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Budownictwo – jest dziedziną wiedzy 
i działalności człowieka, związaną ze 

wznoszeniem, konserwacją i rozbiórką obiektów 

budowlanych.

Budownictwo jako działalność człowieka, dzieli 

się na:

- miejskie i wiejskie

- mieszkaniowe, użyteczności publicznej, 

przemysłowe, rolne, komunikacyjne, wodne itp..



Budynek – obiekt budowlany trwale 
związany z gruntem, jest wydzielony z 

przestrzeni za pomocą fundamentów, ścian 

i dachu.

Klasyfikacja budynków:
- stałe i tymczasowe
- wolnostojące, bliźniacze, szeregowe

- parterowe, jednopiętrowe, wielopiętrowe
- niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe
- ogrzewane i nieogrzewane
- podpiwniczone i niepodpiwniczone



Budynki mogą być:

- mieszkalne – dzielą się na jednorodzinne i 

wielorodzinne

- zamieszkania zbiorowego – przeznaczone do 

okresowego pobytu ludzi poza stałym 

miejscem zamieszkania np. hotel, motel, 

schronisko, internat, koszary, dom dziecka itp.

- użyteczności publicznej – są to budynki 

administracji państwowej, kultu religijnego,

oświaty, służby zdrowia, szpitale, szkoły,

dworce, poczta itp..



Budowle – to obiekt budowlany trwale 
związany z gruntem nie będący ani 

budynkiem ani obiektem małej architektury. 

Np. mosty, tunele, cmentarze, zbiorniki, 

stadion, drogi, estakady itp..



Obiekt małej architektury to:

- obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże, 

figurki itp.)

- obiekty architektury ogrodowej (np. 

posągi, fontanny)

- obiekty użytkowy służący codziennej 

rekreacji (piaskownice, huśtawki, drabinki 

itp.) i utrzymaniu porządku (np. śmietniki)



Tymczasowy obiekt budowlany jest to:

- obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej

- przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce

- przewidziany do rozbiórki

- obiekt budowlany, który jest trwale 

połączony z gruntem, np. strzelnica, kioski, 

barakowóz itp.



Elementami budynku

nazywamy najmniejsze 

części składowe budynku, 

które mają określoną funkcję 

lub określone zadanie, 

należą do nich:

- fundamenty

- przegrody czyli ściany, 

stropy i dach

- schody



Ustrój nośny budynku tworzą wszystkie elementy 
konstrukcyjne, do których zalicza się: fundamenty, 
ściany nośne, stropy, schody konstrukcję 
dachową

Układy konstrukcyjne budynków:

 Podłużny układ konstrukcyjny – jeżeli 

ściany nośne są ustawione wzdłuż 

budynku

 Poprzeczny układ konstrukcyjny – jeżeli

ściany nośne ustawione są w poprzek

 Krzyżowy układ konstrukcyjny – jeżeli 

ściany nośne są ustawione zarówno 

poprzecznie jak i podłużnie



Szkieletowy układ konstrukcyjny 

 W budynkach wysokich, w 

których występują bardzo duże 

obciążenia, w celu uniknięcia 

bardzo grubych ścian nośnych 

stosuje się szkieletowy układ, który 

składa się ze słupów i rygli.

 Budynek nazywa się 

jednotraktowym jeżeli nośnymi 

ścianami są tylko ściany 

zewnętrzne. W szerszych 

budynkach występuje w środku 

jeszcze wewnętrzna ściana 

nośna, która dzieli budynek na 

dwa trakty.



Elementy konstrukcyjne budynku

 Fundamenty to element 
konstrukcyjne budynku, jest 
podziemną częścią budynku, oraz 
stanowi jej podstawę. Przenosi 
obciążenia z całego budynku na 
grunt.

 Ściany zewnętrzne – to przegrody 
izolujące wnętrze budynku od
wpływów atmosferycznych, pełną
funkcję ścian osłonowych lub
konstrukcyjnych. Powinny być
dobrym izolatorem cieplnym i
akustycznym

 Ściany wewnętrzne – dzielą 
budynek na pomieszczenia, pełnią 
funkcję ścian konstrukcyjnych lub 
działowych.

 Stropy – są przegrodami, które 
dzielą budynek na kondygnacje, 
przenoszą ciężar własny wraz z 
obciążeniem na ściany oraz 
usztywniają budynek. Stanowią 
przegrody izolacyjne, cieplne i 
akustyczne

 Nadproża – są to przekrycia
otworów okiennych i drzwiowych w 
ścianach.

 Schody – zapewniają komunikację
pomiędzy poszczególnymi
kondygnacjami budynku, przenoszą
obciążenia na ściany.

 Dach – przekrywa budynek i 
przenosi na ściany ciężar własny, 
parcie wiatru.



Elementy architektoniczne – służą do wznoszenia 

ścian budynku, ale głównie mają charakter dekoracyjny

 Cokoły – zabezpieczają ścianę 
budynku tuż nad ziemią. Wysokość 
cokołów wynosi ok 30 – 100cm. 
Mogą być cofnięte lub wysunięte z 
lica muru.

 Gzymsy – są to poziome występy 
ścian. Dzielą one ściany w 
poziomie, zabezpieczają 
jednocześnie ścianę przed 
spływaniem po niej wody 
opadowej. Gzyms znajdujący się 
nad ostatnią kondygnacją nazywa 
się wieńczącym.

 Ryzality – są załamaniami ścian (w 
rzucie poziomym), tworzącymi 
pionowe linie podziału ściany.

 Pilastry – są to pionowe,
prostopadłościenne występy ze
ścian jedno- lub dwustronne. Dzielą 
one ściany na pola pionowe i służą 
do wzmocnienia ścian, opierania 
dźwigarów dachowych.

 Attyki – są to nadbudowy ścian
zewnętrznych ponad gzymsem
wieńczącym, zakrywające dach i
podwyższające budynek.

 Kolumny i półkolumny – są 
elementami ozdobnymi,
stosowanymi głownie przy
wejściach do budynku zwanymi
frontami.



Obciążenia działające na budynek

 Obiekt budowlany musi zapewnić użytkownikom całkowite 

bezpieczeństwo, w związku z tym materiały i elementy, z których 

został wykonany, musza posiadać dostateczną wytrzymałość na 

działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych.

 Siły te nazywamy obciążeniami, dzieli się je na:

 Obciążenia stałe – nie ulegają zmianom w czasie, pochodzą od ciężaru
własnego elementów budynku.

 Obciążenia zmienne – mogą zmienić swoją wartość, położenie i 
kierunek działania w czasie. Wyróżnia się obciążenia zmienne:

 Długotrwałe np. ciężar mebli, urządzeń lub materiałów składowanych 

 Krótkotrwałe np. od ciężaru ludzi, śniegu, parcia wiatru

 Wyjątkowe np. spowodowane trzęsieniem ziemi, uderzeniami pojazdu,

szkodami górniczymi, powódź, pożar



Etapy wykonywania budynku

 Stan zerowy – to wszystko, 

co jest wykonane do 

poziomu tzw. zero, czyli 

poziomu parteru. Roboty to 

obejmują wykopy, 

fundamenty, ściany 

fundamentowe lub ściany 

piwnic, podłoże pod 

podłogę na gruncie (jeżeli 

budynek jest 

podpiwniczony) lub strop na 

piwnicą.



Etapy wykonywania budynku

 Stan surowy – obejmuje wykonanie 

całego ustroju nośnego budynku z 

dachem oraz ścianami 

wypełniającymi i działowymi.

 Jeżeli w budynku nie jest jeszcze

zamontnowana stolarka okienna i drzwiowa lub 

nie wykonano pokrycia dachu, to mówimy o 

stanie surowym otwartym.

 Jeżeli w budynku zostały wykonane powyższe 

roboty i można w nim prowadzić roboty 

wykończeniowe w okresie zimowym to mówimy 

o stanie surowym zamkniętym.



Etapy wykonywania budynku

 Stan wykończeniowy – odpowiada 

gotowemu budynkowi z 

wyposażeniem w instalacje 

budowlane

W zależności od metod 

stosowanych przy wznoszeniu 

budynków rozróżnia się 

budownictwa tradycyjne lub 

uprzemysłowione.



Budownictwo tradycyjne

 Wykorzystuje metody stosowane 

od dawna. Charakteryzuje je 

organizowanie znacznej części 

produkcji budowlanej na placu 

budowy oraz wykonywanie prac 

sposobami rzemieślniczymi. Mają 

tu zastosowanie elementy 

drobnowymiarowe, takie jak 

cegła czy pustak. Ta metoda 

wykonawstwa w budownictwie 

nie wyklucza użycia 

nowoczesnych narzędzi i 

urządzeń, które ułatwiają i 

przyspieszają pracę oraz 

podnoszą jej jakość.



Budownictwa uprzemysłowione

 Polega na montażu gotowych 
elementów prefabrykowanych 
wykonywanych wcześniej w 
specjalnych wytwórniach. W 
zakładach takich wykonuje się 
elementy budowlane takie jak: 
bloki i płyty ścienne, płyty 
stropowe, biegi schodowe. 

 W zależności od wielkości i
kształtu prefabrykatu mówimy o
budynku wielkoblokowym, 
wielkopłytowym lub szkieletowym. 
W budynkach szkieletowych 
układ nośny składa się ze słupów i 
belek.



Materiał opracowany na podstawie: 

Budownictwo 1

„Posługiwanie się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu 

budownictwa”

Danuta Gąsiorowska, Barbara Horsztyńska


