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* �ród³o: �Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków� zamieszczony na stronie Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, marzec 2016 r.
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VADEMECUM PROJEKTANTA
tom 1

Podstawy projektowania
konstrukcji budowlanych

Oficyna Wydawnicza POLCEN przygotowuje kilkutomo-
we dzie³o zatytu³owane VADEMECUM PROJEKTANTA,
stanowi¹ce kompendium wiedzy, które zawiera podsta-
wowe informacje i materia³y pomocnicze zwi¹zane
z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotycz¹cych
projektowania konstrukcji, m.in. ¿elbetowych, stalowych,
murowych i drewnianych, a tak¿e projektowania geotech-
nicznego. 

VADEMECUM stanowi opracowanie zbiorowe pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Leonarda
Runkiewicza. Redaktorem naukowym � prowadz¹cym jest dr in¿. Stefan Pyrak. Autorzy to
zespó³ wybitnych specjalistów, rzeczoznawców i ekspertów, teoretyków i praktyków, m.in.:
prof. dr hab. in¿. Leonard Runkiewicz, mgr in¿. Jan Sieczkowski, prof. dr hab. in¿. An-
toni Biegus, dr in¿. Andrzej Pogorzelski, dr in¿. Andrzej Tomana

Tom 1 pt. �Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych� zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y: 
� Zasady sporz¹dzania dokumentacji projektowej, 
� Zasady projektowania konstrukcji budowlanych (wg PN-EN 1990), 
� Obci¹¿enia budynków i konstrukcji (wg PN-EN 1991), 
� Krajowy system normalizacyjny, 
� Normy w budownictwie, 
� Wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji. 
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Podstawy prawne stanowienia i stosowania warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 � Prawo budowlane [ZAP 1]* (Dz.U. z 2013
poz. 1409 tekst jedn.), zwana dalej Prawem budowlanym z 1994 roku, nie zawie-
ra przepisów techniczno-budowlanych. 

Prawo budowlane z 1994 roku stanowi, ¿e:
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Art. 5
1. Obiekt budowlany wraz ze zwi¹zanymi z nim urz¹dzeniami budowlanymi nale¿y,

bior¹c pod uwagê przewidywany okres u¿ytkowania, projektowaæ i budowaæ w sposób
okre�lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej, zapewniaj¹c: 

1) spe³nienie wymagañ podstawowych dotycz¹cych: 
a) bezpieczeñstwa konstrukcji, 
b) bezpieczeñstwa po¿arowego, 
c) bezpieczeñstwa u¿ytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska, 
e) ochrony przed ha³asem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji u¿ytko-

wania energii;
2) warunki u¿ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególno�ci w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodê i energiê elektryczn¹ oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energiê ciepln¹ i paliwa, przy za³o¿eniu efektywnego wykorzystania tych
czynników, 

b) usuwania �cieków, wody opadowej i odpadów; 
2a) mo¿liwo�æ dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych, w szczególno�ci w zakresie

szerokopasmowego dostêpu do Internetu;
3) mo¿liwo�æ utrzymania w³a�ciwego stanu technicznego; 
4) niezbêdne warunki do korzystania z obiektów u¿yteczno�ci publicznej i mieszka-

niowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne, w szczegól-
no�ci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich; 

5) warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy; 
6) ochronê ludno�ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

Zasady
projektowania,
budowy 
i u¿ytkowania

* Zbiór Aktów Prawnych zwi¹zanych z budownictwem (ZAP) � kwartalnie aktualizowany po
0,49 z³/str., A4, oprawa segregatorowa. Zawiera teksty ujednolicone ok. 45 ustaw i 160 rozporz¹dzeñ
na ok. 6000 str.



W tre�ci art. 5 zosta³y pominiête ustêpy: 3, 4, 5, 5a, 5b, 6�15, których tre�æ nie
ma ¿adnego zwi¹zku rzeczowego z wymaganiami podstawowymi, ustalonymi
w ust. 1, stanowi¹cymi ustawowy fundament warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Przytoczenie ust. 2 wynika z powo-
³ania siê w nim na tre�æ wymagañ podstawowych, ale dotyczy stanowienia przepi-
sów wykonawczych w sprawie utrzymania okre�lonych obiektów budowlanych.
Natomiast wprowadzenie do tre�ci art. 5 Prawa budowlanego z 1994 roku, w dro-
dze kolejnych zmian, kilkakrotnie wiêkszego zbioru przepisów formalnych, doty-
cz¹cych szczegó³owych zasad sporz¹dzania �wiadectw energetycznych dla okre-
�lonych budynków i lokali, stworzy³o dysonans z maj¹cymi kluczowe znaczenie
i syntetycznie ujêtymi wymaganiami podstawowymi. 

Okre�lone w art. 5 ust. 1 �wymagania podstawowe�, zosta³y oparte na wska-
zaniach zawartych w Dyrektywie 106/89 EWG, czyli Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej, przekszta³conej pó�niej w Uniê Europejsk¹. 

Zgodnie z cytowanym art. 5 ust. 1 pkt 1, wymagania podstawowe maj¹ byæ
skonkretyzowane w przepisach techniczno-budowlanych, uzyskuj¹c w ten sposób
formê obowi¹zuj¹cego prawa. Wymagania podstawowe, niemaj¹ce formy prawnej
przepisu techniczno-budowlanego, mog¹ byæ równie¿ wyartyku³owane jako wyraz
wiedzy technicznej w normach, a tak¿e w uznanych publikacjach fachowych,
szczególnie instytutów naukowo-badawczych i wy¿szych uczelni technicznych. 

Poza okre�leniem w art. 5 wymagañ podstawowych dla obiektów budowla-
nych, w art. 6 zosta³y sformu³owane wymagania dotycz¹ce projektowania, wyko-
nania i utrzymania w nale¿ytym stanie otoczenia obiektów budowlanych. To ogól-
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7) ochronê obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objêtych ochro-
n¹ konserwatorsk¹; 

8) odpowiednie usytuowanie na dzia³ce budowlanej; 
9) poszanowanie, wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu, uzasadnionych

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostêpu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych na terenie budowy. 
2. Obiekt budowlany nale¿y u¿ytkowaæ w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wy-

maganiami ochrony �rodowiska oraz utrzymywaæ w nale¿ytym stanie technicznym i es-
tetycznym, nie dopuszczaj¹c do nadmiernego pogorszenia jego w³a�ciwo�ci u¿ytkowych
i sprawno�ci technicznej, w szczególno�ci w zakresie zwi¹zanym z wymaganiami, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1-7. 

Art. 6
Dla dzia³ek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów

budowlanych lub funkcjonalnie powi¹zanych zespo³ów obiektów budowlanych, nale¿y
zaprojektowaæ odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5,
zrealizowaæ je przed oddaniem tych obiektów (zespo³ów) do u¿ytkowania oraz zapewniæ
utrzymanie tego zagospodarowania we w³a�ciwym stanie techniczno-u¿ytkowym przez
okres istnienia obiektów (zespo³ów) budowlanych.

Zagospodaro-
wanie otoczenia

obiektów
budowlanych
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* Zmiany wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 (Dz.U. 2012 poz. 1289), które wesz³y 
w ¿ycie 23 lutego 2013 roku.
Przepisów rozporz¹dzenia nie stosuje siê, je¿eli przed dniem wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia: 
1) zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê lub odrêbny wniosek o zatwierdzenie projektu bu-

dowlanego i wnioski te zosta³y opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów; 
2) zosta³o dokonane zg³oszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowê. 
** Zmiany wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (Dz.U. 2013 r. poz. 926), które wesz³o w ¿ycie 1 stycznia 2014 roku.
Je¿eli przed dniem wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia:
1) zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê lub odrêbny wniosek o zatwierdzenie

projektu budowlanego,
2) zosta³o dokonane zg³oszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy

nie jest wymagane pozwolenie na budowê,
3) zosta³a wydana decyzja o pozwoleniu na budowê lub odrêbna decyzja o zatwierdzeniu projektu

budowlanego
� stosuje siê przepisy dotychczasowe.
*** Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie og³oszenia
jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warumków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrze�nia 2015 r.).
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3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u¿ytkowania bu-
dynków istniej¹cych o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 1.000 m2 wymagania,
o których mowa w § 1, z wy³¹czeniem wymagañ charakterystyki energetycznej, mog¹
byæ spe³nione w sposób inny ni¿ okre�lony w rozporz¹dzeniu, stosownie do wskazañ,
o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z w³a�ciwym komendantem wojewódzkim Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej lub pañstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpo-
wiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega równie¿ uzgodnieniu z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków. 

5. Przepisy rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê do budynku o okre�lonym przeznaczeniu
stosuje siê tak¿e do ka¿dej czê�ci budynku o tym przeznaczeniu. 

6. Do budynków wielorodzinnych zawieraj¹cych dwa mieszkania stosuje siê, z za-
strze¿eniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê do
budynków jednorodzinnych. 
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P-2 P-1

£

WC
Sz

Pp

PdzK

Kr

Lg

Rys. I. 1. Mieszkanie (§ 3 pkt 9), pomieszczenia mieszkalne (pkt 10) i pomieszczenia pomoc-
nicze (pkt 11).

Do pomieszczeñ mieszkalnych nale¿¹: pokój dzienny (Pdz), zwany równie¿ ogólnym (Po), po-
kój sypialny jednoosobowy (P-1) i pokój sypialny dwuosobowy (P-2). 
Do pomieszczeñ pomocniczych w mieszkaniu nale¿¹: przedpokój (Pp) albo hol (H), korytarz
wewnêtrzny (Kr), kuchnia (K), spi¿arnia lub schowek (Sp), pomieszczenia higieniczno-sanita-
rne, jak ³azienka (£) i ustêp wydzielony (WC), szafy wbudowane lub przystawiane do �cian
(Sz) albo garderoba (G). 
Do powierzchni u¿ytkowej mieszkania zalicza siê równie¿ powierzchniê przynale¿nej do
mieszkania loggii (Lg), balkonu (Bl), tarasu (Tr) oraz werandy otwartej lub oszklonej (Wr), ale
ich powierzchnie nale¿y wykazywaæ oddzielnie i nie sumowaæ ich z powierzchni¹ u¿ytkow¹
(Pu) mieszkania, obejmuj¹c¹ powierzchniê mieszkaln¹, okre�lan¹ tak¿e jako podstawow¹
(Pp) i powierzchniê pomieszczeñ pomocniczych (Pd), zakreskowan¹ sko�nie na rysunku. 
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Rys. I. 4. Charakterystyczne przyk³ady kondygnacji podziemnych, wed³ug § 3 pkt 17: 

a) kondygnacja, której strop znajduje siê poni¿ej poziomu terenu, 
b) kondygnacja, której pod³oga znajduje siê wiêcej ni¿ o po³owê jej wysoko�ci poni¿ej pozio-

mu terenu, 
c) kondygnacja, której strop jest tylko w czê�ci wyniesiony, o mniej ni¿ po³owê jej wysoko�ci

powy¿ej poziomu terenu. 

Oznaczenia: H � wysoko�æ kondygnacji, Kp � kondygnacja podziemna, Pt � poziom terenu
wed³ug § 3 pkt 15. 

a)

b)

c)
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Sp

Wk

Bl

Sz
Pdc

Lg

Tr

Rys. I. 9. Kubatura brutto budynku (§ 3 pkt 24). 

Do kubatury brutto budynku wlicza siê kubaturê wszystkich kondygnacji w obrysie przegród
zewnêtrznych (zakreskowan¹ sko�nie na rysunku), licz¹c od poziomu warstwy wyrównawczej
na gruncie do poziomu warstwy os³aniaj¹cej izolacjê ciepln¹ stropu lub stropodachu nad naj-
wy¿ej po³o¿on¹ kondygnacj¹. Do kubatury brutto budynku wlicza siê te¿ przej�cia, prze�wity
i przejazdy bramowe, podcienia (Pdc), wykusze (Wk), loggie (Lg), ganki, kru¿ganki, werandy
(Wr) oraz liczone do wysoko�ci balustrady balkony (Bl) i tarasy (Tr), a tak¿e poddasza nie-
u¿ytkowe, czyli strychy. Do kubatury brutto nie wlicza siê ³aw i stóp fundamentowych, kana-
³ów i studzienek instalacyjnych oraz studzienek przy okienkach piwnicznych (Sp), zewnêtrz-
nych schodów (Sz) ramp i pochylni, daszków i os³on (na przyk³ad przeciws³onecznych), a tak-
¿e kominów i attyk ponad p³aszczyzn¹ dachu. 
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Rysunek A4. 1. Dla zesz³owiecznego Mini Coopera szeroko�æ stanowiska by³a wystarczaj¹-
ca, podobnie jak dla nawet nieco wê¿szego Fiata 126p. To jednak przyk³ad ekstremalny. Ich
wspó³czesne odpowiedniki s¹ zreszt¹ szersze.
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