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Brunon Gogol

Głównym celem, przyświecającym powołaniu Stowarzyszenia jest i było  BEZPIECZEŃ-
STWO. 

To szerokie pojęcie ma dla nas wielopłaszczyznowe znaczenie, odnosząc się do szeregu podej-
mowanych przez nas działań. Po pierwsze, standardy DAFA, uwzględniające m.in. przepisy 
BHP, wpłyną niewątpliwie na wzrost  poziomu bezpieczeństwa realizacyjnego i zminimalizo-
wanie ryzyka wypadków na budowie. Po drugie, Dokumentacja Handlowa DAFA, stworzona 
na bazie wieloletnich doświadczeń firm wykonawczych, optymalizuje warunki współpracy 
ze zleceniodawcą  i zabezpiecza interesy obu stron. Dodatkowo, dysponując wysoką wiedzą 
merytoryczno-praktyczną naszych członków, organizujemy szkolenia, promujące poprawną 
i bezpieczną kulturę realizacyjną. Działając wspólnie, dokładamy starań w kierunku pod-
niesienia standardów projektowo-wykonawczych, dążąc tym samym do „bezpiecznego dnia 
jutrzejszego” na rynku budowlanym w Polsce.

Mirosław Wróblewski

DAFA jest w głównej mierze platformą porozumienia, umacniającą relacje w ramach Stowa-
rzyszenia.

Stworzyliśmy organizację o otwartym charakterze. Poznajemy dzięki temu inne Stowarzy-
szenia, rozmawiamy o współpracy i wspieraniu wzajemnych przedsięwzięć. Otwartość działań 
DAFA przejawia się poprzez współtworzenie przez członków Stowarzyszenia kierunków jego 
rozwoju, obejmujących m.in. promocję firm członkowskich oraz działalność szkoleniową. Tym 
samym członkowie DAFA są mile widziani na Obradach Zarządu nie tylko w roli obserwato-
rów, ale liczących się opiniodawców. Każdy głos jest dla nas ważny.

Anatol Panfiluk

„Pielęgnujemy jedno z fundamentalnych założeń Stowarzyszenia, jakim jest niepodważalny 
wizerunek firm członkowskich w kategoriach firm rzetelnych i gwarantujących bezpieczeń-
stwo biznesowe. 

Jedną z istotniejszych uchwał Zarządu było określenie polityki rekrutacji i warunków człon-
kostwa. Stawiamy na wiarygodność oraz spełnianie określonych standardów wykonawczych. 
Ważne jest dla nas przestrzeganie Kodeksu Pracy i norm BHP. Staramy się zapewnić wysokiej 
jakości usługi, zgodne z podstawowymi normami wiedzy technicznej i prawem budowlanym 
oraz dostarczanie materiałów budowlanych, spełniających określone standardy. Firmy zrze-
szone są zobowiązane do przestrzegania norm etycznych, zdefiniowanych w podpisywanej 
Deklaracji Członkowskiej.”

Witold Małek

„Wzrost liczby firm członkowskich w DAFA jest naszym wspólnym sukcesem, świadczącym o 
sensowności i potrzebie naszych działań. 

Udało nam się trafnie zdefiniować problemy firm wykonawczych i określić sposoby ich 
rozwiązywania. Jednym z nich jest starannie opracowana Dokumentacja Handlowa, mająca 
na celu poprawę warunków handlowych we współpracy ze Zleceniodawcą. Przekazujemy ją 
naszym firmom członkowskim wierząc, że wspólne działanie w ramach zapisów umownych, 
zwiększa szansę realizacji polityki i strategii handlowej DAFA. Pierwsze pomyślne próby 
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zachowania naszych postulatów pozwalają nam wierzyć, że z czasem Dokumentacja Handlowa 
DAFA stanie się  powszechnie stosowanym na rynku dokumentem.”

Andrzej Wdowiak, Prezes DAFA

DAFA jest Stowarzyszeniem promującym wypracowanie standardów projektowych, wyko-
nawczych, odbiorowych, serwisowych. Jego odmienność polega na stworzeniu m.in. takich 
narzędzi działania jak wzór Umowy Handlowej, której sukcesywnie coraz większe oddziaływa-
nie w branży powinno przyczynić się w znacznej mierze do wzrostu jasności i czytelności reguł, 
związanych z procesem ofertowania, realizacji odbioru, serwisowania, itp.  

Jeżeli pokrycia dachowe są funkcjonalne w okresie pierwszych dwóch lat, można założyć, 
iż ich żywotność wyniesie ponad 10 lat. W tym kontekście nie ma żadnego uzasadnienia dla 
zatrzymywania 5 % kaucji od wartości umownej, na dłuższy czasokres. W związku powyż-
szym sensowne wydaje się ograniczenie zatrzymań gwarancyjnych do max. 3- 5 lat, natomiast 
udzielanie dłuższych okresów gwarancyjnych bez zatrzymań, powinno być możliwe w powią-
zaniu z zawarciem umowy serwisowej. Skrócenie czasu zatrzymań powinno w dużej mierze 
przyczynić się do wzrostu mocy rozwojowych firm wykonawczych, dzięki zwiększeniu się 
ich płynności finansowej. W sytuacji, gdy firma wykonawcza nie będzie w stanie przedło-
żyć Generalnym Wykonawcom gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, celem zwolnienia 
zatrzymań, wówczas zgodnie z umową handlową DAFA, zatrzymanie zostanie zdeponowane 
na wspólnym koncie. Biorąc pod uwagę pozostały program Stowarzyszenia- jest on porówny-
walny do programów innych międzynarodowych organizacji, np. Internationale Főderation 
des Dachdeckerhandwerks (IFD), lub Industrieverband für Bausysteme im Metallleieichtbau 
(IFBS), etc. Wypracowały one standardy, których program jest efektem wieloletnich doświad-
czeń. Poprzez nawiązanie współpracy i sięgnięcie po międzynarodowe, uznane i sprawdzone 
standardy, zminimalizujemy w Polsce, w branży dachów i fasad, ryzyko powstawania niepra-
widłowości realizacyjnych, co mogłoby skutkować ewentualnym powstaniem niepotrzebnych, 
wielomilionowych strat, z uwagi na błędy projektowo-wykonawcze.  

Wszystkie działania Stowarzyszenia DAFA zmierzają do wyraźnego podniesienia jakości 
świadczonych usług, tzn. wykonywania dachów i fasad o możliwie najwyższym standardzie, 
co przełoży się na większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży.

Do Stowarzyszenia DAFA należy obecnie prawie 50 firm o profilu wykonawczym oraz pro-
dukcyjno/dostawczym, cechujących się wiarygodnością oraz rzetelnością biznesową. Naszym 
priorytetem jest spełnianie norm i standardów wynikających z zasad sztuki budowlanej, 
wiedzy technicznej, przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy.

Nasza działalność koncentruje się na tworzeniu przejrzystych i efektywnych reguł, 
zabezpieczających interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego. Pracujemy nad 
ujednoliceniem standardów wykonawczych oraz podniesieniem kultury projektowo-wyko-
nawczej na rynku budowlanym w Polsce. Nasze działania koncentrują się m.in. na opracowaniu 
wytycznych do projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji dachów płaskich i fasad, co 
wpłynie na wzrost kultury i bezpieczeństwa realizowanych projektów oraz poprawę wizerunku 
firm wykonawczych na rynku budowlanym. Pierwsze z cyklu opracowań technicznych są już 
dostępne w sklepie na stronie internetowej DAFA.   
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