawsze braç pod uwag uwag´, ˝e b´dà one, du˝o bardziej ni˝ inne
i
M
ie
sz
ka
niec Nowej Zela
domowe pomieszczenia, nara˝one na obcià˝enie ruchem pieszym. Dlatego sugerujmy klientom,
ndii zosta∏ oska
r˝ony o prowad
miejscowa polic
˝eby wybierajàc p∏ytki na schody, kierowali si´ nie tylko ich urodà, ale tak˝e klasà ÊcieralnoÊzenie kosiarki
ja. 52-letni Rich
po pijanemu ard Gunn jecha∏
W wydychanym
ci. Mo˝emy przyjàç, ˝e p∏ytki na schody, powinny mieç minimum 6 klas´ ÊcieralnoÊci.
poinformowa∏a
kosiarkà po ulic
powietrzu mia∏
niedawno
y
m
ia
sta Dargaville
ty
le
alkoholu, ˝e pr
Je˝eli na schodach uk∏adaç b´dziemy terakot´, faktycznie do mocowania p∏ytek w zupe∏noÊNie mia∏ prawa
póênym wieczo
zekracza∏o to pr
jazdy, gdy˝ pozb
re
m.
awie dwukrotn
awiono go wcze
ci wystarczy podstawowa zaprawa klejàca, czyli Ceresit CM 11. JeÊli jednak uk∏adamy p∏ytpo mieÊcie od
ie dopuszczalny
Êniej. Gunn przy
czasu, jak stra
limit.
zn
a∏
si´
ci
,
∏
ki gresowe konieczne jest u˝ycie specjalnej zaprawy do gresu – Ceresit CM 12.
˝e
pr
awo jazdy. - By
u˝ywa kosiarki
Nawet rowery je
∏em przekonany
do poruszania
˝d˝à szybciej ni
si´
, ˝e to bezpiecz
Wspomina∏ Pan, ˝e drugie schody wy∏o˝one b´dà p∏ytkami marmurowymi.
˝ kosiarka, któr
ne - powiedzia
rzowi grozi nawe
a
os
ià
ga
∏ stacji TV One.
pr
t
´d
ka
koÊç 8 km/h - po
ra wi´zienia. Po
Z uwagi fakt, i˝ marmur jest bardzo wra˝liwy na przebarwienia, do jego mocowania nale˝y u˝ylicja skonfisko
dkreÊli∏. Niefra
wa∏a kosiark´
sobliwemu kosia
waç wy∏àcznie szybkosprawnych zapraw klejàcych na bazie na bazie bia∏ego cementu, takich
na 28 dni.
Sposób na sku
jak Ceresit CM 15.
teczne wagary
Pe
wien dziesi´cio
(prawie)
Do spoinowania p∏ytek zarówno terakotowych jak i gresowych nale˝y stosowaç spoiny o podlatek z Meksyku
tak bardzo chci
prawà r´k´ moc
wy˝szonych parametrach zarówno na Êcieranie jak i zabrudzenia. Godne polecenia sà spoina
a∏ przed∏u˝yç so
nym klejem i pr
bie ferie Êwiàte
zylepi∏ si´ do ∏ó
ty "El Universa
czne, ˝e posm
wàska - Ceresit CE 40 i spoina szeroka Ceresit CE 43 Aquastatic.
˝ka. Dzi´ki tem
l" i "Reforma"
arowa∏
u
tr
af
i∏ do mediów, al
op
is
a∏
y, jak w ponied
usi∏owa∏a odkl
Miejsca po∏àczeƒ p∏ytek u∏o˝onych poziomo i pionowo (stopnica i podstopnica) wype∏e lekcji nie un
zia∏ek rano prze
eiç swego syna
iknà∏. Gazez dwie godziny
za pomocà wo
nia si´ materia∏em elastycznym takim jak Ceresit CS 25
∏a∏y, bo ma∏y Di
pani Sandra Pa
dy, oleju i zmyw
ego u˝y∏ przem
la
cios
acza do lakier
ys∏owego kleju,
lub Ceresit CS 29.
u do paznokci
go uwolniç i ty
który ci
. Te Êr
m
chaczem wyni
odki nie zadzia
samym udarem
ós∏ z kuchni. Do
niç jego plan,
znios∏a bez szko
piero pogotowi
by zostaç w sw
dy kontakt z kl
e
oi
zd
m
o∏
a∏
∏ó
o
˝k
u
ej
i
em
oglàdaç telewi
. Mniej szcz´Ê
szybko, by zdà˝
zj´. R´ka ch∏o
liwa dla niego
y∏ jeszcze do sz
pca
by∏a okolicznoÊ
ko∏y.
ç, ˝e odlepion
o go na tyle

