SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB

Dlaczego warto, czyli jakie korzyści
przynosi wykonawcom udział w szkoleniach?
7 marca 2014 r. w miejscowości Niestum koło Ciechanowa odbyło się kolejne szkolenie
z cyklu „Szkoła Dobrego Budowania PSB”. Spotkanie dla wykonawców z Ciechanowa i okolic
zorganizowała firma RolBud, prowadząca m.in. cztery składy oferujące zaopatrzenie dla
budownictwa. Po zakończeniu części oficjalnej wykonawcy podzielili się z nami swoimi
przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat uczestnictwa w szkoleniach i przedstawili korzyści,
jakie niesie za sobą udział w tego typu spotkaniach edukacyjnych.

S

zkolenie w Niestumiu składało się
z dwóch części – praktycznej oraz teoretycznej. Podczas części praktycznej,
prowadzonej przez szkoleniowca firmy
Icopal, wykonawcy poznali tajniki prawidłowego montażu pokryć z papy. Mieli także
okazję do zadania pytań instruktorowi i spróbowania własnych sił w zgrzewaniu pap.
Po prezentacji praktycznej zaproszeni wykonawcy wzięli udział w części teoretycznej,
podczas której zapoznali się z produktami
firmy Icopal, Koelner oraz Termo Organika.

Stawiamy na rozwój
Podczas szkolenia zorganizowanego przez firmę RolBud poruszono wiele tematów związanych z budową domów, począwszy od zastosowania materiałów hydroizolacyjnych,
przez omówienie systemów montażowych,
w tym kotew chemicznych, na termoizolacji
budynków kończąc. Tak szeroka tematyka
przyciągnęła nie tylko wykonawców ogólnobudowlanych, ale również tych specjalizujących się w konkretnych pracach na budowie.
Wśród nich nie zabrakło dekarzy oraz fachowców trudniących się tzw. wykończeniówką i chociaż, zwłaszcza Ci ostatni, nie
zajmują się na co dzień izolacją fundamen-

tów czy ocieplaniem ścian bądź połaci dachowych, podkreślali, że
kiedy tylko mają taką możliwość,
poszerzają swoją wiedzę również
z zakresu innych prac, niż te które
są im najbliższe.
„Mimo mojej ścisłej specjalizacji
– mówi pan Dariusz Skwiot, dekarz z miejscowości Opinogóra Górna koło Ciechanowa – chętnie biorę udział również w szkoleniach
dotyczących zabudowy poddaszy,
wykonywania izolacji czy montażu
okien dachowych. Dzięki temu lepiej poznaję materiały dachowe oraz zasady ich montażu, co pomaga mi w codziennej pracy, również z innymi wykonawcami zatrudnionymi
na danej budowie. Interesują mnie także szkolenia dotyczące nowości produktowych. Jeśli
pojawia się nowy materiał na rynku, trzeba go
poznać – fachowiec powinien być w tych
tematach na bieżąco. Nie może być przecież
zaskakiwany przez lepiej zorientowanego zleceniodawcę”.
Pan Zbigniew z firmy Mol-Mal z Ciechanowa przyznaje, że na szkolenie przybył, aby
dowiedzieć się więcej na temat systemów
ociepleniowych i wykonywania hydroizolacji. Mimo wieloletniego doświadczenia w pracach wykończeniowych wciąż rozwija swe
umiejętności i poszerza kompetencje. Dzięki temu może podejmować nowe zlecenia i dłużej
pracować na danej budowie.
„Chętnie biorę udział również
w szkoleniach związanych z prezentacją nowych produktów,
jak i w tych mających na celu
bliższe poznanie produktów

Wykonawcy z uwagą przyglądali się pracom wykonywanym
przez instruktora. Ta część
szkolenia najbardziej zapadła
im w pamięci.
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Pan Dariusz skorzystał z okazji, by porozmawiać z instruktorem firmy Icopal o zasadach
montażu pokryć bitumicznych.

znanych już na rynku. Dla przykładu, mamy
bardzo duży wybór klejów do płytek. Trzeba znać nowości i chociażby te najbardziej
popularne materiały, aby wiedzieć do jakich
produktów i jak przekonać inwestora. Szkolenia dają nam wiedzę, wykraczającą poza informacje zawarte w ulotce” – dodaje
pan Zbigniew.
„Inwestorzy najczęściej radzą się nas, wykonawców w kwestii doboru materiałów. Musimy więc dobrze znać produkty, z którymi
pracujemy i które polecamy. Dzięki szkoleniom wiemy, który materiał polecić, żeby
klient był zadowolony” – mówi pan Dariusz.
„Większość inwestorów trafia do nas z polecenia. Jeśli znamy się dobrze na swojej pracy i proponujemy dobre, sprawdzone materiały, klient wie, że może nam ufać i poleci
nas dalej. Warto więc być dobrze zorientowanym i przede wszystkim wyszkolonym”
– kończy pan Zbigniew.

Praktyka przede wszystkim
Na pytanie, jaka forma szkoleń okazuje się
najbardziej przydatna, wykonawcy zgodnie
odpowiadali, że zarówno szkolenia praktyczne, jak i teoretyczne są cenne – każde z nich
dostarcza bowiem innej wiedzy – teoretyczne uczą niezbędnych podstaw, praktyczne
pokazują, jak pracować z danym materiałem.

SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB
Podczas szkolenia
każdy wykonawca miał
okazję własnoręcznie
wykonać zgrzewanie
pap i sprawdzić jakość
przeprowadzonych
prac.

portali internetowych. Mimo wszystko udział
w szkoleniach to dla nich ważny element ciągłej edukacji.
„Biorę udział w szkoleniach przynajmniej kilka razy w roku. Z doświadczenia wiem już,
że teoria niekiedy mija się z praktyką. Jestem
przede wszystkim zainteresowany, jak dany
produkt sprawdza się w pracy. Nie wyczytam
tego z prospektu. Na szkoleniach mam okazję zobaczyć konkretny materiał „w akcji”,
sam go wypróbować czy podpatrzeć lub
podpytać o różne kwestie doświadczonego
instruktora – mówi pan Dariusz.
„Na każdym szkoleniu czegoś się uczymy,
nawet jeśli ta wiedza się powtarza, to zawsze
pojawia się jakiś nowy aspekt. Nie wiedziałem np., że pewne odmiany styropianu, mogą służyć również do termoizolacji dachu
– że tak jak wełnę, styropian wkłada się między krokwie. Bardzo mnie zaciekawiło takie
rozwiązanie i z pewnością pogłębię jeszcze
ten temat” – dodaje pan Włodzimierz.

Część praktyczna przykuła uwagę wykonawców, którzy poznawali bliżej parametry techniczne
materiałów.

Pan Zbigniew Opłotkowski, wykonawca
z kilkudziesięcioletnim stażem przybył na
szkolenie w towarzystwie trzech młodych
wykonawców, którzy pod jego okiem wciąż
przyuczają się zawodu. Uczą się przede
wszystkim bazując na wiedzy i doświadczeniu pana Zbigniewa, ale udział w szkoleniach, gdzie mają szansę bardziej szczegółowo poznać materiały, z którymi pracują lub
będą pracować, traktują jako obowiązkowy
punkt w edukacji.
„Najbardziej chodzi oczywiście o młodych,
którzy dziś się tu ze mną szkolą. Ale uczę się
również ja – zmieniają się czasy, zmieniają
materiały, trzeba się doszkalać. Sam z siebie
nie wiedziałbym, co i jak należy robić” – mówi pan Zbigniew.
„Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z nowością rynkową czy ze znanym już
produktem trzeba wiedzieć jak go stosować.
Musimy dbać bowiem o to, aby inwestor
po zainwestowaniu pieniędzy w materiały
dobrej jakości nie narzekał, że produkt nie
spełnia swojej funkcji przez niewłaściwy
montaż” – dodaje pan Włodzimierz Adamski, wykonawca spod Ciechanowa świadczący usługi ogólnobudowlane.
„Najbardziej cenię sobie szkolenia praktyczne lub te, jak to dzisiejsze – łączące teorię
z praktyką, ponieważ na nich widzimy pracę

z produktem, dotykamy go, mamy z nim
do czynienia, więc łatwiej później podjąć
decyzję o jego użyciu” – mówi pan Mariusz
Kwasiborski, wykonawca z Modły. „Wiele
ludzi buduje dziś domy na kredyt, zaciągając
duże pożyczki. Znaczna część inwestorów ma
świadomość, że te niemałe przecież pieniądze
trzeba dobrze wydać. Zleceniodawcy stawiają więc na materiały dobre jakościowo, z najwyższej półki. Dobra jakość produktu musi iść
w parze z dobrą jakością wykonania. Jeśli nie
znam materiału, nigdy go nie stosowałem, to
pracy z nim się nie podejmuję. Bo tracę
na tym ja i inwestor. Na szkoleniach praktycznych możemy wypróbować materiał, sprawdzić, czy nie popełniamy błędów, doszkolić
się. Tu mamy szansę robić więc wszystko to,
co nie powinno mieć już miejsca na budowie.” – puentuje pan Włodzimierz.

Panowie Mariusz i Włodzimierz zaznaczali jak
ważna w ich pracy jest jakość wykonania, której mogą uczyć się między innymi na takich
szkoleniach jak to, zorganizowane przez firmę
RolBud.

Ciągła edukacja

Według pana Zbigniewa nawet najbardziej
doświadczony wykonawca wciąż musi się
kształcić, dlatego bierze udział w niemal
każdym organizowanym przy współpracy
z PSB szkoleniu.

Szkolenia organizowane w ramach programu
„Szkoła Dobrego Budowania PSB” nie są dla
wykonawców jedynym źródłem wiedzy
na temat nowych produktów, systemów czy
rozwiązań. Najczęściej korzystają z internetu
– m.in. stron producentów, gdzie można znaleźć dużo informacji na temat konkretnych produktów i ich stosowania – specjalistycznych publikacji oraz budowlanych

„Szkolenia rozwiązują także problematyczne
dla nas kwestie, np. mocowanie przedmiotów do słabych podłoży. Teraz wiem po jaką kotwę chemiczną sięgnąć gdy mam
do czynienia np. ze ścianami z pustaków ceramicznych” – kończy pan Mariusz.
Relacja: Beata Wysoczarska, Budomedia
Fot. Budomedia
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