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Rynek dekarski w Polsce to w znakomitej 
większości małe firmy, zatrudniające mniej  
niż dziesięć osób. Dekarze-przedsiębiorcy 
wskazują, że rozwój osobowy zespołów 
dekarskich wiązałby się ze zbyt dużym trudem  
w zakresie zarządzania ludźmi i procesami,  
a ryzyko wpisane w brak osobistego nadzoru  
nad pracami na dachu z kolei niosłoby  
ze sobą spadek ich jakości. Skutki w postaci 
prawdopodobnej pętli koniecznych poprawek 
godziłyby w wartości, które przyświecają 
profesjonalnemu rzemiosłu. Dodatkowo 
podważyłyby wypracowany pracą własnych rąk 
wizerunek, który stanowi coraz częściej  
– w miarę rozwoju świadomości wśród 
inwestorów – główne kryterium wyboru firmy 
dekarskiej.

Z jednej strony dekarze to grupa zawodowa, 
która nie wybiera studiów menedżerskich,  
ani nie decyduje się na kursy przedsiębiorczości, 
z drugiej zaś znakomicie radzi sobie na rynku, 
również pod względem osiąganej zyskowności 
z prowadzonych projektów. Trudno stwierdzić 
jednoznacznie zatem, czy ten model biznesowy, 
małej firmy z jedną ekipą i właścicielem 
dekarzem na pokładzie, zmieni się w najbliższej 
przyszłości. 

Wyzwania stojące przed branżą są niezmienne  
i dotyczą braku chętnych do zawodu,  
ale nierzadko również są związane z deficytem 
predyspozycji do jego wykonywania.  
W odpowiedzi dekarze, których kompetencje 
pozwalają na pracę w roli mentora, podejmują 
zarówno bardziej zinstytucjonalizowane,  
jak i indywidualne próby zachęcania  
i przyuczania młodych do zawodu.

Odpowiedzialność za przyszłość rzemiosła  
oraz kształcenie młodzieży spoczywa na barkach 
całej branży. Co szczególnie podkreślają 
bohaterowie niniejszego wydania, bieżąca 
współpraca profesjonalnych rzemieślników  
z producentami rozwiązań dachowych, zarówno 
w zakresie ich projektowania, jak i w obszarze 
organizacji merytorycznych szkoleń na temat 
montażu, ma kluczowe znaczenie dla jakości 
dekarstwa.

Czwarte wydanie Dekarzy prezentuje właścicieli 
firm dekarskich o różnych spojrzeniach  
na dachy, branżę oraz swoją rolę w jej rozwoju. 
Żaden z nich nie schodzi z dachu i nie wyobraża 
sobie życia bez osobistego zaangażowania  
w każdą realizację. Swoje małe wielkie dekarskie 
firmy zbudowali na wieloletniej, ciężkiej pracy 
własnych rąk, umiejętności tworzenia zespołu 
oraz zaufaniu klientów. Wszyscy podkreślają,  
że zawodowo więcej im do szczęścia nie trzeba.

MAŁE WIELKIE 
FIRMY DEKARSKIE

NASI BOHATEROWIE
Jacek Niestrawski jest dekarzem w trzecim 
pokoleniu i dba o dachy w promieniu dwudziestu 
kilometrów od domu. Dalej się nie rusza,  
z wyjątkiem wypadów na półmaratony,  
w których bierze regularnie udział.

Maciej Roszman między innymi dzięki udziałowi 
w Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy 
znakomicie wie, co to rywalizacja,  
ale swój talent rzemieślniczy realizuje  
dla własnej przyjemności. Jak sam podkreśla, 
ceni ciszę i spokój. Po godzinach stawia na koła 
wyjątkowe samochody.

Ryszard Piwowski to doświadczony dekarz, 
wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,  
a jednocześnie zaangażowany nauczyciel.  
Przed wywiadem prosi o dziesięć minut zwłoki 
z uwagi na spotkanie online z potencjalnymi 
uczniami, którym przedstawia, dlaczego warto 
zostać dekarzem.

Paweł Szpila dekarstwo ceni za możliwość 
kreowania krajobrazu. Prawdopodobnie jedyny 
dekarz w Polsce ze swoją stroną w Wikipedii. 
Piękno terenu podziwia podczas treningów  
na rowerze, które zostały z nim po pełnej 
sukcesów karierze w kolarstwie górskim.

Pomysłodawcą publikacji DEKARZE jest Dakea  
— marka okien dachowych.



WARSZTAT Z WYOBRAŹNIMĄŻ ZAUFANIA

DEKARZE

MISTRZOSTWA POKORYDEKARSKA EKSTRAKLASA
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SYN SWOJEGO OJCA. TWIERDZI, ŻE WSZYSTKO, CO POTRAFI, ZAWDZIĘCZA NAUKOM TATY. 
REPREZENTUJE W RODZINIE JUŻ TRZECIE POKOLENIE DEKARZY. NA DACHU OD DWUDZIESTU 
SZEŚCIU LAT. SPOŁECZNIK Z POCZUCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO, ABY NIKOMU  
W PROMIENIU DWUDZIESTU KILOMETRÓW OD JEGO DOMU NIE KAPAŁO NA GŁOWĘ.  
TWIERDZI, ŻE DEKARZ ZAWSZE ZDĄŻY SIĘ DOROBIĆ, A JEGO ZOBOWIĄZANIEM WOBEC LUDZI 
JEST POMOC BEZ WZGLĘDU NA ZASOBNOŚĆ ICH PORTFELA.

Jacek Niestrawski od dziecka uczył się ciężkiej pracy. Najpierw pomagał w gospodarstwie 
rolnym, potem ojcu przy dachach. Lubi być potrzebny. Największą energię do działania  
dają mu rodzina, przyjaciele z pracy i okoliczna społeczność, której zaufanie ceni ponad 
wszystko. Swoje tereny opuszcza tylko turystycznie, aby przy okazji pokonywać półmaratony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JACEK NIESTRAWSKI

CZUJĘ, ŻE KAŻDY INWESTOR, KTÓRY SIĘ NA MNIE ZDECYDUJE, 
INWESTUJE WE MNIE. NIE MA DRUGIEJ TAK BEZCENNEJ WALUTY  
JAK ZAUFANIE. STARAM SIĘ ZA NIE ODWDZIĘCZAĆ,  
PRACUJĄC NAJLEPIEJ JAK UMIEM.

MĄŻ ZAUFANIA
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JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ZOSTAŁ PAN DEKARZEM?
Jacek Niestrawski: Mój ojciec był dekarzem, dziadek 
również i pradziadek też. Myślę, że to już trzeci wiek 
dekarstwa w mojej rodzinie. Nigdy nie planowałem 
szczególnie, że pójdę w rodzinne ślady. Od dziecka, 
co prawda, pomagałem tacie w pracy, ale nie miałem 
przekonania, czy chcę się z dachami związać na stałe. 
Mieliśmy też gospodarstwo rolne, przy którym pomagałem. 
Było parę krów, około siedemdziesięciu świnek.  
Po drodze skończyłem technikum mechaniczne. Zrobiłem 
różnego rodzaju uprawnienia, między innymi spawacza. 
Mam za sobą również epizod pracy na stoczni w Gdańsku. 
Szukałem perspektyw i pieniędzy. Teraz wypadamy  
na rynku znakomicie, jest rozkwit. Piętnaście lat temu czasy 
były dla dekarstwa takie sobie, zwłaszcza na klasycznej 
wsi. Planowałem wówczas zostać zawodowym żołnierzem. 
Przeszedłem pomyślnie testy, pierwszą służbę. Myślałem, 
że to dla mnie, bo szukałem stałej pracy. A tata raz pracę 
miał, raz nie. Ludzie chcieli, aby im kłaść eternit. Nikogo 
nie interesowała estetyka dachu, chodziło o to, aby wyszło 
jak najtaniej. Nie do końca było to szczególnie rozwijające. 
Postanowiliśmy jednak połączyć siły i spróbować wyjść na 
wyższy poziom, pójść w dachówki, blachy. I jakoś to poszło, 
choć początki nie były różowe, nie kończyło się pracy  
na jednym dachu, aby zacząć na drugim.

PAMIĘTA PAN SWOJEGO DZIADKA NA DACHU?
JN: Dziadka nie poznałem osobiście, ale znam go doskonale 
z opowieści rodziców i ludzi, którym pomagał przy dachu. 
Był całkiem lubianym gościem. Tak, jak ja pracowałem  
z ojcem, tak i oni trzymali się w pracy razem. Dziadek 
odszedł przedwcześnie wskutek tragicznego wypadku 
podczas pracy na krajzedze. Tata był świadkiem tego 
wydarzenia, miał wtedy dwadzieścia siedem lat.  
Młody chłopak, całe życie miał przed sobą, a mimo tego,  
co się stało, został w dekarstwie. Podziwiam go za to. 
Rozmawialiśmy często o tej sytuacji. Łączyła nas mocna 
więź. Nie tylko z racji tego, że pracowaliśmy ramię w ramię 
dzień w dzień, od siódmej do dziewiętnastej.

JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ DOBRY DEKARZ?
JN: Dekarz powinien być pracowity, kreatywny, mieć 
samozaparcie. To nie jest lekka praca, wymaga poświęceń, 
wyrzeczeń. Myślę, że nie każdemu pisana jest ta praca.

CZEGO NAUCZYŁ PANA OJCIEC?
JN: Ojciec nauczył mnie wszystkiego. To był mój tata. 
Po pierwsze to był tata, po drugie przyjaciel, po trzecie 
najważniejszy w życiu nauczyciel. Ukształtował mój charakter. 
Nauczył ciężkiej pracy. Byliśmy na dachu, potem na roli.  
Nie przypominam sobie wolnej soboty. Z czasem, gdy firma się 
rozwijała, zaczęliśmy rozmawiać już tylko o dachach.  
Dachy stały się naszą pasją. Ojciec uczulił mnie na znaczenie 
naszej pracy, że nie każdy dach powinienem zamienić na 
wybitne pieniądze, bo niektórzy ludzie zgłoszą się do mnie,  
ze względów finansowych, dopiero, gdy zacznie im kapać.  
Że powinienem się z tym liczyć i nie oczekiwać wygórowanego 
wynagrodzenia. Każdy dekarz ma w życiu zawodowym taką 
sytuację, że po prostu powinien pomóc. Czasem nie wystarczy 
tylko po kosztach. Nie chcę, aby zabrzmiało to naiwnie,  
więc ujmę to tak, że zerwany dach u ubogiej rodziny jest 
naturalnie ważniejszy od każdej intratnej inwestycji,  
w której nie mieszkają ludzie. Pieniądze dekarz zdąży zarobić.

ILE PAN MIAŁ LAT, GDY WSZEDŁ PO RAZ PIERWSZY  
NA DACH?
JN: Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że byłem w ósmej klasie, 
gdy już z tatą siedziałem na dachu. Koledzy snuli się ze szkoły 
pomału do domu, a ja już byłem na górze. Chciałem tacie 
pomóc, ale też to lubiłem, bardzo, od samego początku.  
Tata chciał mnie nauczyć fachu w ręku. Wiedział jak 
przemówić do takiego łepka, jakim byłem. Zamiast roztaczać 
przede mną wizje przyszłości, tłumaczył, że mi pokaże,  
jak to na dachu się robi, żebym sobie kiedyś taki dach  
po prostu sam założył. I tak się uczyłem. Technikum robiłem 
zaocznie, więc byłem u taty w pracy codziennie, również  
w soboty na parę godzin. Wszystko wskazuje na to,  
że musiałem to lubić. Na dachu nic dobrego nie wychodzi  
z niechcenia.

CO PAN LUBI W DEKARSTWIE?
JN: W dekarstwie lubię naprawdę wszystko. Nie wyobrażam 
sobie innej pracy, zwłaszcza takiej w monotonii. A dekarstwo 
teraz, w tych czasach, przy tych materiałach, przy tych 
rodzajach domów, przy tych rodzajach dachów, to jest wielka 
kuźnia kreatywności. Dachy są różnorodne, w dodatku 
poznajesz przy nich mnóstwo fascynujących ludzi. Ponieważ 
pracuję w promieniu dwudziestu kilometrów od domu,  
to jestem bardzo przydatną częścią mojej społeczności.  
Czuję się za nią odpowiedzialny, za to żeby miała dach  
nad głową. To jest mój dekarski teren. I na nim się realizuję.

DLACZEGO NIE PODEJMUJE SIĘ PAN DACHÓW  
W DALSZEJ OKOLICY?
JN: Nigdy mi się to szczególnie nie podobało, że odjeżdżam 
pięćdziesiąt, siedemdziesiąt kilometrów, zawsze chciałem 
pracować blisko domu, codziennie do niego wracać,  
być blisko mojej rodziny. Spędzam z nią mało czasu, więc  
w tym kontekście codzienny powrót do domu ma tym bardziej 
szczególne znaczenie. Jeśli już miałbym brać się za pracę 
gdzieś dalej, to najpewniej wyjechałbym z Polski.  
A tego też nigdy nie chciałem. Tak jak wcześniej wspomniałem 
do każdej realizacji podchodzimy z pełną odpowiedzialnością  
i zaangażowaniem, czego efektem są zadowoleni klienci. 
Mamy ten przywilej, że nie musimy szukać pracy gdzieś 
daleko, ponieważ na lokalnym rynku mamy wypracowaną 
latami, fenomenalną renomę. Ogromną satysfakcję dają miłe 
słowa od inwestora, który jest zadowolony ze współpracy,  
a dach mu się podoba. To nadaje naszej pracy większy sens 
oraz motywuje do dalszego działania.

DEKARZ TO NIE TYLKO DEKARZ,  
ALE I PRZEDSIĘBIORCA, ARCHITEKT, 
PROSZĘ MI WIERZYĆ, ŻE CZASAMI  
TO NAWET PSYCHOLOG.
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KIEDY OTWORZYŁ PAN WŁASNĄ FIRMĘ?
JN: To było dziesięć lat temu, w 2011 roku. Zależało mi  
na początku, aby to wszystko lepiej zorganizować,  
bo widziałem, co się wokół źle zorganizowanej pracy dzieje. 
Drewno nie dojechało, blachy nie przywieźli, albo kolor miał 
być wiśniowy, a hurtownia dała pomarańczowy. Ktoś czeka, 
ktoś się denerwuje, ktoś nawet wrzeszczy. Istny teatr emocji. 
Dlatego otworzyłem własny tartak, poukładałem sprawy  
z hurtownią, aby materiał był zawsze dobrej jakości i na czas. 
I tak to się jakoś do tej pory dobrze kręci. Myślę, że połowę 
zleceń otrzymujemy, bo potrafimy zadbać o materiał. 

JAK PAN OCENIA JAKOŚĆ DACHÓW W POLSCE?
JN: Dałbym czwórkę z plusem. Jest coraz lepiej, pomijając 
totalne fuszerki. Staram się jednak nie oceniać. Czasami ktoś 
sobie zrobi tak, jak potrafi. Dlatego też nie lubię poprawek 
i rzadko się ich podejmuję. Nie lubię po kimś poprawiać, 
sapać i wywracać oczami, jak to komuś z dachem nie wyszło 
i nie poszło. Ktoś robi, jak umie. Nie wyszło? Nie wnikam. 
Dachów nie poprawiamy, ale mamy takie, które diametralnie 
przerabiamy, niekiedy odwracamy w druga stronę, szczyt jest 
gdzie indziej. 

ILE OSÓB LICZY PAŃSKA EKIPA? 
JN: Zatrudniam trzy osoby i jestem z nimi cały czas  
na dachu. Gdy pojawia się cięższa praca pomaga nam jeszcze 
dwóch moich kolegów, na których zawsze mogę liczyć.  
Może nie pracują z nami na górze, ale są w stanie nam 
pomóc, przynieść, podać, podwiązać. Najstarszy stażem był 
człowiek, który już odszedł na emeryturę. Z tatą przepracował 
trzydzieści lat, a ze mną kolejne dziesięć. 

JAK OCENIA PAN WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTAMI?
JN: Pracuję dla ludzi z okolicy. Przez tydzień, dwa poznajemy 
się lepiej i myślę, że nawiązują się serdeczne relacje.  
Bardzo szanuję ich za to, że chcą, abyśmy kładli im dachy.  
Na szkoleniach, rozmawiając z innymi dekarzami, okazuje się,  
że mało który pracuje w swojej bezpośredniej okolicy. 
Słucham o mentalności ludzi, którzy nie chcą dać dorobić 
komuś, z kim będą się później regularnie widzieć,  
czy to w mieście, czy w kościele, czy przez okno.  
U mnie jest inaczej, wspiera się swoich. Dlatego czuję,  
że każdy inwestor, który się na mnie zdecyduje, inwestuje  
we mnie. Nie ma drugiej tak bezcennej waluty jak zaufanie.  
Staram się za nie odwdzięczać, pracując najlepiej jak umiem. 
Ludzi nie interesują za bardzo szczegóły. Mając swój tartak 
przyjeżdżam ze swoim drewnem, mając zaufanego partnera  
w postaci hurtowni przyjeżdżam ze swoim materiałem.  
Mówię klientom, żeby wymyślili tylko kolor. Cieszy mnie,  
że ufają temu, że im dobrze doradzę. Klienci nie dzwonią  
po cenę, tylko po mnie.

JAKI MA PAN SPOSÓB NA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ  
W ZESPOLE?
JN: Mam wspaniały zespół, naprawdę super fajni faceci. 
Słyszę o tym, że z ludźmi w firmie nie jest dobrze żyć na stopie 
koleżeńskiej, że trzeba być szefem, traktować ich chłodno, 
bo wejdą na głowę. Ja to widzę zupełnie inaczej. Człowiek, 
który pracuje ze mną ramię w ramię od blisko dziesięciu lat, 
kim ma dla mnie być, jeśli nie przyjacielem? Każdy z nas zna 
swoje miejsce w zespole, ale i nawzajem dobrze się znamy. 
Dobra atmosfera służy naszej pracy, u nas w ekipie jest 
bardzo wesoło. Mam to szczęście, że w zespole traktujemy 
się jak partnerzy, nikogo nie trzeba motywować, gdy trzeba 
przycisnąć, to robimy. 

CZY UWAŻA PAN, ŻE NADAL FUNKCJONUJĄ  
STEREOTYPY NA TEMAT DEKARZY? 

JN: Zmienia się to diametralnie. Przez tyle lat widziało się 
różne rzeczy, widziałem ludzi, którzy nie zaczynali pracy  
bez szklanki wódki. Aktualnie to aż głupio o tym mówić,  
bo wszystko się zmieniło. Wszystkie stereotypy na temat ludzi 
z branży budowlanej, pochodzą z dalekiej przeszłości. 
Gdyby miały cokolwiek wspólnego z prawdą, profesjonalna 
praca na budowie byłaby nie do pomyślenia. Pewnie są 
wyjątki, ale tego typu firmy szybko się zwijają z rynku.  
W mojej ekipie znamy się na tyle, że wiemy, co możemy. 

WSZYSTKIE STEREOTYPY 
NA TEMAT LUDZI Z BRANŻY 
BUDOWLANEJ, POCHODZĄ  
Z DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI.
GDYBY MIAŁY COKOLWIEK 
WSPÓLNEGO Z PRAWDĄ, 
PROFESJONALNA PRACA  
NA BUDOWIE BYŁABY  
NIE DO POMYŚLENIA.
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CZY MOŻE PAN PRZYTOCZYĆ JAKĄŚ ZABAWNĄ HISTORIĘ 
Z PRACY?
JN: Mamy w ekipie sporo zabawnych historii,  
ale najzabawniejsze to opowiadają klienci. Miesiąc temu 
skończyliśmy dach jednej pani, która miała do dekarzy wybitne 
uprzedzenia. Gdy zbliżał się termin naszej wizyty, najpierw 
chciała go przesunąć, później męża nie chciała puścić do 
pracy w Szwecji. Robiła wszystko, żeby z naszą dekarską ekipą 
nie zostać sama. Dopiero po paru dniach, gdy się okazało, że 
jesteśmy całkiem normalni, nie sięgamy po wyskokowe trunki 
w pracy, a i wykonujemy ją porządnie i terminowo, zaczęła 
nam kawki parzyć. I opowiedziała jak to poprzednicy urządzili 
sobie zabawę, w której strzelali jej do okien z wiatrówki. 
To nam się wydało tak abstrakcyjne, że aż śmieszne. 
Żartowaliśmy z niej, że im podpadła, ale naprawdę to jakaś 
niebywała historia.

CZY PRACA MA WPŁYW NA PAŃSKIE ŻYCIE RODZINNE?
JN: Zacząłem zauważać, że za dużo pracuję. W dodatku 
budowaliśmy ostatnimi czasy kolejny dom rodzinny,  
więc wokół niego również było trochę pracy. Jest na 
ukończeniu, więc mam nadzieję mieć trochę wolnego czasu 
dla żony i dzieci. Zawsze miałem takie wyobrażenie, że do 
czterdziestki będę się dorabiał, a potem już tylko żył. Mam 
nadzieję ten plan pomału zacząć wdrażać w życie. Nie planuję 
jednak zejść z dachu na dobre. W żadnym innym zajęciu nie 
odnalazłbym się na sto procent. 

CZY W PAŃSKIEJ RODZINIE ROŚNIE MŁODY DEKARZ? 
JN: Trudno na razie to stwierdzić na pewno, ale syn smykałkę 
ma. Interesują go małe sprzęty, lubi coś w drewnie porobić, 
wykazuje tym wszystkim zainteresowanie. Ma jedenaście lat, 
więc nie wpuściłem go jeszcze na dach, ale jeździ ze mną 
oglądać, co robimy. Często sobie o dachach pogadamy, zadaje 
mi sporo pytań. Myślę, że każdy w moim wieku  
i starszy zgodzi się, że pokoleniowym sukcesem jest fakt, 
że wszyscy dożyliśmy wieku dojrzałego, pomimo tego na co 
rodzice pozwalali nam w dzieciństwie. W głowie się nie mieści, 
tereny po których człowiek biegał, drzewa po których skakał. 
Nie wiem, czy chciałbym, aby syn został dekarzem. Dekarz 
to nie tylko dekarz, ale i przedsiębiorca, architekt, proszę mi 
wierzyć, że czasami to nawet psycholog. 

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE  
O MŁODYCH ADEPTACH TEGO ZAWODU? 
JN: Różnie, niekiedy zatrudniałem początkujących do pracy. 
Wiadomo, że taka osoba nie musi na dachach cudów robić  
i wszystkiego wiedzieć. Daję takiemu z reguły dwa tygodnie, 
aby się rozkręcił, coś tam popodawał, a potem mówię,  
że nadszedł czas na prawdziwą pracę. I temat się urywa, 
człowiek znika jak kamień w wodę. W mojej opinii młodym 
brakuje samozaparcia i predyspozycji do ciężkiej pracy.  
Chyba modne jest teraz łatwe życie, mało komu zależy.  
Ale są wyjątki. Na szkoleniu ostatnio poznałem chłopaka,  
dwadzieścia jeden lat. Świetny gość, sporo wiedział  
o dachach. Naprawdę czuł, o co w tym chodzi. Jest też 
tak, że doświadczenie podpowiada ci czy ktoś jest dobrym 
materiałem na dekarza. Ten chłopak to był pasjonat.  
Chyba ta pasja to jest to, co nas wszystkich trzyma na górze. 

CO PRZEKAZAŁBY PAN MŁODZIEŻY, KTÓRA CHCIAŁABY 
WEJŚĆ DO ZAWODU?
JN: W dzisiejszych czasach fajnie wystartować w dekarstwie,  
bo jest dużo pracy. Jeśli ktoś ma pasję, czuje to, na pewno  
z dachem będzie mógł związać się na całe życie. Nie wolno 
tylko się poddawać. Początki nie zawsze są łatwe. Pamiętam 
siebie dziesięć lat temu. Jechałem jako taki trzydziestolatek  
do kogoś, opowiadałem o dachu, a inni patrzyli na mnie jak  
na dziecko z fantazją. Dzisiaj mam swoją historię, 
doświadczenie. Myślę, że jestem aktualnie w najlepszym 
wieku swojego zawodowego życia. Dwa lata temu był boom 
w mojej okolicy na bycie dekarzem, wszyscy chcieli robić 
dekarstwo, żuk i żaba dachy chcieli robić. Dzisiaj nikogo  
z nich w tym zawodzie już nie ma. Poszła fama, że dekarstwo  
i ciesielstwo są lepiej płatne. Tak się może wydawać, dopóki 
nie wejdziesz na dach.

ZAPLANOWAŁEM SOBIE NA CZTERDZIESTKĘ CZTERDZIEŚCI KILOMETRÓW. 
TO NIE JEST PROSTY TEMAT, MUSISZ BYĆ ZDROWY, SILNY I WYTRWAŁY.
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GDZIE PAN SIEBIE WIDZI ZA 10 LAT?
JN: Na pewno na dachu, ale chciałbym te kolejne dziesięć lat 
wykorzystać na rozwój. Dotychczas skupiałem się na bieżącej 
pracy, a chciałbym więcej zainwestować w firmę, rozruszać 
tartak. Mam tyle zleceń, że koledzy podpowiadają mi,  
abym zebrał drugą ekipę. Nie wyobrażam sobie każdej  
z nich na innym dachu, ani siebie w tym wszystkim.  
Mam taki charakter, że muszę wszystkiego sam przypilnować. 
Dla mnie dach to nie po prostu kolejne zlecenie,  
lecz przede wszystkim odpowiedzialność, którą biorę

 

na siebie, pieczętując realizację własnym nazwiskiem. 
Dlatego będziemy robić większe dachy, ale trzymać się razem. 
Dotychczas odmawialiśmy dużym realizacjom, bo mieliśmy te 
swoje średnie dachy i to nas kręciło. Szybki temat i względnie 
szybkie pieniądze. Wolę zrobić dwa średnie dachy niż jeden 
duży w miesiącu. Możesz wykonać znakomicie sto dachów,  
a nie dopilnujesz jednego i to wystarczy, aby poszła fama,  
że coś zepsułeś. To ryzyko, którego nie chcę podejmować.

CZY PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA PAŃSKĄ PRACĘ?
JN: Nie miała wpływu na liczbę zleceń. Kwarantanny się nie 
boję. Mam swój tartak, nie mieszkam w bloku, więc nie czułbym 
się zamknięty. Mogę wycinać drewno, łaty, krokwie na następny 
dach szykować, naprawdę mam tu, co robić, gdzie trawę skosić. 
Mentalnie byłem przygotowany na to, że nas z dachów zdejmą,  
w domach zablokują. Dobrze, że tak się nie stało.

JAK SPĘDZA PAN WOLNY CZAS?
JN: Nie mam zbyt wielu pasji, podobnie jak czasu.  
Kiedyś bawiłem się w rzeźbienie, teraz też mi się zdarza 
wykonać jakieś zlecenie w tym zakresie, mam do zrobienia  
krzyż przydrożny. Lubię stolarstwo, ale te ogrodowe flamingi  
to wyrzeźbiła moja żona, z wyrzynarką jest za pan brat.  
Staram się żyć aktywnie.

NIE LUBIĘ PO KIMŚ POPRAWIAĆ, 
SAPAĆ I WYWRACAĆ OCZAMI,  
JAK TO KOMUŚ Z DACHEM NIE 
WYSZŁO I NIE POSZŁO.  
KTOŚ ROBI, JAK UMIE.  
NIE WYSZŁO? NIE WNIKAM.
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CZY DACHY ZAPEWNIAJĄ PANU WYSTARCZAJĄCĄ 
AKTYWNOŚĆ?
W moim wieku, nic innego zawodowo nie pozwala na taką 
aktywność, jak dachy. Oczywiście szukam sobie odskoczni, 
więc też trochę biegam. Nie biegam z muzyką, wolę w tym 
czasie pomyśleć, zamiast się całkowicie odcinać.  
Z początku nie biegałem jakichś wybitnych dystansów,  
teraz robię około dwudziestu kilometrów, więc potrzebuję  
na to około dwóch godzin.

GDZIE LUBI PAN BIEGAĆ?
JN: Biegam po całej Polsce. Pandemia trochę pokrzyżowała 
mi plany, ale biegałem półmaratony w Toruniu, Poznaniu, 
Bydgoszczy, Gdańsku. Czasami te biegi mają charakter 
charytatywny, czasem patriotyczny. Super sprawa.  
Tam, gdzie jest jakaś zorganizowana impreza dla biegaczy, 
wyjeżdżamy na weekend z rodziną. Zwiedzamy miasto jednego 
dnia, a drugiego idę przebiec sobie dystans. Najfajniejsze  
są biegi masowe, bo szykujesz się do nich, żeby pobiec  
i nie być najgorszym. W tamtym roku przebiegłem  
pięć półmaratonów, a moim marzeniem jest przebiec teraz 
maraton. Zaplanowałem sobie na czterdziestkę czterdzieści 
kilometrów. To nie jest prosty temat, musisz być zdrowy,  
silny i wytrwały. Po trzydziestym kilometrze dopada kryzys,  
a w dodatku nietrudno się przeciążyć.

KIEDY PRZEBIEGŁ PAN PIERWSZY PÓŁMARATON?
JN: Do pierwszego półmaratonu szykowałem się dwa lata,  
był to Półmaraton Bydgoski. Chciałem się sprawdzić. 
Pomyślałem, że skoro biegam tu po okolicy po szesnaście 
kilometrów, to i te dwadzieścia jeden może się uda przebiec.  
Trafiło mi się tam dwóch fajnych chłopaków, którzy biegli 
moim tempem. Gdy pokonaliśmy szesnaście kilometrów, 
mówię im, że dam radę biec szybciej, jeden z nich, że również  
i tak dobiegliśmy do mety. A na mecie słyszę, jak spiker  
mówi, że Jacek ze Skulska z numerem 162 dobiegł  
ze wspaniałym wynikiem. Nikt mi nie wierzył, że mi się udało 
to osiągnąć na pierwszym w życiu półmaratonie. Przebiegłem 
dwadzieścia jeden kilometrów w godzinę czterdzieści sześć. 
Ale to dzięki grupie, grupowe biegi są najfajniejsze. Atmosfera, 
piąteczki, wzajemne życzenia. Ludzie robią swoje życiówki.  
Na końcu jesteś wykończony, ale słyszysz brawa. Teraz szykuję 
się na maraton w Warszawie. Biegnie w nim sześć tysięcy 
ludzi.

JAKI JEST PAŃSKI NAJWIĘKSZY SUKCES?
JN: Na polu zawodowym czy osobistym? Moim sukcesem  
jest oczywiście rodzina. Jestem z nich bardzo dumny. 
Zawodowo nie chodzi o nic konkretnego. Nie sądzę,  
aby należało sukcesów upatrywać w konkretnych realizacjach, 
czy własnych umiejętnościach. W życiu chodzi o poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. Czuję się spełniony, doceniony, 
potrzebny innym. Ludzie na mnie czekają, naprawdę  
oni chcą, abym to właśnie ja z moją ekipą zrobił im dach.  
Proszę sobie wyobrazić, że czekają nawet po półtora roku. 
Udało mi się zapracować na zaufanie ludzi, na autorytet  
oraz zdobyć doświadczenie. Czuję, że teraz to właśnie mój czas.

POSZŁA FAMA, ŻE DEKARSTWO  
I CIESIELSTWO SĄ LEPIEJ PŁATNE. 
TAK SIĘ MOŻE WYDAWAĆ,  
DOPÓKI NIE WEJDZIESZ NA DACH.
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OJCIEC REGULARNIE STAWIAŁ MU DEKARSKIE WYZWANIA, WIĘC JUŻ JAKO JEDENASTOLATEK 
POMAGAŁ PRZY DACHU. DZIĘKI WIELOLETNIEJ PRAKTYCE I WŁASNEJ AMBICJI ZOSTAŁ 
ZNAKOMITYM DEKARZEM, NAUCZYCIELEM I SĘDZIĄ NA MISTRZOSTWACH. UWAŻA, ŻE ZAWODOWE 
DEKARSTWO POWINNO CECHOWAĆ DĄŻENIE DO PERFEKCJI. Z NIKOMU NIEPOTRZEBNYCH CZĘŚCI 
SKŁADA SAMOCHODY DOPIESZCZONE W KAŻDYM SZCZEGÓLE.

Maciej Roszman to zawodnik pierwszej reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata 
Młodych Dekarzy, jakie odbyły się siedemnaście lat temu w belgijskim Gembloux. 
Podkreśla, że lubi pracować rękoma i tak jest w jego rodzinie z dziada pradziada, 
dlatego najbardziej ceni dachy wymagające wysokich kompetencji i czasu.

AMBICJA

MACIEJ ROSZMAN

TAK NAPRAWDĘ BYŁ KUPKĄ ZŁOMU – KAROSERIA, CZĘŚCI I SILNIK, 
KTÓRYCH KTOŚ NIE WYWIÓZŁ NA SZROT. WIĘC KUPIŁEM GO W STANIE, 
NAZWIJMY TO, AGONALNYM. WSZYSTKO BYŁO DO PRANIA I DO 
CZYSZCZENIA, LAKIER DO ZROBIENIA. DLA KOGOŚ TO BYŁA RUINA,  
DLA MNIE WYMAGAŁ TYLKO TROCHĘ CZASU I PRACY NA DETALACH.

WARSZTAT Z WYOBRAŹNI
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JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ZOSTAŁ PAN DEKARZEM? 
Maciej Roszman: Byłem przyuczany do zawodu przez ojca, 
który również był dekarzem, a nauczył się fachu od mojego 
wuja. Zacząłem, gdy miałem tyle lat, co mój syn w tej chwili. 
Jako jedenastolatek stałem przy maszynie i dorabiałem ojcu 
blachy. Lata mijały, ojciec stawiał mi coraz to nowe wyzwania  
i tak się wżyłem w ten zawód, wrosłem w środowisko.  
Tato dołączył do Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,  
do dzisiaj jest prezesem oddziału, pracuje w zawodzie  
i nie odpuszcza. Ojciec zawsze wybierał dla mnie dachy  
pełne wyzwań. Gdy dorosłem do tego, aby szukać pracy,  
tak naprawdę miałem już ją od lat. W fachu dekarskim,  
bez względu na to, ilu byś miał nauczycieli do pewnych rzeczy  
i tak musisz dojść sam.

DLACZEGO ZATEM PAN ZDECYDOWAŁ SIĘ NA UDZIAŁ  
W MISTRZOSTWACH?
MR: Byłem pierwszym reprezentantem Polski  
na Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy w Gembloux  
w Belgii. To był 2004 rok. Tato zawsze pchał mnie na głęboką 
wodę. Pewnego dnia mówi do mnie, że mam jechać  
na mistrzostwa. Odpowiedziałem mu, że ja tu sobie na razie 
daszki jakieś klepię i kompletnie nie czuję się na siłach,  
aby branżę reprezentować. A on mi na to, że mnie 
wszystkiego nauczą. I tak poznałem Stefana Wilusia,  
z którym najpierw pojechałem na szkolenie do Niemiec, 
potem odbyło się szereg szkoleń w kraju. Dzięki temu  
poczułem się pewniej. Z całą pewnością mogę powiedzieć,  
że Stefan Wiluś to mój mentor. Od czasu tamtych szkoleń 
motywował mnie do wyzwań, do angażowania się w kolejne 
mistrzostwa i w życie Stowarzyszenia, zupełnie jak mój tato.

CZY WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
MŁODYCH DEKARZY?
MR: Udział w mistrzostwach to wielkie wyróżnienie.  
Wiąże się to ze zdobywaniem doświadczenia i ciekawymi 
podróżami. W minionym roku miały się odbyć w Chinach,  
ale zostały przełożone. To jest niesamowite przeżycie.  
W 2004 roku nie wiedzieliśmy z czym to się wiąże,  
ale z perspektywy czasu uważam, że było warto. Żyjesz sobie 
codzienną pracą, w świecie lokalnego rzemiosła i nagle 
znajdujesz się w międzynarodowym środowisku dekarskim, 
z którym w dzień rywalizujesz, a wieczorami sie integrujesz. 
W 2009 roku, po wygraniu Mistrzostw Polski w Pruszkowie, 
pojechałem na mistrzostwa do Sankt Petersburga  

do Rosji już jako mentor. Kolejne lata to kolejne wygrane 
w Mistrzostwach Polski, co zaowocowało ciekawymi 
wyjazdami, między innymi do Belfastu, Lucerny, Rygi. 
Obecnie jestem sędzią Mistrzostw Polski w kategoriach: 
Dach stromy i Dach płaski. Więc uważam, że warto.

KIEDY ZAŁOŻYŁ PAN WŁASNĄ FIRMĘ?
MR: Pierwszą firmę założyłem w 1999 roku  
jako dziewiętnastolatek. Miałem własną brygadę, ale nadal 
pracowałem na budowach sygnowanych firmą ojca i pod jego 
czujnym okiem. Samodzielność zaczęła się jakieś dziesięć 
lat później, kiedy miałem już własny dom i warsztat.

CZY PAŃSKI BRAT RÓWNIEŻ POSZEDŁ W ŚLADY OJCA?
MR: Tak, jest ode mnie dziewięć lat młodszy, ale ma już duże 
doświadczenie, sukcesy w Mistrzostwach Polski, Świata  
i prowadzi własną firmę. W razie potrzeby łączymy siły  
i współpracujemy we trzech z ojcem i bratem. A na co dzień 
każdy z nas ma swoją specjalizację i nie konkurujemy  
ze sobą na rynku.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAJBARDZIEJ ODDALONY  
OD POLSKI DACH PAŃSKIEGO AUTORSTWA?
MR: Zdarzyło mi się kiedyś wykonać dach we francuskich 
Alpach dla znajomego. Padały również propozycje pracy 
przy okazji wyjazdów na Mistrzostwa Świata. Jednak życie 
na delegacji to zupełnie nie mój świat, po pracy chcę i lubię 
spędzać czas z rodziną.

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE O PROWADZENIU BIZNESU 
W RODZINNYM GRONIE?
MR: Z ojcem pracowaliśmy wiele lat, ale relacje rodzinne  
nie pomagają w sprawach zawodowych. Gdy nie ma  
w firmie podstawowej hierarchii, trudno ustalić zakres 
odpowiedzialności. To rodzi z kolei niedoinformowanie, 
niedomówienia. Jeśli jesteś szefem i coś nie wyjdzie,  
wiesz gdzie szukać winnego. Gdy jest dwóch szefów,  
albo nie ma żadnego, nie jest to już takie łatwe.  
Gdy robisz coś z rodziną, błędy rodzą konflikty, a problemy  
w pracy przenoszą się na rodzinne relacje. Podobnie,  
gdy w grę wchodzą dwa rodzinne budżety domowe,  
trudniej ustalić podział przychodów. Z tatą i bratem zawsze 
mogę porozmawiać o biznesie, ale zdrowiej, gdy każdy z nas  
ma własny. Łączymy siły tylko, gdy jest to konieczne  
i na przejrzystych zasadach.

JAK ROZWIJAŁA SIĘ PAŃSKA DROGA  
W ZAWODOWYM DEKARSTWIE?
MR: Założyłem firmę w 1999 roku, pracowałem z ojcem, 
jeździłem na szkolenia, usamodzielniłem się zawodowo, 
brałem czynny udział w życiu Polskiego Stowarzyszenia 
Dekarzy, wielokrotnie brałem udział w mistrzostwach, 
realizowałem coraz trudniejsze wyzwania na budowach. 
Współpracuję z producentami przy wprowadzaniu  
nowych rozwiązań technicznych i jestem orzecznikiem 
technicznym przy Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy.  
Zdobyte doświadczenie pozwala mi też być szkoleniowcem  
i sędzią.

JAK RYNEK ZMIENIŁ SIĘ NA PRZESTRZENI LAT?
MR: Nasza branża robi się coraz mniej rzemieślnicza,  
a staje się bardziej monterska. Wszystko ma się dać złożyć 
jak klocki Lego. Gdy pojawia się trudniejszy temat, zaczynają 
się błędy. Gdy na dachu trafi ci się komin w koszu, to już 
trzeba umieć zrobić ten kozubek, wyprowadzić wodę zza 
komina, a nie zaklajstrować na będzie dobrze, a jak nie 
będzie to pianą, a na koniec jeszcze silikonem. Bo silikon  
do metra, a pianka do dwóch.

CZYLI PAŃSKIM ZDANIEM DEKARSTWO NIE JEST 
ZAJĘCIEM DLA KAŻDEGO? 
MR: Dekarstwo jest trudną dziedziną. Trzeba mieć bardzo 
dużą wiedzę. W dekarstwie jest taka masa składowych 
elementów i rozwiązań, że jeśli nie śledzisz tego na bieżąco, 
nie uczysz się, nie szkolisz, bardzo łatwo zostać w tyle  
i wypaść z rynku. Moim zdaniem nie jest to zawód  
dla każdego. Trzeba mieć w sobie dokładność, precyzję,  
duże zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. 

JAK PAN OCENIA MŁODYCH W TYM ZAWODZIE?
MR: Z mojego doświadczenia wynika, że trudno jest znaleźć 
młodego człowieka, który chce pracować jako dekarz,  
a większość młodych, którzy osiągnęli sukces w tym 
zawodzie to faceci, którzy wychowali się w rodzinach  
z tradycjami budowlanymi, dekarskimi, rzemieślniczymi. 
Na swojej drodze zawodowej spotkałem wielu ambitnych 
młodych ludzi, ale było to związane z mistrzostwami.  
W codziennym życiu nie jest tak kolorowo. Młodych trudno 
zachęcić do szkoleń i rozwoju zawodowego.

DEKARZOM BRAKUJE CHĘCI 
DO POSZERZANIA WIEDZY 
I DO SZKOLEŃ, KTÓRE SĄ 
DOSYĆ ŁATWO DOSTĘPNE. 
W OSTATNICH LATACH 
WIDZĘ WYRAŹNY WZROST 
ZAPOTRZEBOWANIA  
NA OPINIE TECHNICZNE, 
KTÓRE WYNIKAJĄ  
Z NIEZADOWOLENIA 
KLIENTÓW.
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JESTEM FANEM STAREJ 
MOTORYZACJI, LUBIĘ JEŹDZIĆ 
KLASYKAMI I POZNAŁEM 
SPORO POZYTYWNIE 
ZAKRĘCONYCH LUDZI 
PODZIELAJĄCYCH MOJĄ 
PASJĘ. CZĘSTO PODRÓŻUJĘ 
Z NIMI PO POLSCE, A KAŻDA 
TAKA WYPRAWA TO RADOŚĆ  
I FRAJDA.

W JAKIEJ EKIPIE PAN TERAZ PRACUJE?
MR: Ja ograniczyłem firmę do trzyosobowego zespołu.  
Przy moich aktualnych realizacjach to wystarcza.  
W momencie, gdy potrzeba mi wsparcia większej ekipy, 
proszę o pomoc brata lub ojca. Pamiętam czasy,  
gdy w firmie ojca było około trzydziestu ludzi. Trudno nam 
było wszystkiego dopilnować. Z racji tych doświadczeń  
oraz w związku z problemem w znalezieniu wykwalifikowanej 
kadry, nie zamierzam rozwijać firmy w tym kierunku.

W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ PAŃSKA FIRMA?
MR: Zajmujemy się termoizolacją, modernizacją dachów, 
remontami. Są to tematy, które wymagają dużego 
doświadczenia i szerokiego zakresu wiedzy. Większości 
dekarzy te tematy nie pasują, a przede mną stawiają 
wyzwania, które lubię w pracy zawodowej. Przez wiele lat 
wykonywałem dachy kryte karpiówką, bo stanowiły one 
również duże wyzwanie. Nadal, gdy zachodzi taka potrzeba 
chętnie wracam do tego rodzaju pokryć.

DLACZEGO LUBI PAN BYĆ DEKARZEM?
MR: Kocham pracę na budowie. Lubię, gdy coś powstaje 
z pracy ludzkich rąk, lubię tworzyć manualnie, to daje 
mi satysfakcję. Samo zarządzanie ludźmi nie jest tak 
pasjonujące. Lubię drewno. Aktualnie robimy modernizację 
domu z letniego na całoroczny. Osobiście lubię wszystkie 
prace budowlane wymagające skrupulatności i umiejętności 
wykończenia detali. Troska o szczegół nie lubi pośpiechu. 
Cieszę się, że moi klienci szanują i potrafią docenić dobre 
rzemiosło.

SPADŁ PAN KIEDYŚ Z DACHU?
MR: Wisiałem kiedyś dwadzieścia parę metrów nad ziemią 
na jakiejś kamienicy w Gdańsku. Jak długo? Wieczność. 
Niewiele ważę, jestem sprawny fizycznie pomyślałem,  
że spróbuję się podciągnąć. Ale nie ma szans. Linę przypiętą 
między łopatkami na plecach ledwo sięgasz, a co dopiero się 
podciągnąć. Gdy masz do ziemi dwadzieścia metrów to nie 
kombinujesz, tylko wisisz i liczysz na to, że lina wytrzyma. 
Pracownicy ustawili rusztowanie i wszystko dobrze się 
skończyło.
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JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ DOBRY DEKARZ?
MR: Nie ma na to pytanie krótkiej odpowiedzi. Dobry dekarz 
musi posiadać wiele ważnych cech, jednak myślę, że jednymi  
z istotniejszych są staranność i dokładność. Bez względu 
jaką dziedziną w dekarstwie się zajmiesz, musisz swoją 
pracę wykonać dokładnie i rzetelnie. W innym wypadku,  
w momencie na przykład przecieku, zniszczeniu ulegnie 
wiele elementów domu i jego wyposażenie. Uważam również,  
że istotną cechą jest komunikatywność, jest ona niezbędna  
w rozmowach z klientem, kontrahentami i współpracownikami. 
Dekarz to bardzo często przedsiębiorca, a tu przydaje 
się samodyscyplina. Można by długo wymieniać, ale te 
wymienione uważam za kilka najistotniejszych cech.

JAKI JEST PRZEPIS NA SUKCES W BRANŻY DEKARSKIEJ?
MR: Sukces? Przepisem na sukces w tej branży będzie 
odnalezienie dla siebie miejsca, niszy, czegoś co zapewni 
nam stałe zajęcie i pozwoli nam zarabiać odpowiednie 
pieniądze do naszych potrzeb. W drodze do tego sukcesu 
pomogą zadowoleni klienci, którzy polecą cię kolejnym 
osobom. Sukcesem będzie też, gdy twoje realizacje będą 
rozpoznawalne i doceniane, więc dbałość o nasz wizerunek  
i jakość naszych usług zapewni nam sukces zawodowy  
i przyszłe realizacje. Sukcesem również będzie fakt,  
że to praca szuka nas, a nie my szukamy pracy. Każdy z nas, 
dekarzy uzna co innego za sukces w branży, bo każdy jest  
na innym poziomie i ma inne oczekiwania. Dla mnie 
sukcesem jest fakt, że mam co robić i ludzie zabiegają  
o to, abym wykonał dla nich pracę.

JAKIE WARTOŚCI POWINNY PRZYŚWIECAĆ FIRMIE 
DEKARSKIEJ?
MR: Jakość. Jeśli trzymasz się jakości, pracy dla ciebie  
nie zabraknie. Nie martwię się o to, co będę robił w tym roku 
czy w przyszłym. Dzięki jakości nie mam realizacji, które  
nie są zapłacone, nie mam klientów, którzy są niezadowoleni. 
Niezadowolenie zdarza się jedynie w momencie,  
gdy nie mogę zrealizować roboty ze względu na termin,  
jaki by interesował klienta. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, 
o którą staram się dbać – przepływ informacji.  
Jeśli przesuwa się termin rozpoczęcia robót lub jest  
problem z dostępnością materiału to staram się dzwonić  
i informować o tym klienta.

JAK OCENIA PAN WSPÓŁPRACĘ Z INWESTORAMI? 
MR: Współpracę z moimi inwestorami oceniam bardzo 
dobrze. Od lat pracuję dla indywidualnych klientów.  
Unikam tematów deweloperskich i spółdzielni.  
Mam możliwość porozmawiać osobiście o oczekiwaniach 
klientów, o możliwościach w realizacji i możliwościach  
w zakresie budżetu. Dzięki temu moi klienci są zadowoleni  
z mojej pracy i nie mam problemu z rozliczeniami.

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE O KONKUROWANIU CENĄ? 
MR: Nie prowadzi do niczego dobrego. W sytuacji,  
gdy konkurujesz ceną, nie stać cię na rozwój firmy,  
na szkolenia, ani na premie dla pracowników.  
To w konsekwencji prowadzi do coraz słabszej kondycji firmy 
i kłopotów finansowych.

CO BY PAN SOBIE POWIEDZIAŁ 20 LAT TEMU?
MR: Nie myśl o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, twoje życie  
z tą brunetką ułoży się w kraju. Kredyty frankowe  
to wielki przekręt. Zainwestuj w działki budowlane,  
w 2009 roku będzie wielki boom. Twój niespodziewany 
udział w Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy pozytywnie 
wpłynie na twoje dalsze losy zawodowe. I takie tam.

CO POWINNI WIEDZIEĆ MŁODZI ZACZYNAJĄCY DOPIERO 
KARIERĘ DEKARSKĄ?
MA: Nie jest to łatwy zawód. Wymaga sprawności fizycznej, 
siły i odporności. Ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia 
swoich umiejętności. Bez tego trudno będzie im się odnaleźć 
w codziennej dekarskiej rzeczywistości. Wszystko wymaga 
czasu i cierpliwości.

CZY CHCIAŁBY PAN, ABY PAŃSKI SYN ZOSTAŁ 
DEKARZEM? 
MR: Chciałbym, aby mój syn został tym, kim sobie sam 
wymarzy. Chciałbym, aby robił w życiu to, co lubi. I aby praca 
dawała mu satysfakcję. Nie mam zamiaru ingerować  
w jego decyzje, jedynie mogę mu doradzać.

JAK OCENIA PAN JAKOŚĆ DACHÓW W POLSCE?
MR: Szczerze? Miernie. Trochę lepiej niż na jedynkę.  
Od kilku lat jestem orzecznikiem technicznym przy PSD. 
Na ekspertyzach naoglądałem się różnych ciekawostek. 
Okna wstawione w poprzek, do góry nogami, albo przybite 
na gwoździe przez ranę do łat. Te dachy wszystkie wizualnie 
wyglądają dobrze, bo są nowoczesne, ładne, mają modne 
kolory, ale jakość usług dekarskich oceniam marnie. 
Dekarzom brakuje chęci do poszerzania wiedzy i do szkoleń, 
które są dosyć łatwo dostępne. W ostatnich latach widzę 
wyraźny wzrost zapotrzebowania na opinie techniczne,  
które wynikają z niezadowolenia klientów.

CZY PANDEMIA MIAŁA WPŁYW NA PAŃSKĄ 
DZIAŁALNOŚĆ?
MR: Utrudniła może trochę komunikację z klientami,  
ale nie wpłynęła w żaden sposób na mój harmonogram 
prac. Praca na świeżym powietrzu pozwoliła nam spokojnie 
i bezpiecznie realizować plany zawodowe i prowadzić 
inwestycje.

JAKIE MA PAN PASJE PO PRACY?
MR: Mam sporo zainteresowań i pasji: sport, rower, 
kolarstwo, podróże, caravaning, szeroko rozumiane 
majsterkowanie, ogród, produkcja nalewek, ale największą 
jest motoryzacja. Kupuję tanio stare wraki, poświęcam im 
masę czasu, serca i pracy i sprzedaję drogo odrestaurowane 
piękne youngtimery. Używam też tych samochodów  
na co dzień, nie są to obiekty muzealne. Jestem fanem 
starej motoryzacji, lubię jeździć klasykami i poznałem sporo 
pozytywnie zakręconych ludzi podzielających moją pasję. 
Często podróżuję z nimi po Polsce, a każda taka wyprawa  
to radość i frajda.

TROSKA O SZCZEGÓŁ NIE LUBI 
POŚPIECHU. CIESZĘ SIĘ,  
ŻE MOI KLIENCI SZANUJĄ  
I POTRAFIĄ DOCENIĆ DOBRE 
RZEMIOSŁO.
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ILE AUT PAN POSTAWIŁ NA KOŁA?
MR: Moją perełką i największym wyzwaniem był Volkswagen 
Golf Cabrio GL z 1986 roku. Jest to projekt ukończony pięć lat 
temu, ale początki były jak w klockach Lego – dużo pudełek  
z małymi elementami. Zbudowałem go od podstaw.  
Tak naprawdę był kupką złomu – karoseria, części i silnik, 
których ktoś nie wywiózł na szrot. Więc kupiłem go w stanie, 
nazwijmy to, agonalnym. Wszystko było do prania  
i do czyszczenia, lakier do zrobienia. Dla kogoś to była ruina, 
dla mnie wymagał tylko trochę czasu i pracy na detalach.  
Ten model Golfa był zawsze moim marzeniem. 

 

Mogłem sobie kupić odrestaurowanego. Przeglądałem 
jednak ogłoszenia z żoną i ona mnie pyta, czy ja chcę auto 
do jazdy od razu, czy będę w nim, jak to ja, jeszcze dłubał. 
No więc dłubałem przez dwa lata. W rezultacie ogromna 
satysfakcja, radość i spełnione marzenie. W międzyczasie 
zadbałem jeszcze o Volkswagena Sirocco z 1985 roku  
i o Volkswagena Passat GT z 1990 roku. Nadal modernizuję  
i remontuję Volkswagena Multivan z 1992 roku, Volkswagena 
Golf 1 z 1980 roku oraz Chevroleta Express z 1997 r.  
W kolejce czekają dwa Volkswagen Caddy z 1990 i 1991.

JAKIE SAMOCHODY AKTUALNIE TWORZĄ PAŃSKĄ 
KOLEKCJĘ?
MR: Poza klasykami używamy jeszcze dwóch terenówek, 
które są potrzebne zwłaszcza zimą, gdy drogi są zasolone,  
a klasyki stoją w garażach. Naszym wyprawowym, 
podróżnym, kempingowym samochodem jest Chevrolet 
Express. Jest to wielki amerykański max van, na którym 
zamontowaliśmy namiot dachowy i wyposażyliśmy go  
w sprzęt kempingowy. Podróżuje nim wraz z rodziną  
po Polsce i Europie. Ostatnio doliczyliśmy się z żoną 
dziesięciu dowodów rejestracyjnych samochodów  
plus dwóch od przyczep.

CZY WIDZI PAN COŚ WSPÓLNEGO POMIĘDZY 
DEKARSTWEM A PAŃSKĄ PASJĄ DO MOTORYZACJI?
MR: Wspólny mianownik widzę w remontach  
zarówno starych samochodów, jak i starych dachów.  
W jednym i drugim przypadku trzeba mieć dużo wyobraźni  
i widzieć efekt finalny już na początku prac. I tu, i tu 
potrzebna jest dokładność i zadbanie o każdy szczegół.  
A zakończone prace dają masę satysfakcji i cieszą oko.

JAKIE MIEJSCA POLECA PAN NA KEMPING 
SAMOCHODOWY?
MR: W Polsce jest masa ciekawych miejsc na krótszy  
i dłuższy wypad kempingowy. Ostatnio trafiliśmy na ciekawą 
miejscówkę pod zamkiem Mirów na Szlaku Orlich Gniazd. 
Widok bezcenny. Mam też kilka fajnych miejsc nad morzem, 
ale nie zdradzę ich lokalizacji. A na dłuższą podróż polecam 
Parki Narodowe Czech.

JAKI JEST PAŃSKI NAJWIĘKSZY SUKCES?
MR: Życiowym sukcesem jest moja rodzina. Jestem dumny  
z dzieciaków. Mam świetną żonę. Udaje mi się znaleźć czas 
dla nich, dla moich pasji i jestem spełniony zawodowo.

W DEKARSTWIE JEST 
TAKA MASA SKŁADOWYCH 
ELEMENTÓW I ROZWIĄZAŃ,  
ŻE JEŚLI NIE ŚLEDZISZ TEGO 
NA BIEŻĄCO, NIE UCZYSZ SIĘ,  
NIE SZKOLISZ, BARDZO ŁATWO 
ZOSTAĆ W TYLE I WYPAŚĆ  
Z RYNKU.
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MA TRZYDZIESTOSZEŚCIOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY.  
WYSZKOLIŁ CO NAJMNIEJ DZIESIĘĆ OSÓB, KTÓRE PROWADZĄ Z SUKCESEM 
WŁASNE BIZNESY DEKARSKIE, A PRZEZ MŁODYCH UCZNIÓW NAZYWANY JEST 
PROFESOREM. DEKARZY UWAŻA ZA INTELIGENCJĘ BUDOWNICTWA, KTÓREJ 
POWINNY PRZYŚWIECAĆ UCZCIWOŚĆ ORAZ UMIAR W KALKULOWANIU. JEST FANEM 
GWIEZDNYCH WOJEN I CHCIAŁBY BYĆ JAK YODA, BO YODA WSZYSTKO WIE.

Ryszard Piwowski rozpoczął pracę w zawodzie w 1985 roku, aby po pięciu latach  
otworzyć własną firmę. Szacunek do dekarstwa nie pozwala mu patrzeć na branżę  
tylko z punktu widzenia własnego biznesu. Zaangażował się bez reszty w edukację 
młodych dekarzy. I ma głowę pełną pomysłów na dalszy rozwój infrastruktury  
szkoleniowej rzemiosła.

INTELIGENCJA

RYSZARD PIWOWSKI

ŚMIEMY SIĘ NAZYWAĆ INTELIGENCJĄ BUDOWNICTWA.
DEKARSTWO TO SZCZEGÓŁOWA DZIEDZINA WIEDZY TECHNICZNEJ.
JESTEŚMY SZANOWANYMI EKSPERTAMI, KTÓRZY NIE MUSZĄ
SOBIE KRAWATEM DODAWAĆ POWAGI.

DEKARSKA EKSTRAKLASA
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JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE PRAKTYK ZAWODU  
ZOSTAŁ NAUCZYCIELEM?
Ryszard Piwowski: Myślę, że jednym z moich życiowych 
powołań obok między innymi dekarstwa jest szkolnictwo. 
Zastanawialiśmy się z kolegami, co zrobić, żeby było  
więcej dekarzy. Udało nam się nawiązać współpracę  
z panią Magdaleną Popielewską, dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych w Bydgoszczy. Szkoła zapewniła zajęcia 
teoretyczne, a my z kolegą, Henrykiem Krakowskim, 
zabraliśmy się za prowadzenie zajęć praktycznych.  
Tak to się zaczęło.

JAK IDĄ POSTĘPY W NAUCZANIU TYCH 
ZAINTERESOWANYCH ZAWODEM DEKARZA?

RP: Zorganizowaliśmy nabór do pierwszej klasy.  
Przyszło pięć osób, potem zostały cztery. Był nabór  
do drugiej – przyszło pięciu, do trzeciej – sześciu, a teraz 
zaczynamy namawiać do dwóch kierunków kształcenia, 
do szkoły branżowej pierwszego stopnia, czyli kwalifikacji 
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich  
i do technikum w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja  
i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie 
kosztorysów. I tak to się kręci.

CO DAJE NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ W PRACY 
NAUCZYCIELA ZAWODU? 
RP: Efekt końcowy. Wśród moich wychowanków mogę 
wymienić co najmniej dziesięć osób, które z powodzeniem 
prowadzą firmę. To daje zadowolenie. Oczywiście, że są 
wśród nich lepsi i gorsi, ale są też i wybitni. Sam uczyłem 
się zawodu od Stefana Wilusia, który jest w Polsce uznanym 
autorytetem, więc nie mogłem niczego złego się od niego 
nauczyć. Moi podopieczni nie mogli zatem nauczyć się 
niczego złego ode mnie – tak myślę.

JAKIE TRZEBA MIEĆ CECHY, ABY ZOSTAĆ DEKARZEM? 
RP: Trzeba przede wszystkim chcieć. Całej reszty idzie  
się wyuczyć. Kiedyś miałem ambicję, aby każdy dekarz 
w mojej ekipie był wszechstronny i znał się na każdej 
technologii. Jednak ludzie to nie roboty, nie jest tak,  
że wgrasz oprogramowanie i działa. Jeśli jesteś wyśmienitym 
ekspertem w dachach płaskich to lepiej trzymać się swojego 
talentu i specjalizacji, zamiast rozmieniać na drobne.  
Jeden z kolegów z mojego zespołu to: Profesor Papy. 

Rozwiąże każdy problem w tej dziedzinie i lubi to robić,  
ale gdyby miał wykonać blachę: to pewnie, że wykona,  
tylko tak jakby za karę. Inni to wirtuozi blachy, membran  
czy ogólnie dekarstwa. Osiąga się sukces i uznanie wtedy, 
kiedy jest się po prostu dobrym w swojej dziedzinie.  
Branża jest tu nieistotna, tylko fachowość.

JAK SIĘ ZACZĘŁA PAŃSKA PRZYGODA Z DEKARSTWEM? 
RP: Moja droga do dekarstwa nie była szczególnie prosta. 
Zaczynałem pracować w latach osiemdziesiątych  
i zastanawiałem się, co tu robić, żeby jakoś żyć. Z zawodu 
jestem mechanikiem obróbki skrawaniem. Mogłem podjąć 
się zadań jako tokarz, frezer, szlifierz. Zacząłem więc szukać 
branży, która nie wymaga wkładu finansowego, żeby w niej 
zacząć. Mój wuj zachęcił mnie do dekarstwa. Brzmiało to 
dość przejrzyście i prosto. Jeden kociołek kupujesz, smołę 
lejesz, podpalasz, smarujesz i żyjesz jak król. I tak zacząłem 
szukać pracy w dekarstwie. Trafiłem do Stefana Wilusia.

KIEDY ZAŁOŻYŁ PAN WŁASNĄ FIRMĘ? 
RP: W 1985 roku rozpocząłem pracę w zawodzie,  
a po pięciu latach otworzyłem własną firmę.  
Robiliśmy dachy dla zleceniodawcy publicznego,  
więc kosztorysy trzeba było robić w oparciu o Katalogi  
Norm Rzeczowych. Przygotowywałem je najlepiej,  
jak umiałem, lecz było trudno. Najpierw ręcznie, potem  
na maszynie do pisania. Tak to kalkulowanie szło pomału, 
że ostatecznie musiałem zainwestować w komputer. 
Zachodziłem w głowę, czy kiepsko pracuję, czy kiepsko 
kalkuluję, bo pieniędzy wciąż było za mało. Pracowałem więc  
od szóstej do siedemnastej na dachu, aby potem czasami  
do trzeciej nad ranem przygotowywać kalkulację.  
Ale wszystko można było zrobić, była energia i chciało się 
osiągnąć sukces. 

JAK ZMIENIAŁ SIĘ WIZERUNEK DEKARZA  
NA PRZESTRZENI CZASU?
RP: Różnica jest kolosalna, kiedyś dekarze to byli brudasy. 
Była smoła, lepik, to i wszyscy byli, że tak powiem, utytłani. 
Pamiętam swego czasu, idę do takiej pani z prośbą,  
aby się czegoś napić. Bardzo zmartwiona odpowiada,  
że nie ma żadnego buczka, czyli taniego wina. Takie właśnie 
było wyobrażenie o dekarzach. Ale to się zmieniło.

JAK JEST TERAZ? 
RP: Śmiemy się nazywać inteligencją budownictwa. 
Dekarstwo to szczegółowa dziedzina wiedzy technicznej. 
Jesteśmy szanowanymi ekspertami, którzy nie muszą  
sobie krawatem dodawać powagi. Auta mamy odważnie  
i profesjonalnie oklejone, ludzi poubieranych i wyposażonych. 
Nikt z nas się nie wstydzi tego, co robi. Kiedyś, jak 
wymieniałem rynnę, to kolega trzymał mnie za nogi,  
a ja wychylony za okapem pracowałem. W tej chwili,  
jest to nie do pomyślenia. Dziwiliśmy się, jak to jest  
na zachodzie, że dekarze pierwsze, co robią, to rozstawiają 
rusztowanie i dopiero wchodzą na dach. W Niemczech  
tak było, część z nas jeździła do Niemiec, aby tam zarabiać. 
W tej chwili u nas jest tak samo. Dogoniliśmy Europę,  
wręcz powiedziałbym, jesteśmy przed niektórymi krajami.

JAKIE TRENDY ZAUWAŻA PAN NA RYNKU?
RP: Postęp technologiczny jest ogromny. Gdy zaczynałem, 
to układałem dachówki jeszcze na zaprawę. Ciąłem je 
obcęgami poprzez łupanie. Rękę miałem wyrobioną.  
Większość dachów była z poddaszami nieużytkowymi.  
Nikt nie myślał o fizyce dachu, bo i wszystko działało.  
Teraz poddasza są użytkowe. Wentylacja jest już trudniejsza  
i stanowi naprawdę szczegółową i ważną dziedzinę.  
Kto wtedy myślał o dachu spodnim, o klasach szczelności 

i innych istotnych aspektach. Gdy zabraliśmy budynkom 
poddasza, pojawiły się liczne problemy. Dobry dekarz często 
jest wyrocznią dla twórczych inwestorów i to on ustala 
rozwiązania.

CO PAN NAJBARDZIEJ LUBI W PRACY DEKARZA? 
RP: Każdy dach jest inny. Lubię się odwrócić i powiedzieć, 
że ten dach to my zrobiliśmy. To takie pomniki naszego 
istnienia.

ILE DACHÓW MA PAN NA SWOIM KONCIE? 
RP: Nie wiem, to trzeba by policzyć, ale każdy z nich 
archiwizuję, mam zdjęcia i zawsze mogę do danej 
realizacji wrócić. Prawda jest taka, że zapamiętuję 
raczej te najfajniejsze dachy i historie z nimi związane. 
Pamiętam, gdy pierwszy raz weszliśmy z ekipą na dach 
hełmowy i jak przeżywaliśmy jego układanie. Pamiętam, 
jak opuszczaliśmy rusztowanie podczas huraganu na 
siedemdziesięciometrowej wieży kościoła w Inowrocławiu. 
Proszę mi wierzyć, że schodząc nie wyglądaliśmy jak super 
bohaterowie, a wiało tak, że pobliski hangar samolotowy  
po prostu odleciał. 

WAŻNE, ABY WE WSZYSTKIM 
MIEĆ UMIAR I BYĆ RZETELNYM, 
ZARÓWNO W OPINIACH  
O INNYCH DEKARZACH,  
JAK I W KALKULOWANIU.
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MA PAN LĘK WYSOKOŚCI?
RP: Nie mam, ale w Mogilnie robiliśmy klasztor. 
Ściągnęliśmy już prawie całe rusztowanie, do podstawy 
wieży zostało może jakieś jedenaście metrów.  
Ksiądz stanął z boku i mówi do mnie, że krzyż krzywo stoi.  
Miałem zatrudnionego linoskoczka – alpinistę. 
Powiedziałem, żeby wszedł i uwiązał linę do ramienia krzyża, 
a my z dołu szarpniemy i będzie dobrze. On, że nie pójdzie. 
No to myślę, wchodzę. Postawiliśmy na ostatnim podeście 
rusztowania jedenastometrową drabinę i oparliśmy o wieżę 
pod kulą. Moje zadanie polegało na tym, żeby po niej wejść, 
uwiązać się u podstawy krzyża liną, wdrapać jeszcze półtora 
metra, usiąść na kuli i zahaczyć linę do ramienia krzyża. 
Chłopaki na dole szarpnęli i krzyż stanął równo. Jak byłem 
na górze pomyślałem, że kościół ma czterdzieści metrów, 
stoi na skarpie, to skorzystam z okazji i świat obejrzę.  
Ale gdy się rozejrzałem to dotarło do mnie, że jest wysoko  
i nie bardzo mnie ten widok interesuje. Szybko zszedłem  
na dół, więc chyba mam mały lęk wysokości.

ILE OSÓB TWORZY PAŃSKĄ FIRMĘ? 
RP: Aktualnie jest siedem osób plus uczniowie.  
Zawsze w mojej firmie pracowało około dziesięciu osób  
i to było dla mnie wystarczające. W tej chwili, ze względu  
na to, że są również uczniowie, to jest to stan optymalny. 

JAK ZATRZYMAĆ LUDZI W EKIPIE? 
RP: Trzeba mieć świadomość, że ktoś, kto chce otworzyć 
firmę i tak ją otworzy. Możesz się martwić, że wyszkolisz  
i odejdą. Tak bywa. Jak będziesz stał w miejscu, niczym ich 
nie będziesz zaskakiwał, to masz jak w banku – odejdą.  
Więc ty też musisz się szkolić. Ambitna osoba, będzie  
u ciebie pracować przez pięć do siedmiu lat i podnosić twój 
standard wykonawczy, i ugruntowywać twoją pozycję firmy  
na rynku. Taka kolej rzeczy, nie należy z tym walczyć.  
Lepiej ludziom kibicować.

CZY ŚWIADOMIE ZREZYGNOWAŁ PAN  
Z ROZBUDOWYWANIA FIRMY?
RP: Nie wiem czy świadomie, moje predyspozycje  
są określone. Taki jest fakt. To jest klasyczny temat,  
z którym mierzy się nasz dekarski biznes. Firmy to dekarze, 
którzy przez koniunkturę zostali zachęceni do otwierania 

własnych działalności, przez koniunkturę zostali zmuszeni 
do prowadzenia coraz większych przedsiębiorstw,  
podczas gdy nie są do tego przygotowani merytorycznie.  
W większości wszystko jest oparte trochę na intuicji  
lub podpowiedziach kolegów. Proste pytanie: ile szef firmy 
powinien przeznaczyć na pensje, ile na rozwój, amortyzację, 
a ile powinno być jego zyskiem z puli przychodu? Odpowiedź 
kolegi: pracownik powinien zarabiać tyle, ile musi, żeby 
nie odszedł. Nic więcej i nic mniej. Na rozwój, przeznaczyć 
trzeba, ile się da, a to, co zostanie, można wydać na co się 
chce. To żadna odpowiedź z jednej strony, a z drugiej  
to przecież rynek nam wszystko dyktuje. Trzeba mieć dobrą 
intuicję, dlatego jedne firmy są większe, a inne mniejsze  
i nie każdy się za to bierze. 

JAKA JEST PAŃSKA DEKARSKA RADA  
W TYM WZGLĘDZIE? 
RP: Jeżeli jesteś w stanie wziąć za usługę więcej,  
to powinieneś więcej oddać w wypłatach. A ile?  
To już kwestia czystego sumienia. Człowiek jest dziwny  
i nigdy nie wie, ile chciałby zarabiać. Błogosławieni ci,  
którzy potrafią powiedzieć, ile im wystarczy, ile chcą,  
ile potrzebują. Warto może przyjąć taką zasadę, że jeśli  
mnie stać na samochód i wakacje, to i współpracownika  
też powinno. A jaki samochód? Jakie wakacje? To 
indywidualna sprawa.

CO WYRÓŻNIA PAŃSKĄ FIRMĘ NA RYNKU? 
RP: Chciałbym powiedzieć, że jakość, dlatego firmę 
nazwałem Perfekt. Buńczucznie. Człowiek był młody 
i zarozumiały. Przecież dużo firm, nie tylko moja, robi 
naprawdę dobrą robotę. Obyśmy tylko dotrzymali im kroku. 

Ważne, że na nasze dachy nie wracamy. Mam specjalistów  
od dachów płaskich: papowych, membranowych,  
czyli z folii PCV. Są fachowcy od łupka, struktonitu  
oraz od rąbka rzemieślniczego. Moją firmę wyróżnia  
dbałość o dachy spodnie i to jest to, na czym mi szczególnie 
zależy. Dobry dach spodni, dobrze zwentylowany,  
to szczelny cały dach. 

JAKIE REALIZACJE MOŻE PAN WSKAZAĆ  
JAKO WIZYTÓWKĘ SWOJEJ PRACY? 
RP: Kościół w Inowrocławiu-Mątwach – dach cebulasty,  
Żnin – cały kościół również z wieżą, Kościeszki – gont 
drewniany, kaplica pod wezwaniem św. Prokopa w Strzelnie 
to dach stożkowy o podstawie koła w mnichu-mniszce 
z tak zwanymi portkami. Jest tego trochę. Kościoły są 
reprezentacyjne, ale robiliśmy i płyty warstwowe,  
i dachy zielone. Kiedyś udało się złapać zlecenie z łupka 
naturalnego w dzikim kryciu, a ostatnio zrobiliśmy  
z niego fajny dekor ścienny – różę.

JAKIE WARTOŚCI POWINNY PRZYŚWIECAĆ FIRMIE 
DEKARSKIEJ?
RP: Fachowość, fachowość, fachowość i przede wszystkim 
uczciwość. Jeśli pytają o opinię to należy rzetelnie  
określić stan dachu. Ważne, aby we wszystkim mieć  
umiar i być rzetelnym, zarówno w opiniach o innych 
dekarzach, jak i w kalkulowaniu. Trzeba pamiętać,  
że wracamy do klientów po kilka razy, ale na inne dachy. 
Nawet, jeśli mamy ceny wyższe, to nie powinny one być 
kosmiczne. Ważne, żeby wyceniać tak, aby uwzględnić 
wszystkie prace dodatkowe. Jeśli się przewidzi wszystko  
z wyprzedzeniem, wtedy klient nie ma wrażenia,  
że go naciągamy na następne pieniądze. 

JAK PAN OCENIA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTAMI? 
RP: Klienta trzeba wysłuchać i mieć własne zdanie, wtedy 
współpraca jest okej. Tak próbuję robić. Klient ceni fachowca, 
ale trzeba mu tę fachowość udowodnić. Często mówię 
klientom: nie, bo…, i wyjaśniam. Gdy trzeba rezygnuję 
ze zlecenia. Czasami rozmawiam z kolegami na naszych 
spotkaniach dekarskich i pytam, skąd im przyszło do głowy 
jakieś rozwiązanie. Odpowiedź brzmi, że klient tak chciał. 
Powtarzam: ty jesteś fachowcem, ty się znasz, ty się na coś 
godzisz i ty ponosisz odpowiedzialność.

JEDEN Z KOLEGÓW Z MOJEGO 
ZESPOŁU TO: PROFESOR PAPY. 
ROZWIĄŻE KAŻDY PROBLEM  
W TEJ DZIEDZINIE I LUBI TO ROBIĆ, 
ALE GDYBY MIAŁ WYKONAĆ 
BLACHĘ: TO PEWNIE, ŻE WYKONA, 
TYLKO TAK JAKBY ZA KARĘ.
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JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE  
O DEKARSKIEJ MŁODZIEŻY?
RP: Mam takich uczniów, którzy od początku, od pierwszej 
klasy są rewelacyjni w tym, co robią. Trzeba jednak sobie 
zdawać sprawę, że część uczniów nie będzie blacharzami, 
za to będą dekarzami, albo pomocnikami i tak już jest. 
Niektórym zadania zajmują więcej czasu, inni łapią wszystko 
w mig. Dobry dekarz, bez względu na staż pracy, uczy się  
cały czas. Mam nadzieję, że zdają sobie z tego sprawę.

ILE CZASU POŚWIĘCA PAN NAUCZANIU? 
RP: Mój kalendarz jest jakby go obsypał mak i to wszystko  
w tym temacie, szczególnie, z powodu zajęć online.  
Do zajęć przez internet musisz się przygotować,  
mieć ciekawą prezentację, opracowany opis, materiały, 

wyszukać filmy instruktażowe, aby czytelnie wszystko 
przekazać. Zajęcia organizuję też u siebie w warsztacie. 
Uczniowie mają małe modele, na nich muszą wykonać 
pewne elementy, położyć dach spodni, zrobić wentylację, 
położyć rynnę, obrobić komin blachą, takie podstawowe 
rzeczy. Potem na budowie mają to sobie przypomnieć  
i zrobić kolejny raz. Podsumowując, na nauczanie poświęcam 
tyle, ile trzeba. Paradoksalnie liczenie czasu go zabiera,  
więc tego nie robię.

WOLI PAN UCZYĆ CZY ZARZĄDZAĆ FIRMĄ? 
RP: Zarządzać firmą. Nauczanie jest koniecznością, która  
mi w żaden sposób nie przeszkadza, a wręcz uważam, że jest 
niezbędna dla mojej firmy oraz kilku innych. Ci uczniowie, 
którzy będą chcieli, znajdą pracę u mnie lub u kolegów.  
To jest wartość dodana, którą również jako nauczyciel,  
a przede wszystkim jako dekarz mogę im zagwarantować. 
Myślę też, że jestem dość cierpliwy i nauczanie przychodzi  
mi lekko. Potrafię kilkukrotnie powtarzać to samo tak,  
aby nauczyć. Mam nadzieję, że to nie tylko moja opinia.

CZY DA SIĘ WYSZKOLIĆ DEKARZA NA ZAJĘCIACH 
ZDALNYCH, PRZEZ INTERNET?
RP: Uważam, że nie. Częściowo, byłoby to możliwe  
dla trzeciej klasy. Ci uczniowie już coś tam wiedzą i pewne 
techniki mogą obejrzeć na filmie. Dla mnie problem polega 
na tym, że przeszukałem internet dość gruntownie,  
aby znaleźć dobre filmy instruktażowe. To, co znalazłem,  
w znakomitej większości zawiera jakieś błędy, więc nie mogę 
pokazać uczniom czegoś, co tylko częściowo jest prawidłowe. 
Jak już naprawdę nie ma wyjścia, proponuję, aby spróbowali 
samodzielnie wyłapać błąd. I wtedy go wspólnie omawiamy. 
Dlatego jako Stowarzyszenie pomagamy producentom  
w tworzeniu filmów instruktażowych, na przykład z Dakea 
robimy pokaz montażu okien dachowych. Tymczasem gros 
firm producenckich ma mnóstwo filmów z błędami.

JAK OCENIA PAN JAKOŚĆ DACHÓW W POLSCE? 
RP: Nie wyrabiamy się z opiniami technicznymi, czeka się  
na nie po dwa miesiące. Dachów źle wykonanych jest 
niestety coraz więcej. Mówię tym, którzy nie znajdują czasu 
na szkolenia: jeśli nauczysz się coś dobrze robić, to zawsze 
będziesz miał wybór, aby świadomie zrobić źle lub nie.

PAMIĘTAM, JAK OPUSZCZALIŚMY 
RUSZTOWANIE PODCZAS HURAGANU 
NA SIEDEMDZIESIĘCIOMETROWEJ 
WIEŻY KOŚCIOŁA W INOWROCŁAWIU.  
PROSZĘ MI WIERZYĆ, ŻE SCHODZĄC 
NIE WYGLĄDALIŚMY JAK SUPER 
BOHATEROWIE, A WIAŁO TAK,  
ŻE POBLISKI HANGAR  
SAMOLOTOWY PO PROSTU  
ODLECIAŁ.

CZY W PAŃSKIEJ RODZINIE ROŚNIE MŁODY DEKARZ?
RP: Mój syn stażował u mnie jako dekarz. Poszedł na studia 
budowlane, jest na etapie robienia tytułu magistra,  
ale czy będzie dekarzem to trudno mi powiedzieć.  
Teraz pracuje jako inżynier budowy i zbiera doświadczenie  
do uprawnień budowlanych. Jeśli wróci, to nie wiem,  
czy zdążę przekazać mu swoją firmę, bo mam zamiar  
jeszcze długo pożyć, więc lepiej niech sobie własną otworzy.

CZY PAŃSKA PRACA MA WPŁYW NA ŻYCIE RODZINNE? 
RP: Tak, od jakiegoś czasu mam uzgodnienie z żoną,  
że weekend jest dla rodziny, ale niestety nie zawsze się  
z tego wywiązuję.

SKORO BRAKUJE PANU CZASU, DLACZEGO PODJĄŁ SIĘ 
PAN DODATKOWO PRACY NAUCZYCIELA? 
RP: Nie powiedziałem, że jestem normalny (śmiech).  
Po prostu lubię to, co robię. Gdy moje dzieci były mniejsze, 
wygospodarowywałem więcej czasu dla rodziny,  
bo dzieciństwo jest przejściowe. Teraz nie jest tak,  
że go nie znajduję, ale po prostu na szkolnictwo musi być 
miejsce. Robię to wszystko, oczywiście, kosztem firmy  
i mam nadzieję, że nie rodziny. Na firmę poświęcam coraz 
mniej czasu, ale mam szczęście do współpracowników, 
dlatego jeszcze funkcjonuję (śmiech). Jestem z natury 
urodzonym optymistą i altruistą. Gdy robiłem kurs 
pedagogiczny, psycholog powiedziała, że zawsze jest  
coś za coś, że nawet święci nie są tacy święci, bo mają  
w tym interes – chcą trafić do nieba. Wydaje mi się,  
że pewne rzeczy robię bezinteresownie.
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MOJĄ FIRMĘ WYRÓŻNIA 
DBAŁOŚĆ O DACHY 
SPODNIE I TO JEST TO,  
NA CZYM MI SZCZEGÓLNIE 
ZALEŻY. DOBRY DACH 
SPODNI, DOBRZE 
ZWENTYLOWANY,  
TO SZCZELNY CAŁY DACH. 

JAKIE SĄ PAŃSKIE PASJE PO PRACY? 
RP: Lubię pograć na gitarze, pojeździć motorem,  
a na motorze nie odbieram telefonów i nie piszę SMS-ów  
– to jest relaks! Mam w piwnicy mały klub Star Wars  
i Avengersów, bilard, ping pong, telewizor na mecze,  
które w połączeniu z przyjaciółmi dają żyć.  
Nie lubię czuć się jak na pustyni, lubię ludzi.

JAK BRANŻA BĘDZIE WYGLĄDAĆ ZA 10 LAT?
RP: Ten kto nie będzie miał sprzętu, wypadnie z rynku. 
Nie będzie precyzyjny ani szybki. Czy powstanie sprzęt, 
który zastąpi pracę człowieka? Uważam, że nic nie zastąpi 
naszej pracy. Kreatywne myślenie pozostanie nadal w gestii 
człowieka. Mam nadzieję, że branża będzie miała nową 
Akademię Dekarską w Bydgoszczy, że zbudujemy ten obiekt, 
z magazynem, salą teoretyczną i zapleczem. Akademia 
miałaby pomóc w nauczaniu uczniów z Zespołu Szkół 
Budowlanych, a i przyda się w działalności Stowarzyszenia. 
Już teraz regularnie spływają do nas zapytania o kursy 
dekarskie, więc gdy ruszy, to będzie się działo. 

CZY MOŻE PAN PRZYTOCZYĆ ANEGDOTĘ  
ZE SWOJEJ PRACY NA DACHU? 
RP: Może o historii świata? Dekarska historia świata:  
na początku nie było nic, tylko chaos. Potem zjawili się 
dekarze i zrobili sklepienie niebieskie, a że byli to kiepscy 
fachowcy to teraz, niestety, czasem ono przecieka.  
Dopiero później zaczęły powstawać inne cuda.

CZY MA PAN JAKĄŚ DEKARSKĄ RADĘ? 
RP: Nie ma co się śpieszyć. Spadniesz z dachu i po fachu, 
więc się nie śpiesz, nie biegaj, nie goń narzędzi, gdy lecą: 
młotek się nie zabije, gdy spadnie – ty tak. 

CZY PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA BRANŻĘ? 
RP: Na pewno w jakimś stopniu tak. Miałem zamknięta  
firmę przez dwa tygodnie przy pierwszym lockdownie.  
Wybraliśmy w tym okresie zaległe urlopy. Niektórzy 
chorowali, ja również. Budownictwo ciągnie się dalej. 

JAK PAN SIĘ CZUŁ ZAMKNIĘTY NA KWARANTANNIE  
W DOMU? 
RP: Świetnie. Lubię wypoczywać, tylko nie mam kiedy. 
Potrafię się wyłączyć, być tylko tu i teraz. Przecież rzadko coś 
dwa razy się zdarza, każdy dzień ma być celebrą. To jest to.

JAKIE MIEJSCA POLECA PAN NA WYPOCZYNEK?
RP: Polskie góry, polskie morze. Dopiero, gdy je poznamy,  
to pojedźmy dalej. Polecam jednak zachodnie wybrzeże 
Francji, piękne, długie fale. 

CO BY PAN SOBIE PRZEKAZAŁ 20 LAT TEMU? 
RP: Sukces można osiągnąć w każdej dziedzinie, że mam tej 
dziedziny szukać i ją znaleźć. Dlatego nikogo na siłę  
do niczego nie gonię. Trzeba polubić to, co się robi.  
Wtedy nawet, gdy bywa biednie, chłodno i głodno, da się 
przetrwać. Gdy odnajdziesz pasję w życiu i będzie ona twoim 
zawodem, to tak naprawdę przestaniesz pracować. Z moich 
obserwacji wynika, że gdy spotykają się dekarze, to nie 
rozmawiają o niczym innym, tylko o dachach. Ktoś mógłby 
pomyśleć, że nas nic innego nie interesuje, ale oczywiście 
tak nie jest. Gdy towarzystwo jest spoza branży można  
z nami pogadać o wszystkim, no chyba, że ktoś z własnej 
woli, wejdzie na temat dachów. Wówczas sam jest  
sobie winien. 
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O SWOJEJ PASJI MÓWI, ŻE JEŹDZI TROCHĘ NA ROWERKU. DOPIERO W SERII TRENINGOWEJ PYTAŃ 
ODPOWIADA O SZCZEGÓŁACH. WYCZYNOWY KOLARZ GÓRSKI, POLSKI BRĄZOWY MEDALISTA 
MISTRZOSTW ŚWIATA, KTÓRY PO LATACH W SPORCIE NIE OBNIŻYŁ POPRZECZKI I ROZPOCZĄŁ 
KARIERĘ W DEKARSTWIE. TWIERDZI, ŻE GDY POJAWIA SIĘ WYZWANIE, WARTO ZROBIĆ SOBIE 
KANAPKĘ I PRZYPOMNIEĆ, ŻE METODA MAŁYCH KROKÓW POTRAFI PRZYNIEŚĆ WIELKIE 
REZULTATY.

WYTRWAŁOŚĆ

Paweł Szpila od dziesięciu lat prowadzi firmę dekarską. Pomiędzy kolarstwem 
wyczynowym a aktualną pracą widzi wiele wspólnego, między innymi wysiłek  
w trudnych warunkach pogodowych. Podkreśla, że choć człowiek czasami chciałby 
odpuścić, ze stresem najlepiej jest po prostu skutecznie rywalizować. CZASAMI, GDY COŚ ZA ŁATWO IDZIE OD POCZĄTKU, ZA LEKKO 

PRZYCHODZI TO CZŁOWIEK TEGO NIE DOCENIA, NIE SZANUJE.  
JEŻELI NADEJDZIE SŁABSZY CZAS DLA BRANŻY BUDOWLANEJ NA 
RYNKU UTRZYMAJĄ SIĘ FIRMY RZETELNE I ZBUDOWANE  
NA SOLIDNYCH PODSTAWACH.

MISTRZOSTWA POKORY

PAWEŁ SZPILA
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JAK ROZPOCZĘŁA SIĘ PAŃSKA PRZYGODA  
Z DEKARSTWEM?
Paweł Szpila: Mój tato był dekarzem i praktycznie całe życie 
pracował na dachu, w związku z czym miałem styczność  
z tym zawodem już od dzieciństwa. Po zakończeniu przygody 
ze sportem zawodowym postanowiłem spróbować własnych 
sił jako dekarz. Wraz z tatą i naszym sąsiadem,  
z którym tato pracował, założyłem działalność gospodarczą. 
W latach dziewięćdziesiątych ojciec nie miał instrukcji  
w PDF, nie korzystał z filmów instruktażowych, ani żadnego 
miejsca w internecie, w którym mógłby wymieniać się 
doświadczeniami. Nie było też wielu koordynatorów 
technicznych, więc nie było komu przyjechać i czasami 
pokazać palcem. Moje czasy to takie, w których firmy 
produkujące materiały budowlane wzięły na siebie ciężar 
szkoleń, jak na przykład Dakea. Im przecież też zależy  
na tym, aby ich produkt był prawidłowo zamontowany,  
a klient zadowolony. Tak więc na początku ja mogłem liczyć 
na doświadczenie ojca, a ze swojej strony postawiłem  
na liczne szkolenia.

PAMIĘTA PAN SWOJE PIERWSZE ZAJĘCIE NA DACHU?
PS: Moja przygoda z dachami zaczęła się bardzo wcześnie. 
Jeszcze jako chłopiec pomagałem czasem tacie przy 
prostych pracach, jak czyszczenie dachówki, karpiówki, 
obieranie gonta z folii czy pilnowanie ognia pod beczką  
z lepikiem. Dekarze robili kiedyś bardzo dużo przekładek 
dachów, czyli ściągali starą dachówkę i czyścili ją z zaprawy. 
Warsztat dekarski był blisko domu, co zabawne  
na mojej ulicy mieszkało trzech dekarzy, więc to dekarstwo 
od zawsze w moim życiu było. Mam takie wspomnienie  
z dzieciństwa, w którym widzę tatę i naszych sąsiadów  
z rowerami przewożących swoje drewniane drabiny.  
Od 1997 do 2005 roku uprawiałem kolarstwo górskie  
i studiowałem wychowanie fizyczne, więc na pewien czas 
trochę o tym dekarstwie zapomniałem.

ROWER BYŁ PAŃSKIM HOBBY?
PS: Przez lata jeździłem wyczynowo od kategorii młodzika  
do elity, w sumie około ośmiu lat. Był to bardzo fajny, 
chociaż niełatwy okres w moim życiu, który nauczył mnie 
samodyscypliny, systematyczności i mierzenia się  
z własnymi słabościami.

MOŻE SIĘ PAN POCHWALIĆ JAKIMŚ WYNIKIEM?
PS: Kilka razy byłem Mistrzem Polski indywidualnie  
i drużynowo. Takie najbardziej prestiżowe osiągnięcie  
to chyba Mistrzostwa Świata, kiedy w sztafecie z drużyną 
zdobyliśmy brązowy medal Les Gets we Francji.  
Na Mistrzostwach Europy organizowanych w Książu  
w 2004 roku byłem siódmy. Skończyłem karierę  
we wczesnych latach bycia zawodnikiem elity,  
więc nie zadomowiłem się w tym na dobre, ale nie żałuję  
lat poświęconych na sport.

OSIEM LAT TO SPORO CZASU. JAK SIĘ ZACZĘŁA  
TA HISTORIA?
PS: Gdy zaczynałem w 1997 roku, kolarstwo górskie jako 
dyscyplina dopiero się rodziła. W Polsce zaczęły się pojawiać 
pierwsze rowery górskie. W Polanicy Zdroju powstał klub 
kolarstwa górskiego. Był trener, byli chętni zawodnicy  
i ja również chciałem spróbować swoich sił.  
Pierwszy swój wyścig pojechałem na tak zwanym składaku  
i poszło mi w zasadzie znakomicie, bo wyścig wygrałem.  
Okazało się, że z czasem robiłem coraz lepsze wyniki  
i awansowałem do polskiej kadry, do grupy zawodowej. 
Trochę jeździłem po świecie na zgrupowania, 
reprezentowałem kraj na zawodach międzynarodowych,  
czyli na pucharach świata, na mistrzostwach świata, 
mistrzostwach Europy i tak to trwało do 2005 roku.  
Kontuzja kolana przekreśliła dalsze uprawianie 
wyczynowe sportu. Uważam, że sport pełni bardzo ważną 
rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Uczy dyscypliny, 
systematyczności, tego, że na efekty działań czasem trzeba 
poczekać. Nie rozumiem tylko, dlaczego inwestuje się 
lokalnie w drużyny trzydziesto- czy czterdziestolatków, 
zamiast w młodych. Przecież z tych dorosłych facetów 
olimpijczyków nie będzie, poza tym zarabiają własne 
pieniądze, więc jeśli mają pasję, niech grają za swoje.  
Środki samorządowe powinny wspierać dzieci i młodzież.  
Po pierwsze, jest szansa, że wychowamy jakąś perełkę,  
a po drugie najmłodsi nauczą się dobrych wzorców.  
Poza tym sport dzieci kosztuje dużo mniej.

KIEDY ZAŁOŻYŁ PAN WŁASNĄ FIRMĘ?
PS: W 2010 roku zacząłem pracować na swoim.  
Gdy skończyło się kolarstwo blisko dwa i pół roku 
spędziliśmy z żoną za granicą. Gdy wróciliśmy do Polski, 

STAJĄC NA STARCIE WYŚCIGU 
BEZ WZGLĘDU NA DYSCYPLINĘ 
SPORTU, UCZYMY SIĘ  
WALCZYĆ Z SAMYM SOBĄ, 
PODEJMOWAĆ WYZWANIA  
I NIE PODDAWAĆ SIĘ. PODOBNIE 
JEST Z PROWADZENIEM FIRMY.

tato jeszcze pracował w dekarstwie. Mieszkamy w małej 
miejscowości uzdrowiskowej, gdzie nie ma przemysłu  
i nie ma za dużych możliwości poza pracą w branży 
turystycznej, bądź w firmach państwowych,  
więc postanowiłem zaryzykować. Rozpoczęcie działalności 
w trudnym okresie dla gospodarki nauczyło mnie trochę 
pokory. Okres 2009–2013 to była po prostu recesja.  
Z perspektywy czasu myślę, że dobrze się stało,  
że wszedłem w trudnym okresie na rynek budowlany. 
Miałem czas, żeby się nauczyć, żeby popełniać błędy.  
Gdy przyszły czasy lepszej koniunktury, miałem już jakąś 
wiedzę i doświadczenie. Czasami, gdy coś za łatwo idzie  
od początku, za lekko przychodzi, to człowiek tego  
nie docenia, nie szanuje. Jeżeli nadejdzie słabszy czas  
dla branży budowlanej, na rynku utrzymają się firmy rzetelne 
i zbudowane na solidnych podstawach.

KTO TWORZY ZESPÓŁ PAŃSKIEJ FIRMY?
PS: Mam bardzo fajną, sympatyczną, pracowitą, przystojną, 
zabawną, bystrą i zgraną ekipę. Z tego miejsca chciałbym ich 
serdecznie pozdrowić. Znamy się na tyle dobrze, aby śmiać się 
z siebie. Przez te dziesięć lat przez firmę przewinęli się różni 
pracownicy. Dlatego z całą pewnością mogę przyznać,  
że bardzo dużą wartością jest, jeśli przychodzimy do pracy,  
w której się dobrze czujemy. Myślę, że dla każdego z nas  
w ekipie wzajemne relacje są ważne. Jakbym mógł sobie  
i innym dekarzom czegoś życzyć, to tego, aby przez następne 
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lata mieli dobre, bezproblemowe relacje z pracownikami 
i inwestorami. Mogę się pochwalić, że miewam telefony 
późnym wieczorem od kolegów z ekipy, którzy przypominają 
mi na przykład, aby na drugi dzień wziąć ze sobą to  
czy tamto. Każdy z pracowników na jakimś polu stara się 
zaangażować i wykazać, co bardzo cieszy.

ILE OSÓB MA PAN W EKIPIE?
PS: Na ten moment w ekipie jest pięć osób.  
Jeden z pracowników jest dekarzem już w trzecim  
pokoleniu, bo jego dziadek i ojciec również pracowali  
na dachach. Drugi porzucił studia prawnicze, medyczne 
i wiele innych, aby realizować się w zawodzie dekarza. 
Każdemu z pracowników mówię, że ten zawód trzeba 
kochać, aby wykonywać go przez dłuższy okres.

JAKIE REALIZACJE WSKAZAŁBY PAN JAKO WIZYTÓWKĘ 
SWOJEJ PRACY?
PS: Przez ostatnie dziesięć lat zajmowaliśmy się 
wykonywaniem pokryć dachowych, a od zeszłego roku 
stawiamy również konstrukcje dachowe. Naszym 
najtrudniejszym tematem dotychczas jest realizacja  
na Klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju  
– tysiąc metrów kwadratowych dachu. Po pierwsze, budynek 
jest wysoki, dach wymagał rozbiórki blachy, papy, desek,  
a następnie wymiany zniszczonej czasem konstrukcji  
i równania. To był całkiem duży zakres prac. Wiadomo,  
że trudniej wykonuje się dach na budynkach zamieszkałych 
lub ogólnie dostępnych dla ludzi i jestem dumny z rezultatów 
naszych prac na tym obiekcie.

CO JEST WAŻNE W PROWADZENIU FIRMY DEKARSKIEJ?
PS: Myślę, że wiele aspektów jest ważnych, ale wymieniłbym 
tutaj uczciwość, rzetelność i pracowitość.

JAKIE TRZEBA MIEĆ CECHY ŻEBY BYĆ DOBRYM 
DEKARZEM? 
PS: Po pierwsze trzeba mieć wiedzę, dobre umiejętności 
techniczne i zaangażowanie w to, co się robi. Pracowitość, 
rzetelność, umiejętność komunikacji z klientem  
i doradzenia mu w kwestiach technicznych czy doboru 
odpowiednich materiałów na dach. Inwestorzy chcą być 
obsłużeni kompleksowo, chcą powierzyć wykonanie dachu 
komuś kto wzbudza zaufanie, a wzbudzić je można po prostu 

doświadczeniem i wiedzą. Każdy, kto przepracował  
trzydzieści lat w zawodzie dekarza, musiał to lubić.  
Tego zawodu na siłę nie da się wykonywać chociażby  
ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Są zawody 
może bardziej przyjemne, ten jednak daje dużą satysfakcję, 
bo kreujemy krajobraz. Tworzymy wizerunek miejsc. 
Żartujemy z kolegą dekarzem, że nasze żony nie muszą się 
martwić, gdy gdzieś bez nich wyjeżdżamy, bo klasyczny facet 
gapi się na kobiety, a my na dachy. Gdy dekarz wyjeżdża poza 
swoje miejsce zamieszkania od razu rozgląda się po dachach.

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE O DACHACH,  
KTÓRE PAN OGLĄDA?
PS: Różnie. Są dachy wykonane lepiej, na których widać 
kunszt pracy dekarza, ale są i takie, gdzie wydaje się,  
że pracę wykonywał ktoś, kto nie ma nawet podstawowej 
wiedzy. Ogólnie widać w Polsce progres. Jest spora 
regionalizacja i to lubię oglądać. Na przykład w Opolskiem 
uważam, że dekarstwo jest na bardzo wysokim poziomie. 
Możliwe, że dlatego, ponieważ sporo dekarzy z tego regionu 
w latach dziewięćdziesiątych pracowało w Niemczech.  

 

Tam poznali technologie, procedury pracy,  
a potem wrócili do Polski i pootwierali własne firmy. 
Pierwsze dźwigi ciesielskie, najnowocześniejsze  
technologie i sprzęty to właśnie w rejonie Opola.  
W Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej jest bardzo dużo 
karpiówki, nigdzie w Polsce nie ma tyle, co tutaj.  
To są pozostałości po Niemcach, mają zapisane  
w rejestrze zabytków karpiówkę w koronkę czy w łuskę  
oraz wskazane, że dach ma być czerwony. To mi się podoba. 

DEKARZE SĄ DOCENIANI  
I SZANOWANI. MŁODYCH LUDZI 
MOŻNA ZAPEWNIAĆ, ŻE JEŚLI 
PÓJDĄ W DEKARSTWO I BĘDĄ 
CHCIELI, TO SIĘ ROZWINĄ.
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JAK OCENIA PAN ZATEM KRAJOBRAZ DACHÓW  
W POLSCE?
PS: Każdy dzisiaj wykonuje dachy jak chce i moim zdaniem 
to jest błąd, zwłaszcza w przypadku miejscowości 
strategicznych turystycznie. Budynki w takich miejscach 
powinny być spójne, komponować się ze sobą  
i z krajobrazem. Często natomiast jest rynek,  
centrum miasta i jest misz-masz.

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE NA TEMAT  
KONKUROWANIA CENĄ?
PS: Uważam, że cena nie powinna być głównym kryterium 
wyboru firmy dekarskiej. Wybór wykonawcy dachu  
jest odpowiedzialną decyzją, dach to ważny projekt,  
dlatego przede wszystkim należy zwrócić uwagę na opinie  
na temat firmy wśród jej klientów. Bardzo ważne  
jest zbudowanie wizerunku na jakości i rzetelności.  
Klienci coraz częściej zaczynają to rozumieć. Na początku 
mojej działalności w branży cena była najważniejszym 
kryterium wyboru wykonawcy. Pamiętam targowanie się 
o dwa złote na metrze kwadratowym, co w sumie dawało 
klientowi oszczędność w wysokości sześciuset złotych, 
czyli relatywnie niewielką. Oczekiwania współczesnych 
inwestorów są zupełnie inne. Dzisiaj klient ma mniej czasu, 
bo jest pochłonięty swoimi sprawami zawodowymi.  
Chce być dobrze obsłużony, najlepiej kompleksowo.  
Na mailu chce mieć kosztorys, dokumentację i umowę,  
a po jej podpisaniu chce być dobrze przez cały proces  
budowy przeprowadzony. Myślę, że za to jest w stanie 
zapłacić więcej, za spokój duszy.

CO WYRÓŻNIA PAŃSKĄ FIRMĘ NA RYNKU?
PS: Nie jest łatwo mówić o swojej firmie, nie chciałbym,  
aby to było odebrane za brak skromności. Myślę, że jesteśmy 
rzetelni i bardzo nam zależy na jakości. Oczywiście,  
że błędy się czasem zdarzały, ale sposób obsługi takich 
sytuacji też sporo mówi o firmie dekarskiej. W każdej 
dziedzinie zawodowej jest pokusa, aby pójść na skróty. 
Nigdy nie wybieramy takiej drogi. Wiadomo, że jak tu zrobisz 
szybciej, to generalnie zrobisz więcej, ale konsekwencje 
wrócą jak bumerang. Staramy się trzymać jakość  
również w procedurach, terminach, zgodnie z umową,  
chociaż wiadomo, że jest to uzależnione w dużej mierze  
od warunków pogodowych. Jakość w dekarstwie nie dotyczy 
tylko pracy na dachu, ale realizacji całej usługi,  

z prawidłową obsługą inwestora tak, aby wiedział na czym 
stoi i mniej więcej znał cały proces. Teraz jest mi już dużo 
łatwiej, bo jeden klient drugiemu nas poleca. I oni nie 
rekomendują nas tylko ze względu na estetykę czy jakość 
wykonanej usługi, lecz za całokształt naszej współpracy.  
Ważne, aby unikać nieporozumień. Na przestrzeni tych 
dziesięciu lat małą łyżeczką zapracowałem sobie na zaufanie 
i klienci wracają.

CZY REZYGNUJE PAN Z JAKICHŚ ZLECEŃ?
PS: Tak, wiele razy odmawialiśmy. Pracujemy w pięciu, 
więc mamy ograniczone zasoby. Nie robię prawie w ogóle 
w ostatnim czasie zleceń państwowych, gdzie głównym 
kryterium wyboru jest cena. W mojej opinii, te pieniądze 
są nierozsądnie wydawane. Najlepszym wyznacznikiem 
jakości usługi jest klient indywidualny, bo on jest najbardziej 
wymagający. Pilnuje, aby wszystko było jakościowo dobrze 
zrobione, żeby materiał nie został zniszczony, a kosztorys 
zgodnie z rzeczywistością zrealizowany.

DLACZEGO NIE ZATRUDNI PAN WIĘCEJ LUDZI?
PS: Ponieważ ciężko jest zorganizować pracę, logistykę, 
osiągnąć wydajność i utrzymać jakość. Pracuję razem  
z chłopakami na dachu, nad wszystkim czuwam.  
Jeżdżąc na szkolenia i poznając starszych dekarzy,  
wielu mi doradzało, abym nie popełniał tego błędu  
w postaci drugiej czy trzeciej ekipy. Nie dość,  
że to naprawdę piekielnie trudno zorganizować,  
to zaczynasz tracić na jakości, pojawiają się poprawki. 
Branża dekarska to w większości mniejsze firmy  
do siedmiu osób.

CO PAN LUBI W ZAWODZIE DEKARZA?
PS: Jeden człowiek może stać na taśmie cały dzień,  
drugi nie będzie potrafił. Na plus w dekarstwie jest to,  
że przemieszczamy się, robimy w różnych miejscach.  
Dzisiaj jesteśmy w Dusznikach, za tydzień w Kudowie,  
a za dwa w Szczytnej, także nie jest to zawód monotonny,  
nie ma dwóch takich samych zleceń. Najbardziej cenię 
wyzwania, a samym wyzwaniem jest prowadzenie firmy 
dekarskiej. Wysoka jakość i estetyka wymagają dobrej 
koordynacji prac, ale nie tylko. Większość firm dekarskich  
w Polsce ma raczej dość uproszczoną strukturę. Nie ma 
sekretarki czy dyrektora finansowego. Dlatego dekarz 
prowadzący działalność gospodarczą musi być jak człowiek 
orkiestra. Trzeba przemyśleć realizację merytorycznie, 
odpowiednio wycenić, zrobić ofertę, zamówić towar  
w hurtowni, zapewnić, że będzie na czas i dowieźć w określone 
miejsce, faktury wystawić, kontaktować się z księgowymi, 
pilnować płatności. Na szczęście mam wspaniałą żonę,  
która gdy potrzebuję, gra w tej orkiestrze ze mną.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ NA DACHU?
PS: Nie można pozwolić dać się zgubić rutynie.  
Jest taka zależność, że im więcej umiesz, tym lżej i pewniej 
podchodzisz do pewnych czynności. To z kolei sprawia,  
że nieświadomie ryzykujemy. Gdy z dachu spadnie dekarz,  
to zazwyczaj to nie jest ten, który wszedł na niego pierwszy, 
czy drugi raz. Nowy na dachu jest bardzo uważny i ostrożny.  
W dół leci ten, który pracuje w tym fachu dziesięć, dwadzieścia 
lat, bo często czuje się zbyt pewnie. Nie można zapominać,  
że jest to zawód bardzo niebezpieczny i chwila nieuwagi może 
źle się skończyć.

CZY SPOTYKA SIĘ PAN ZE STEREOTYPAMI NA TEMAT 
DEKARZY?
PS: Na przestrzeni ostatnich lat wizerunek zawodu 
ewoluował. Nie ma już stereotypu dekarza jako klasycznego 
budowlańca z dowcipów. Uważam, że mamy prestiżowe 
zajęcie. Dekarze są doceniani i szanowani. Młodych ludzi 
można zapewniać, że jeśli pójdą w dekarstwo i będą chcieli,  
to się rozwiną. Powtarzam chłopakom w mojej ekipie,  
że nie muszą ze mną pracować całe życie. Na pewno,  
jeśli będą rzetelni, nie będą mieli problemów z pracą.  
Nawet jeśli nie umiesz wszystkiego, albo nie czujesz się 
na siłach, aby być przedsiębiorcą, pójdziesz do innej firmy 
dekarskiej, która cię chętnie zatrudni.

SĄ ZAWODY MOŻE BARDZIEJ 
PRZYJEMNE, TEN JEDNAK 
DAJE DUŻĄ SATYSFAKCJĘ, 
BO KREUJEMY KRAJOBRAZ. 
TWORZYMY WIZERUNEK MIEJSC.
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JAK OCENIA PAN MŁODYCH ZACZYNAJĄCYCH PRACĘ  
W ZAWODZIE DEKARZA?
PS: Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że są bardzo młodzi,  
ale mam w ekipie chłopaków w wieku około trzydziestu lat. 
Nie generalizowałbym. Praca na dachu weryfikuje.  
Jeśli ktoś przyjdzie, porobi rok, dwa i nadal nie będzie tego 
czuł, to zrezygnuje. Jak ci się trafi pasjonat zupełnie jak moi 
współpracownicy, to będzie Instagrama zdjęciami dachów 
podbijał. Myślę, że ludzie, którzy teraz trafiają na rynek, 
mają o wiele lżej ze względu na dostępne liczne szkolenia 
dekarskie, ciesielskie. Internet to duża kopalnia wiedzy. 
Wiadomo, że trzeba ją przesiać przez sito prawdy,  
ale jest o niebo łatwiejszy dostęp do informacji niż kiedyś.

JAK OCENIA PAN JAKOŚĆ DACHÓW W POLSCE?
PS: Myślę, że popełnia się sporo błędów montażowych.  
Jakby nie patrzeć, szkolnictwo zawodowe zostało w naszym 
kraju uśmiercone. Nie ma typowych szkół dekarskich.  
Coś tam się niby rodzi, ale w wielkich bólach.  
Więc rzeczywistość nie wygląda tak, że gdy przyjmuję  
do pracy młodego człowieka to on ma za sobą cztery  
czy pięć lat szkoły zawodowej, praktyki zrobione  
i już coś potrafi. My, dekarze, możemy jedynie mieć nadzieję, 
że ten początkujący będzie się chciał czegoś nauczyć.  
Gdy do ekipy przychodzi nowa osoba i widzę, że ma chęci  
i zaangażowanie, to wiem, że sobie poradzi, że się nauczy  
i że zostanie dobrym dekarzem. Tylko to wymaga czasu.

CHCIAŁBY PAN, ABY PAŃSKI SYN ZOSTAŁ DEKARZEM?
PS: Mam nadzieję, że tak. Choć wiem przecież, że to zawód 
ciężki i trudny. Wątpliwości wzbudza we mnie jedynie mój 
dobry znajomy, u którego zaopatruję się w drewno.  
Mówi mi, że jakby się dowiedział, że któryś z jego trzech 
synów planuje zostać dekarzem, to by mu to szybko z głowy 
wybił. Zauważa, że jest to zawód niebezpieczny, bo jeździ  
po budowach i widzi nasze akrobacje, ale również widzi,  
ile jest w nim pracy, której nie widać na pierwszy rzut oka,  
a inwestor często nie ma pojęcia, ile czasu dekarz poświęcił 
na przykład na ogarnięcie materiałów czy przygotowanie 
obróbek blacharskich. Prowadzę jednak firmę również  
z myślą o moich dzieciach. Albo Jasiek, albo Julek,  
albo Helenka – mam nadzieję, że któreś z nich przejmie  
w przyszłości moją firmę i ją dalej poprowadzi.  
Zdaniem ekonomistów, firma w drugim pokoleniu  

przynosi spore korzyści. Ja zaczynałem praktycznie  
od zera. Miałem auto osobowe i drabinę. Chciałbym,  
aby dzieci uszanowały dorobek taty i mądrze nim zarządzały.

WIDZIAŁBY PAN CÓRKĘ NA DACHU?
PS: Myślę, że kobieta wprowadziłaby dobrą atmosferę  
na dachu, nie mam nic przeciwko temu, choć na razie 
interesuje ją Psi Patrol i jednorożce.

ILE DACHÓW PAN ZROBIŁ W SWOJEJ KARIERZE?
PS: Nigdy naszych dachów nie liczyłem. Prowadzę inną 
statystykę – nie miałem dotychczas ani jednej rozprawy 
sądowej, nie miałem niezadowolonego klienta.  
Nie robimy jakoś spektakularnie dużo dachów,  
bo zajmujemy się tym całościowo – konstrukcją i kryciem. 
Myślę, że może trzydzieści dachów rocznie nam przybywa. 
Wyż demograficzny z przełomu lat siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych właśnie się buduje. Między innymi dlatego 
jest duży popyt na usługi dekarskie. Czeka mnóstwo starych 
budynków do remontu. Dach to priorytet, jak zacznie kapać, 
to choćby trzeba było brać kredyt, to się go zrobi.

CZY UDAJE SIĘ PANU ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ 
POMIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM?
PS: Przyznam szczerze, że bywa to trudne, gdyż prowadzenie 
własnej działalności jest bardzo angażujące. Staram się 
spędzać coraz więcej czasu z rodziną. Żona się na mnie 
denerwuje, że w pracy siedzę od siódmej do siedemnastej,  
a na dodatek mam dalsze służbowe obowiązki, bo trzeba 
porozmawiać z klientami, przygotować kosztorysy  
czy zamówić materiały. Takich telefonów potrafi się 
nazbierać. Aby zachować równowagę, trzeba poukładać 
sobie w głowie, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze,  
a to w jaki sposób spędzamy czas wolny, odzwierciedla  
nasze wartości.

JAKIE SĄ PAŃSKIE PASJE PO PRACY?
PS: Wolny czas staram się przede wszystkim spędzić  
z rodziną. Chodzimy razem po górskich szlakach, lasach, 
czasami wybieramy się na rowerach. Staram się ruszać,  
nie jest tak, że skończyłem z zawodowym kolarstwem,  
więc zapomniałem o sporcie. Starszego syna, 
dziesięciolatka, mogę już zabierać ze sobą na rower, 
jeździmy po dolinach i górzystych terenach. Sam nie dałby 
rady, więc czasami muszę go podciągać, jeździ ze mną  
na holu, ale spędzamy razem fajny czas. Gdy się na tym 
rowerze bardziej usamodzielni, młodszego wezmę na hol.  
To jest tak, że sam się przy tym trochę pomęczę,  
więc sobie zrealizuję jednocześnie trening.

CZY DOSTRZEGA PAN JAKIEŚ PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY 
KOLARSTWEM I DEKARSTWEM?
PS: Trzeba mieć silną psychikę. Podczas wyścigów kolarskich 
bywa różna pogoda, jedziesz w deszczu albo w jeszcze 
trudniejszych warunkach atmosferycznych i chcesz się 
poddać. Schować do ciepłego auta i wykąpać się w hotelu.  
W dekarstwie też jest sporo czynników, które sprawiają,  
że myślisz, że nie dasz rady, jak pogoda, a i czasem sami 
klienci potrafią dać popalić, psychicznie zmęczyć człowieka. 
Chcesz wtedy to zostawić, pójść łatwiejszą drogą.  
Znajdujesz jednak w sobie to zawzięcie. Gdy człowiek jest 
uczony rywalizacji od małego, potrafi walczyć ze stresem.  
Stając na starcie wyścigu bez względu na dyscyplinę sportu, 
uczymy się walczyć z samym sobą, podejmować wyzwania  
i nie poddawać się. Podobnie jest z prowadzeniem firmy.

JAKIE TERENY POLECA PAN DO KOLARSTWA 
GÓRSKIEGO?
PS: Polecam swoją okolicę – Kotlinę Kłodzką,  
ale również Kotlinę Jeleniogórską, Beskidy, Bieszczady.  

NOWY NA DACHU JEST BARDZO 
UWAŻNY I OSTROŻNY.  
W DÓŁ LECI TEN, KTÓRY 
PRACUJE W TYM FACHU 
DZIESIĘĆ, DWADZIEŚCIA LAT, 
BO CZĘSTO CZUJEMY SIĘ ZBYT 
PEWNIE.
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Kotlina Kłodzka jest o tyle fajnym miejscem, że sporo dotacji 
wykorzystano tutaj na single tracki – ścieżki rowerowe 
sztucznie zagospodarowane. Jest pod to stworzona  
cała infrastruktura. Ja bardziej tutaj jeżdżę na pamięć,  
bo trenowałem na naszych szlakach, czasami pokonywałem 
tę samą trasę dziesięć razy dziennie, ale wciąż tędy jeżdżąc 
jestem zadowolony. A z dalszych wypadów polecam Bormio  
i Livigno we Włoszech, przepiękne góry i krajobrazy.

CZY PANDEMIA MIAŁA WPŁYW NA PAŃSKIE ŻYCIE 
ZAWODOWE?
PS: Myślę, że pandemia nie wstrzymała w żadnym stopniu 
prac budowlanych. W moim przypadku w pracy wszystko 
toczyło się swoim rytmem. Bardziej w domu, gdy pomyślisz, 
że młody od rana siedzi sam i uczy się zdalnie, to chcesz  
go z tego wyrwać po lekcjach, żeby się poruszał, spędził czas 
nie tylko sam ze sobą. Ogólnie pandemia jeszcze wzmocniła 
tę potrzebę, aby więcej czasu być z rodziną. Gdyby mnie 
jednak na kwarantannie zamknęli, to ciężko by było.  
Dobrze, że mam ogródek, warsztat koło domu.  

Nikt z nas na szczęście, ani z rodziny, ani z ekipy nie 
chorował. Może dlatego, że praca na świeżym powietrzu.

CO BY PAN SOBIE POWIEDZIAŁ 20 LAT TEMU?
PS: Powiedziałbym, że na pewno jest to trudny zawód, ciężki,  
że lepiej nie sięgać po chochlę, tylko najadać się małą 
łyżeczką, powoli, małymi krokami iść do przodu.  
Żeby nie przejmować się jakimiś problemami, porażkami. 
Żeby się nastawić, że będą trudne sytuacje, ale żeby  
nie rezygnować. Że systematyczność w dążeniu do celu  
się ostatecznie opłaci. Dwadzieścia lat temu powiedziałbym 
sobie, że naprawdę warto być dekarzem, że da się z tego 
dobrze żyć, rodzinę utrzymać, a na dodatek, że będą tacy 
klienci, co to po kilku latach wciąż będą przesyłać życzenia 
świąteczne.

JAKI JEST PAŃSKI NAJWIĘKSZY SUKCES?
PS: Moim sukcesem jest to, że udało się założyć rodzinę, 
zdecydować świadomie na troje dzieci i się tym cieszyć. 
Proszę mi wierzyć, że w domu bywa niezły harmider.  
Mam świetną żonę, która realizuje się zawodowo,  
a dodatkowo pomaga mi jeszcze w firmie i prowadzi stronę 
na Facebooku. Zawsze mogę na nią liczyć i w trudnych 
emocjonalnie chwilach i gdy zabraknie czegoś  
na dachu. Gdziekolwiek bym nie wyjechał, na krótko  
czy długo, na rowerze w góry czy samochodem do pracy, 
zawsze towarzyszy mi ta potrzeba, aby wrócić do nich,  
do domu.

GDZIE PAN SIEBIE WIDZI ZA 10 LAT?
PS: Córka będzie jeszcze za mała, ale chciałbym,  
aby któryś z moich synów wszedł do firmy. Poza tym  
chcę nadal pracować na szacunek ludzi w regionie  
i ich nie zawieść. Pracować jak dotąd. Nie mam jakichś 
aspiracji, aby być największą firmą dekarską w okolicy, 
robić najwięcej dachów, czy też zarabiać więcej pieniędzy. 
Chciałbym potrafić żyć w równowadze, mieć czas również  
dla siebie. Z moich obserwacji wynika, że mamy taki zawód, 
że większość dekarzy jest na skraju pracoholizmu.  
Dachy są bardzo angażujące, bardzo łatwo człowiek się  
w nie wciąga. Potem brakuje mu czasu na rodzinę, 
przyjemności, pasje. Chciałbym móc to wyważyć. I dobrze 
wychować dzieci. Żona mi to cały czas powtarza, że to jest 
najważniejsze, aby dobrze wychować dzieci.

WYŻ DEMOGRAFICZNY 
Z PRZEŁOMU LAT 
SIEDEMDZIESIĄTYCH  
I OSIEMDZIESIĄTYCH WŁAŚNIE 
SIĘ BUDUJE. MIĘDZY INNYMI 
DLATEGO JEST DUŻY POPYT  
NA USŁUGI DEKARSKIE.  
CZEKA MNÓSTWO STARYCH 
BUDYNKÓW DO REMONTU.  
DACH TO PRIORYTET,  
JAK ZACZNIE KAPAĆ,  
TO CHOĆBY TRZEBA  
BYŁO BRAĆ KREDYT,  
TO SIĘ GO ZROBI.
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INDEKS FIRM
JACEK NIESTRAWSKI
DEKARZ, BLACHARZ

Firma: DACHY NIESTRAWSKI

Adres: Gawrony 7,  
62-560 Skulsk Wielkopolski

Tel.: 609 231 987

E-mail: jniestrawski@wp.pl

MACIEJ ROSZMAN
MISTRZ DEKARSTWA

Firma: „MR-DACH” MACIEJ ROSZMAN

Adres: ul. Modrzewiowa 7,  
84-200 Gowino

Tel.: 601 491 280

E-mail: m.roszman@wp.pl

RYSZARD PIWOWSKI
MISTRZ DEKARSTWA, MISTRZ BLACHARSTWA

Firma: P.U.H.P. PERFEKT

Adres: ul. Gniewkowska 48,
85-182 Bydgoszcz

Tel.: 604 085 456

E-mail: r.piwowski@perfektpl.pl

PAWEŁ SZPILA
DEKARZ, CIEŚLA

Firma: SZPILA DACHY

Adres: ul. Kościuszki 18,
57-320 Polanica-Zdrój

Tel.: 601 263 495

E-mail: szpiladachy@wp.pl

© 2021 Altaterra Kft. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dumnydekarz.pl 



MECENAS
PROJEKTU:

WEJDŹ NA DUMNYDEKARZ.PL
I POBIERZ ELEKTRONICZNE
WYDANIE MAGAZYNU
DEKARZE 1/2021.
KAŻDE POBRANIE TO 10 ZŁ
NA NARZĘDZIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ DEKARSKICH.


