
PODSTAWY BUDOWNICTWA                                                                  dr arch. Jerzy Górski

WYCENA NIERUCHOMOŚCI  I ZARZĄDZANIE OBIEKTEM 

Zagadnienia: 

- Funkcje poszczególnych ustrojów i elementów budynku 

- Rodzaje konstrukcji budynków 

- Elementy konstrukcji i wykończenia, 

- Technologia wykończenia budynków, 

- Rodzaje stosowanych materiałów budowlanych i ich charakterystyka, 

- Instalacje wewnętrzne w budynkach, 

-Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, 

wykonawstwa, eksploatacyjnych, 

- Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków

Uwaga! Prezentowane dalej slajdy są tylko ilustracją do wykładu  i ustnego 

przekazania najważniejszych informacji  – to nie jest podręcznik. 
Tekst wykładu został zamieszczony w drukowanej broszurze.

Część 1.
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Warunkiem prawidłowej wyceny nieruchomości  i zarządzania obiektem jest 

jak najlepsza znajomość tego obiektu. 

Wybrany obiekt jest w większości wypadków zrealizowanym już budynkiem 

(czasami jeszcze w trakcie realizacji), ale na jego stan obecny miały wpływ 

realia formalne (aktualny stan prawny z okresu realizacji) i technologiczno-

materiałowe z okresu projektowania i realizacji oraz wszelkie modyfikacje 

wykonane w czasie eksploatacji budynku.  
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Bibliografia (wybrane pozycje)
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Żeby poznać stan budynku należy:

- dokonać dokładnej wizji lokalnej, 

- przeanalizować dostępną dokumentację techniczną                  

(projekt powykonawczy lub budowlany), 

- w razie jej braku zlecić adekwatną inwentaryzację i niezbędne 

ekspertyzy techniczne.

Pomocna jest także orientacja  w ogólnych zagadnieniach związanych z 

procesem inwestycyjno-budowlanym. Proces projektowo – realizacyjny 

składa się z kolejnych charakterystycznych etapów od zamierzenia 

inwestora, przez wszystkie etapy projektowe, budowę, do dopuszczenie 

do użytkowania.                                                                            

Użytkowanie wymaga bieżącej konserwacji  i koniecznych remontów.                                  



PODSTAWY BUDOWNICTWA                                         dr arch. Jerzy Górski

Etapy procesu projektowo realizacyjnego:

projekt koncepcyjny - uzgodnienia z inwestorem, 

projekt budowlany (pozwolenie na budowę)                                                

projekt wykonawczy (ew. przetargowy) – niezbędne detale i specyfikacja techniczna        

budowa – wykonanie robót przez głównego wykonawcę i podwykonawców, nadzór autorski 

projektantów, nadzór inwestorski

odbiory poszczególnych robót, projekt powykonawczy

pozwolenie na użytkowanie  

księga obiektu

Prezentacja projektu koncepcyjnego Fragmenty projektu budowlanego
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Etapy procesu 

projektowo -

realizacyjnego

Efekt

Realizacja

Wizualizacja projektowa

Projekt  

budowlany 

i wykonawczy
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Proces projektowo-realizacyjny jest regulowany odpowiednimi aktami prawnymi.

Zawartość i przykłady ich stosowania przekazane są na oddzielnym wykładzie.

Przykłady:

Ustawa PRAWO BUDOWLANE

Rozporządzenie Min. Infr. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 75/2002 ) z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133, z roku 2003 z późniejszymi zmianami)

Normy: PN-B-01025:2004 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01029:2000 – Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01030:2000 – Oznaczenia materiałów budowlanych

PN-78/B-01608 – Rzutowanie prostokątne

PN-75/B-01123 – Rzutowanie aksonometryczne

PN/ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN ISO 6946 – Ochrona cieplna budynków i inne dotyczące gospodarki energetycznej obiektu

Uwaga: akty prawne są nowelizowane i zmieniane – korzystając z nich należy 

sprawdzić czy wersja jest aktualna
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Rozporządzenie M.Inf. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami

Zawartość Rozporządzenia
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Fragmenty załącznika nr 2. do rozporządzenia w spr. warunków technicznych….
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Produkcja energii

Źródła nieodnawialne Źródła odnawialne
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Budynki wznoszone w różnych technologiach i z różnych materiałów. 
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Wszyscy uczestnicy procesu projektowo-realizacyjnego powinni porozumiewać się 

używając odpowiedniej nomenklatury technicznej

Podstawowe określenia elementów i ustrojów budynku

Elementy i ustroje 

budynku spełniają 

określone funkcje: 

- konstrukcyjną 
(przeniesienie obciążeń od 

innych elementów i własna 

integralność wewnętrzna)                   

- izolującą 
(izolacje termiczne, 

parochronne, przeciwwodne, 

przeciwwilgociowe, 

akustyczne,                             

- estetyczną 
(odpowiedzalność architekta 

– forma, dobór materiałów, 

detale)
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Przekrój budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego

Części projektu budowlanego:

- Część opisowa

- Projekt zagospodarowania działki,

- Rzuty

- Przekroje

- Elewacje

- Detale

- Zestawienie stolarki
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Elementy 

dokumentacji 

rysunkowej 

projektu 

budowlanego 

(rzut parteru)



PODSTAWY BUDOWNICTWA  dr arch. Jerzy Górski

Elementy dokumentacji rysunkowej projektu budowlanego (przekrój poprzeczny)
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Poniżej pokazane są fragmenty poprzednich wersji tych norm; większość oznaczeń nie uległa zmianie             

w aktualnych wersjach.

Oznaczenia graficzne związane z innymi specjalnościami budowlanymi (konstrukcje, instalacje 

sanitarne, elektryczne itp. Są także określone w odpowiednich normach)

Norma PN-B-01025:2004 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych pokazuje podstawowe sposoby ilustracji problemów budowlanych 

na rysunkach.
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PN-B-01029:2000 –

Wymiarowanie na rysunkach 

architektoniczno-

budowlanych

PN-B-01030:2000 – Oznaczenia materiałów budowlanych 

na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Poniżej pokazane są fragmenty poprzednich wersji tych norm; większość oznaczeń nie uległa zmianie             

w aktualnych wersjach.

Oznaczenia graficzne związane z innymi specjalnościami budowlanymi (konstrukcje, instalacje 

sanitarne, elektryczne itp. Są także określone w odpowiednich normach)
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Procesy fizyczne przebiegające w przegrodach budynku mające wpływ na rozwiązania                                         

materiałowe i technologiczne
Pozyskiwanie energii światła 

słonecznego

hałas



PODSTAWY BUDOWNICTWA                               dr arch. Jerzy Górski

Zdjęcia przegród 

zewnętrznych budynku 

wykonane kamerą 

termowizyjną pokazujące 

stopień przenikania energii 

cieplnej na zewnątrz, 

szczególnie mostki cieplne   

w charakterystycznych 

miejscach, takich, jak 

narożniki, nadproża, wieńce 

stropowe.

Źródło – strony internetowe
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Funkcje izolacyjne realizowane 

są poprzez odpowiednie użycie

materiałów budowlanych 

(wynikające  z procesów 

fizycznych przebiegających        

w przegrodach) 
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„l” – współczynnik (lambda) przewodności cieplnej materiału (W/mK)

(np. l dla  wełny mineralnej 0, 04 W/mK,   stali budowlanej – 58 W/mK )

„U” - współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę (W/m2K)

„R” - opór cieplny warstwy w przegrodzie (m2K/W)

„d” - grubość warstwy w przegrodzie (m)

R = d / l U = 1 / SR

Uproszczona kalkulacja:

Pustak ceramiczny – 29 cm, l – 0,30 W/mK - R1=0,96

Styropian – 8 cm, l – 0,040 W/mK - R2=2

Cegła silikatowa – 12 cm, l – 1,0 W/mK - R3=0,12

U = 1 / (0,96+2+0,12) = 1/3,08 = 0,32 W/m2K                 

warunek nie spełniony – należy pogrubić izolację

Wymagane Uc(max) = 0,23 W/m2K  - ???

Należy uwzględnić przenikane pary wodnej !                

- „punkt rosy” w przegrodzie
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Styropian ekspandowany Styropian ekstrudowany

Pianka poliuretanowa Wełna mineralna szklana

Wełna mineralna 

skalna i płyta 

wiórkowo-cementowa

Wełna mineralna skalna

EPS XPS

PUR
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Stan wykończeniowy – tynki, 

okładziny, posadzki, inne elementy 

wykończenia. 

Stan surowy zamknięty – j. n. 

+  okna, drzwi, izolacje termiczne.

Stan surowy otwarty –
fundamenty, ściany, stropy, schody, 

konstrukcja dachu, pokrycie.

Stan „0” (zerowy) – do 

poziomu stropu nad piwnicą

Roboty ziemne, wykopy

ETAPY WZNOSZENIA BUDYNKU
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Funkcja konstrukcyjna budynku

Obciążenia działające na ustroje           

i elementy budynku

Ściany : 

(położenie) zewnętrzne, wewnętrzne,

(funkcje) 

- konstrukcyjne, 

- konstrukcyjno-izolujące,        

- izolujące,      

- usztywniające, kominowe,

- przeciwpożarowe, 

- działowe, 

- fundamentowe.

Przekrycia płaskie:

-stropy wewnętrzne,    

- stropy nad ostatnią kond.

Węzły ścian i stropów – wieńce

Podciągi i słupy
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Materiały 

konstruk-

cyjne
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Szkielet drewniany 

tradycyjny 

„ryglówka”

Lekki szkielet drewniany 

(amerykański, kanadyjski)

Szkielet stalowy
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Konstrukcja 

żelbetowa 

monolityczna
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Konstrukcja 

żelbetowa 

prefabrykowana

Słupy dźwigary i płatwie  na siatce konstr. 15 x 30 m

Elementy 

prefabrykowane 

sprężone         

(strunobetonowe)

Transport dźwigarów strunobetonowych   

dług. 40 m, wys. 1,60 m
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PRZEKRYCIA WEWNĘTRZNE, STROPY

Stropy gęstożebrowe

Strop drewniany

Strop stalo-ceramiczny „Kleina”
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STROPY ŻELBETOWE
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PŁYTY STROPOWE PREFABRYKOWANE – KANAŁOWE

żelbet

strunobeton

strunobeton
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STROP GĘSTOŻEBROWY TYPU AKERMAN 

Z PUSTAKAMI CERAMICZNYMI I Z ŻEBRAMI ŻELBETOWYMI MONOLITYCZNYMI

Wg mag. „Murator"
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STROPY GĘSTOŻEBROWE BELKOWE
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STROPY GĘSTOŻEBROWE DZ – Z PREFABRYKOWANYMI BELKAMI ŻELBETOWYMI
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STROP TERIVA ZBROJENIE WIEŃCÓW, ŻEBRA ROZDZIELCZEGO,                                                         

PODWÓJNA BELKA POD ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ

STROP FERT
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STROP FILIGRAN
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KOTWIENIE STROPÓW W ŚCIANACH
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Kotwienie stropów belkowych w ścianach

Na belkach 

drewnianych
Na belkach 

stalowych
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Funkcje ścian: konstrukcyjna, izolująca
Konstrukcyjna: - przeniesienie obciążeń,                                                                                        

- usztywnienie budynku w kierunku poziomym (wieńce, stropy)
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Ściany izolujące

wypełniające kurtynowa

samonośna



PODSTAWY BUDOWNICTWA                                  dr arch. Jerzy Górski

Przekrycia nad otworami w ścianach – łęki, nadproża

Łuk pozorny

Nadproża: żelbetowe, stalowe, Kleina, 

prefabrykowane żelbetowe (typu „L”)
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Ściany jednorodne i warstwowe

Ściana jednorodna                                    Ściany warstwowe

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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Wieńce i nadproża               
w ścianach jednorodnych

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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BSO – Bezspoinowy System Ocieplenia  

(poprzednio metoda „lekka mokra”) - obecnie w nomenklaturze Unii Europejskiej 

stosuje się nazwę - ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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Ściany warstwowe

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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Elewacja z cegły ceramicznej 

licowej (w ścianie warstwowej)

Zewnętrzna warstwa licówki 

podwieszona jest do 

wewnętrznej warstwy nośnej w 

ścianie warstwowej przy pomocy 

kotew ze stali nierdzewnej 

poprzez izolację termiczną z 

wełny mineralnej z 

pozostawieniem szczeliny 

wentylacyjnej. Widoczne otwory 

wentylacyjne – puste spoiny 

pionowe.

Ściany jednorodne   

z cegły ceramicznej
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Okładziny ścienne

Metoda „lekka sucha” – okładziny z drewna,  
tworzyw sztucznych, blachy, szkła,                      
płyt kompozytowych na odpowiednim stelażu

Płyty kamienne i betonowe na 
kotwach ze stali nierdzewnej

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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Obudowa z zastosowaniem stalowych kaset wzdłużnych
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Płyty warstwowe z wypełnieniem pianką poliuretanową, polistyrenową, 

wełną mineralną– mocowane do stalowej konstrukcji szkieletowej

Techniczne informacje jednej z firm 
produkujących płyty warstwowe
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Lekki szkielet drewniany (kanadyjski, amerykański)

Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”
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Wg P.Markiewicz.”Budownictwo Ogólne”

Lekki szkielet drewniany (kanadyjski, amerykański)
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R’A1, R’A2 – wskaźniki oceny przybliżonej 

izolacyjności akustycznej właściwej, dB

D nT,A1 , D nT,A1 – wskaźniki oceny wzorcowej 

różnicy poziomów, dB

L nW – wskaźnik ważony przybliżonego 

poziomu uderzeniowego 

znormalizowanego, dB

Dźwięki powietrzne przenikające 

przez przegrody budowlane  są przez 

nie tłumione (pochłaniane) - efekty 

zależne od masy materiału;

konieczne jest uwzględnienie  

bocznego przenoszenia dźwięku

Dźwięki uderzeniowe (mechaniczne) 

są tłumione dzięki przekładce  

akustycznej (elastycznej)
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Wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej 

właściwej ,R’A1R dla ścian  z elementów  silikatowych 

(wapienno-piaskowych)

Przy ścianach międzymieszkaniowych masywnych  

masa powierzchniowa ścian  liczona z tynkiem    nie 

powinna być mniejsza od  400 kg/m2 .  Alternatywą są 

odpowiednie ściany warstwowe.

Przenikanie dźwięków 

powietrznych przez  przegrodę 

(istotna masa materiału); 

konieczne jest uwzględnienie  

bocznego przenoszenia 

dźwięku
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Izolowanie stropów na dźwięki 

uderzeniowe – „podłogi pływające”   

Materiały informacyjne  jednej z firm produkujących materiały do izolacji 

akustycznych (BSW – mat. Regupol, Regufoam)

Materiały do izolacji 

akustycznych 

w „podłogach pływających”:
• styropian elastyczny

• wełna mineralna prasowana

• pianka polietylenowa

• pianki z innych tworzyw 

syntetycznych

• maty z włókien naturalnych  

(odpadów tekstylnych)

• korek

• płyta pilśniowa miękka



PODSTAWY BUDOWNICTWA                                     dr arch. Jerzy Górski

STROP STALO-CERAMICZNY TYPU 

KLEINA

1

1

1 2 3

4
5

1-5 kształtowanie podłogi 

„pływającej” (akustycznej)
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Przykład projektu akustycznego dla bud. wielorodzinnego 

(A.K.Kłosak -Arch.AKUSIK)
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SYSTEMATYKA PRZEKRYĆ ZEWNĘTRZNYCH

Ze względu na ukształtowanie powierzchni 
przekrycia zewnętrzne można podzielić na:

- Przekrycia płaskie (stropodachy i tarasy , dachy),

- Przekrycia krzywiznowe (sklepienia tradycyjne,      
łupiny cienkościenne, przekrycia wiszące),

- Przekrycia wielkoprzestrzenne 
(kratownice przestrzenne, pneumatyczne ).

PRZEKRYCIA ZEWNĘTRZNE ZAMYKAJĄ BUDYNEK OD GÓRY CHRONIĄC

POMIESZCZENIE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ OD ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
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TYPY STROPODACHÓW
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Stropodach pełny
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Stropodach pełny (lekki)             
kryty folią dachową,

Warstwy:                                         
folia dachowa (mocowanie mechaniczne), 
wełna mineralna, paroizolacja, blacha 
trapezowa 
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Sposób odpowietrzania 
warstwy papowej
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Materiały informacyjne firmy DOW
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Stropodach odwrócony - zielony

Materiały informacyjne firmy DOW
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Tarasy nad 
pomieszczeniami 
ogrzewanymi

paroizolacja
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ELEMENTY DACHÓW
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Dach płatwiowo kleszczowy

Dach jętkowy dwustolcowy
Więźby dachowe

stalowa

drewniane
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Dachy – przykładowe rozwiązania 
warstw (z deskowaniem)
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Dachy–przykładowe rozwiązania warstw    
(z folią wstępnego krycia-wiatroizolacją)
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Dachy – folia wstępnego krycia mocowana do krokwi kontrłatami
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POKRYCIA DACHOWE

papa asfaltowa                             folia dachowa

łupek dachówka ceramiczna

blacha w arkuszach i taśmach:    

stalowa ocynkowana,  

cynkowo-tytanowa, miedziana, 

aluminiowa

blachodachówka

blacha trapezowa, falista
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Wpust dachowy

Rynny, rury deszczowe
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Elementy orynnowania:

- z pcw

- z blachy cynkowo-tytanowej

Inne materiały:                                                

miedź, stal powlekana, stal ocynkowana
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Ciąg dalszy w części  2.


