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Stowarzyszenie Wykonaw-
ców Dachów Płaskich i Fasad 
DAFA zaprasza na VI Konfe-
rencję naukowo-techniczną: 
„DAchy i FAsady – Projek-
towanie i wykonanie lekkiej 
obudowy”, która odbędzie się 
8 lutego 2017 r. w Poznaniu, 
w ramach BUDMY 2017. 

Gościem specjalnym będzie dr inż. Ralf 
Podleschny z  Międzynarodowego Zrze-
szenia Lekkiego Budownictwa Metalo-
wego (IFBS), który zaprezentuje wybrane 
aspekty z Wytycznych lekkiej obudowy.

Referaty, wygłoszone przez specjali-
stów z firm członkowskich Stowarzyszenia 
DAFA, omówią:
– Zasady techniczne i wytyczne projek-

towania i  wykonania lekkich metalo-
wych obudów ścian i dachów;

– Metodykę oceny okładzin ściennych 
na bazie Wytycznych DAFA;

– Problemy projektowania warstwy no-
śnej dachu z blachy trapezowej;

– Rolę szczelności w budynkach innych 
niż mieszkalne;

– Zastosowanie materiałów bitumicz-
nych na lekkich konstrukcjach trape-
zowych.

Program konferencji zbudowany jest na 
kanwie zagadnień zawartych w najnow-
szej publikacji Stowarzyszenia DAFA:  „Wy-
tyczne projektowania i wykonania lekkich 
metalowych obudów ścian i dachów.”  Wy-
darzenie dedykowane jest: architektom, 
projektantom, konstruktorom, inżynierom 
budowlanym, wykonawcom i generalnym 
wykonawcom lekkich obudów, instytu-
cjom nadzorującym, deweloperom, in-
westorom, wykładowcom i  studentom 
uczelni budowlanych.

Konferencje DAFA już na stałe wpisały 
się w  kalendarz spotkań przedstawicieli 
branży budowlanej, na których trzeba 
być.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłat-
ne. Zainteresowanych zapraszamy do kon-
taktu z biurem DAFA: biuro@dafa.com.pl

Właściwie dobrany system posadzkowy 
zapewnia bezpieczeństwo wykonawstwa 
i komfort użytkowania, a w dłuższej per-
spektywie - znaczne oszczędności, dzięki 
obniżeniu kosztów związanych z eksploata-
cją i renowacją podłogi. Powłoki posadzko-
we StoCretec firmy Sto spełniają najwyższe 
wymogi techniczne i środowiskowe, a dzię-
ki szerokiej gamie produktów nadają się do 
zastosowania zarówno w nowym budow-
nictwie, jak i  w  obiektach poddawanych 
renowacji. W ofercie firmy Sto znajdują się 
powłoki posadzkowe cienko i  grubowar-
stwowe, sztywne i elastyczne, przewodzące 
ładunki elektrostatyczne i wysoce chemo-
odporne, tworzące kilkadziesiąt komplet-
nych systemów. Jak się w nich nie pogubić 
i wybrać odpowiedni system adekwatny do 
pożądanych parametrów podłoża? Z pomo-
cą projektantom przychodzi najnowsza apli-
kacja, dzięki której w kilku krokach można 
dobrać najlepsze rozwiązanie i  ściągnąć 
gotową dokumentację do projektu.

Jak to działa? Najpierw należy wybrać 
rodzaj projektowanego pomieszczenia, 
a następnie odpowiedzieć na kilka pytań, 
których ilość i treść zależą od specyficz-
nych wymagań obiektu. Pytania dobrane 
są w  taki sposób, by nie pominąć żad-
nej informacji niezbędnej do wyboru 
właściwego rozwiązania. Na podstawie 
udzielonych odpowiedzi, konfigurator 
dobiera rekomendowany system po-
sadzkowy, optymalnie dobrany zarówno 
pod względem funkcjonalnym, jak i eko-
nomicznym. Kartę systemu uzupełniają 
zdjęcia danego systemu zastosowanego 

Konfigurator Posadzek 
innowacyjne narzędzie dla 
architektów i projektantów

Projektowanie 
i wykonanie 
lekkiej obudowy 
Konferencja 
Stowarzyszenia DAFA

Ty określasz warunki, jakie panują w pomieszczeniu, a my daje-
my Ci odpowiedni system posadzkowy – to główne założenie 
Konfiguratora Posadzek, aplikacji udostępnionej przez Sto.

w jednej z realizacji, a z wygenerowanej 
tabeli można pobrać opis systemu po-
sadzkowego gotowy do wklejenia do 
projektu. 

Co ważne, Konfigurator można trak-
tować jako źródło wiedzy technicznej. 
Architekci nieustająco zgłębiają wiedzę 
w  zakresie technologii budowlanych, 
jednak nie zawsze mają pewność czy 
jest ona wystarczająca i czy w swoim pro-
jekcie uwzględnili wszystkie istotne czyn-
niki. Konfigurator posadzkowy pozwala 
te wątpliwości rozwiać. Jego użytkownik 
otrzymuje bowiem nie tylko wiedzę o naj-
optymalniejszym dla danego projektu 
rozwiązaniu, ale także informacje o budo-
wie i zaletach wskazanego systemu, jego 
podstawowych cechach oraz obszarach 
zastosowania.

Konfigurator jest dostępny na stronie in-
ternetowej www.konfiguratorposadzek pl, 
natomiast jego działanie krok po kroku 
opisane jest w zakładce „Jak to działa?”.
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W tym roku najlepsze drużyny dekarzy 
z całego świata będą rywalizowały o tytuł 
mistrzowski w dniach 26-29 października 
w Warszawie, w centrum Kongresowo-Tar-
gowym MT Polska przy ul. Marsa 56/62.

W Mistrzostwach Świata Polskę repre-
zentować będą najlepsze drużyny na-
szego kraju, zwycięzcy Mistrzostw Polski 
Młodych Dekarzy:

n Mistrzowie Polski w kategorii dach me-
talowy:
Artur Falkowski i Patryk Żukowski
Mentor: Kamil Muszyński
Województwo Podlaskie

n Mistrzowie Polski w kategorii dach 
stromy:
Darek Jurga i Oskar Sworek
Mentor: Tomasz Jurga
Województwo Wielkopolskie

n Mistrzowie Polski w kategorii dach płaski:
Marcin Minorczyk i Krystian Klara
Mentor: Mirosław Minorczyk
Województwo Małopolskie 

Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy
najważniejsze wydarzenie branży dekarskiej

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w porozumieniu z Międzynaro-
dową Federacją IFD organizuje  Mistrzostwa Świata Młodych 
Dekarzy. To już 26 edycja tego wydarzenia, która tym razem 
odbędzie się w Warszawie.

Całość wydarzenia poprowadzi na 
żywo Filip Chajzer – dziennikarz radiowy 
i telewizyjny. To on zadba o dobrą atmos-
ferę w strefie Mistrzostw, o dobre humory 
uczestników wydarzenia i rzetelny prze-
kaz informacji.

Mistrzostwa Świata to nie tylko zma-
gania drużyn, ale również bicie Rekordu 
Polski w kategorii: montaż okna dacho-
wego na czas – zgodnie ze sztuką dekar-
ską i zaleceniami producentów. Odbędą 
się konkursy z nagrodami, quizy dekar-
skie, demonstracja innowacyjnych rozwią-
zań proponowanych przez producentów, 
pokaz mody dekarskiej, a specjalnie dla 
fanów motoryzacji wystawa samochodów 
dostawczych i ciężkiego sprzętu ułatwia-
jącego pracę.

Wstęp na Halę Mistrzostw Świata jest 
wolny dla wszystkich odwiedzających. 
Dołącz by wspólnie dopingować naszą 
reprezentację!

Serdecznie zapraszamy w imieniu Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy.

www.dekarz.com.pl

Taśmy kominowe 
AluComb i OłówComb

 Taśmy kominowe z serii Comb - 
AluComb i OłówComb to dwie 
nowe, profesjonalne taśmy do 
wykonywania obróbek i uszczel-
nień dachu produkowane przez 
polską firmę WA-BiS.

Dzięki wielopłaszczyznowemu przetło-
czeniu uzyskano doskonałą elastyczność 
i zwiększoną wytrzymałość produktu. 
Struktura taka w znaczący sposób uła-
twia montaż i dopasowanie do pokrycia 
oraz pozytywnie wpływa na estetykę po-
łączenia.

Taśma AluComb wykonana jest z bla-
chy aluminiowej pokrytej poliestrową 
powłoką lakierową.

Taśma OłówComb (w dwóch warian-
tach Pb02, Pb05) wykonana jest z blachy 
ołowianej z akrylową powłoką lakierową. 
Obie taśmy od strony wewnętrznej pokry-
te są warstwą kleju butylowego zabezpie-
czonego przed sklejaniem warstwą folii 
ochronnej.

Taśmy kominowe mają szerokość 300 mm, 
długość 5 m i są dostarczane w rolkach.
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Monier BRAAS rozbudował swoje 
portfolio membran o nowe produkty: 
Divoroll Universal+ 2S, Divoroll Kom-
pakt 2S, na które producent udziela 
10-letniej gwarancji. Na kolejną nowość, 
Divoroll Top RU, oraz dobrze znaną już 
membranę Divoroll Maximum+ 2S 
gwarancja wynosi 15 lat. W tym czasie 
producent systemów dachowych zo-
bowiązuje się, że membrana dachowa 
– ułożona zgodnie z instrukcjami mon-
tażu pod pokryciem dachowym wyko-
nanym z dachówki ceramicznej lub da-
chówki betonowej, użytkowana zgodnie 
z przeznaczeniem i zaleceniami, spełni 

Membrana Divoroll Top RU, nowość w ofercie Braas.  
Fot. Monier Braas

Firma Galeco wychodzi naprzeciw po-
trzebom klientów, proponując innowacyj-
ne rozwiązanie: kable grzewcze systemu 
kabli grzejnych SelfTec®PRO. To nowość 
w jej ofercie. System ten ma na celu sku-
tecznie zapobiec gromadzeniu się w środ-
ku rynien i rur spustowych śniegu i lodu 
oraz powstawaniu zacieków na elewacji 
budynku. Przewody systemu zbudowane 
są z wielodrutowych żył wykonanych z 
ocynowanych drutów miedzianych. Po-
kryte są one warstwą polimeru przewo-
dzącego i zaizolowane modyfikowaną 
poliolefiną. Dodatkowo wyściełane są z 
zewnątrz ekranem z folii AL/PET i oplecio-
ne ocynowanymi drutami miedzianymi, a 
wszystko to otacza powłoka zewnętrzna z 
odpornego na promieniowanie słoneczne 

Kable grzewcze SelfTec®PRO
nowość od Galeco
W okresie jesienno-zimowym problematycznym zjawiskiem dla rynien są nie tylko wiatry 
czy deszcze. Jednym z tych najbardziej kosztownych w skutkach jest zamarzanie wody w 
objętości rynny lub rury spustowej. To ogromny problem dla właścicieli budynków jednoro-
dzinnych. Warto więc zawczasu odpowiednio zabezpieczyć orynnowanie obiektu miesz-
kalnego. Pomogą w tym kable grzewcze – nowość w ofercie firmy Galeco.

Gardyła, Specjalista ds. Rozwoju Produktu 
i Jakości w Galeco.

Za wyborem SelfTec®PRO przemawia 
też jego estetyka. Dzięki montażowi we-
wnątrz orynnowania wszystkich elemen-
tów systemu, nie widać go z zewnątrz. 
To sprawia, że zarówno orynnowanie, 
jak i elewacja domu nie tracą na atrak-
cyjnym wyglądzie. Mieszkańcy zyskują 
zaś gwarancję bezpieczeństwa, na której 
najbardziej zależy użytkownikom dobrze 
wykonanego i zabezpieczonego przed 
zniszczeniem orynnowania.

Fot. Galeco

Uchwyt do rynien

Kable grzewcze SelfTec®PRO do każdego rodzaju orynnowania

Kabel grzewczy SelfTec®PRO Uchwyt do rur

Membrany dachowe Braas 
z gwarancją nawet do 15 lat
Od tego roku Monier BRAAS wprowadził gwarancję funkcjonalności na membranę Divoroll 
Maximum+ 2S oraz trzy nowe folie wstępnego krycia: Divoroll Universal+ 2S, Divoroll Kompakt 
2S, Divoroll Top RU. Wynosi ona – w zależności od produktu – od 10 do 15 lat. 

wymogi hydroizolacyjności zgodnie z 
normą PL EN 13859 / PL EN 1928 (klasa 
W1). W przypadku, gdy membrana nie 
spełni wyżej wymienionych wymogów 
hydroizolacyjności, Monier BRAAS wy-

mieni produkt oraz pokryje koszty prac 
dekarskich poniesione w związku z de-
montażem i ponownym montażem folii 
wstępnego krycia. 

Wszystkie membrany objęte gwaran-
cją posiadają zintegrowane pasy klejące 
ułatwiające prawidłowy montaż i kleje-
nie poszczególnych pasów membran. 
Dodatkowo folie Divoroll+ 2S, Divoroll 
Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU są 
membranami czterowarstwowymi, które 
zapewniają niezwykle wysokie parametry 
wytrzymałościowe istotne przy układaniu 
membran na dachu.

tworzywa bezhalogenowego. Przewody 
montowane są wewnątrz rynien pół-
okrągłych i kwadratowych z użyciem 
specjalnych mocowań, a w przypadku 
rur spustowych – linką z wieszakiem i 
dopasowanymi mocowaniami. 

To rozwiązanie praktyczne i zarazem 
uniwersalne, ponieważ system SelfTe-
c®PRO może być bowiem stosowany w 
systemach PVC, STAL, STAL2 i Galeco BEZ-
OKAPOWY. – Gwarantuje zabezpieczenie 
każdego domu przed gromadzącym się 
w rynnach śniegiem i zwisającymi z nich 
soplami lodu mogącymi w każdej chwili 
spaść na przechodzącą pod nimi osobę. 
Rozwiązanie to jest proste i skuteczne, a 
na dodatek można je stosować do każ-
dego typu dachów  – mówi Magdalena 



PÓŁOKRĄGŁE RYNNY STALOWE 

NA DOWOLNĄ DŁUGOŚĆ

PRODUKOWANE NA PLACU BUDOWY

ZOSTAŃ PRODUCENTEM RYNIEN

SYSTEM RYNNOWY
VICTORIA

Victoria to system rynnowy wykonany 
z najlepszej jakości fińskiej stali powlekanej 
dwustronnie powłoką pural, produkowa-
neny miejscu u klienta na dowolną wymiar.

Czy myślałeś o rozwoju lub stworzeniu własnego biznesu, gdzie wszystko co robisz 
jest pod Twoją kontrolą?

Przedstawiamy  innowacyjny mobilny system produkcji rynny stalowej na dowolną 
długość oparty na sprawdzonej skandynawskiej technologii.

Blacha wykorzystywana do pBlacha wykorzystywana do produkcji rynny jest najwyższej jakości gwarantowanej 
przez jej producenta, firmę RUUKKI. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy na naszą 
stronę poświęconą systemowi rynnowemu VICTORIA, lub umów się z naszym doradcą 

Gołkowice Dolne 135A, 33-388 Gołkowice | T: +48 504 275 934

www.rynnyvictoria.pl
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Wyjątkowa promocja przygotowana 
przez firmę ATLAS, specjalnie dla uczest-
ników Programu Fachowiec (możesz 
łatwo zarejestrować się w Programie na 
www.programfachowiec.pl), trwa do 31 
grudnia! W błyskawicznym tempie moż-
na uzbierać gigantyczne ilości punktów, 
które warto wymienić na pieniądze zgro-
madzone na karcie płatniczej (1 pkt to 
nawet 0,30 zł)* lub też na przydatne w 
codziennej pracy ubrania robocze. Uczest-
nicy ze statusem VIP w Programie, mogą 
zamawiać za punkty również narzędzia 
przydatne w codziennej pracy. 

ATLAS po2ja możliwości 
fachowców
Trwa promocja ATLAS „Szalone po2janie punktów”. Wystar-
czy, że jesteś uczestnikiem Programu Fachowiec i w pracy 
korzystasz z wyrobów marki ATLAS - możesz zgarnąć extra 
punkty za zakupy z listy 40 produktów.  Od marca w promocji 
wzięło już udział kilka tysięcy fachowców.

Promocją objęte zostały wybrane 
kleje, fugi, silikony, hydroizolacje, farby 
wewnętrzne, grunty a także gipsy – w 
sumie ponad 40 produktów. Wszystkie 
są specjalnie oznakowane by ułatwić ich 
wyszukiwanie. 

Szczegółowe informacje nt. promocji 
i lista produktów dostępne są na www.
programfachowiec.pl.

*karta płatnicza Programu Fachowiec wydawana 
jest dla Uczestników całkowicie bezpłatnie; z jej otrzy-
maniem nie wiąże się podpisywanie żadnej umowy; 
wypłaty oraz sprawdzanie salda w bankomacie dla 
Uczestników za 0 zł; 1 pkt nawet 0,30 zł 

Nowa, ulepszona 
spinka do dachówki 
ciętej firmy WA-BiS 

Stolica Polski na trzy dni zamieni się 
w centrum dekarskiego świata. Podczas 
zawodów 25 najlepszych ekip młodych 
dekarzy z 19 krajów świata będzie rywali-
zować o tytuł mistrzowski w trzech katego-
riach: dach płaski, dach stromy oraz dach 
metalowy. To jednak nie koniec atrakcji. 
Gwoździem programu będzie próba usta-
nowienia Rekordu Polski w montażu okna 
dachowego VELUX na czas, zgodnie ze 
sztuką dekarską i zaleceniami producenta.

Firma VELUX, jako Złoty Partner Re-
prezentacji Młodych Dekarzy oraz Złoty 
Partner Mistrzostw, aktywnie zaangażo-
wała się w organizację i finansowanie 
wydarzenia. Dla wszystkich gości imprezy 
przygotowała wiele niespodzianek, m.in.: 
konkursy z cennymi nagrodami oraz uni-
katowe stoisko, na którym będzie można 

Dekarze ustanowią rekord 
w szybkości montażu okna dachowego

zobaczyć innowacyjne rozwiązania pro-
duktowe.

- Firma VELUX od lat wspiera dekarzy 
w ich codziennej pracy i rozwoju biznesu. 
Wykonawcom, którzy chcą rozwijać z nami 
swoją firmę oferujemy m.in. program „Reko-
mendowanego Wykonawcy” czy atrakcyjne 
pakiety szkoleń. Mistrzostwa będą doskona-
łą okazją do rozmowy i wspólnej wymiany 
doświadczeń z przedstawicielami branży 
- zaznacza dyrektor marketingu firmy VE-
LUX, Jakub Bogacz.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 26 - 
28 października w Centrum Kongresowo-
-Targowym MT Targi Polska w Warszawie 
przy ul. Marsa 56/62. Wstęp na wydarzenie 
jest darmowy, wymagana jest jedynie re-
jestracja. Informacje organizacyjne można 
znaleźć na stronie www.velux.pl/ifd

Organizatorem 26. Mistrzostw Świata 
Młodych Dekarzy jest Polskie Stowarzy-
szenie Dekarzy w porozumieniu z Między-
narodową Federacją Dekarzy (IFD).

Spinka do dachówki ciętej D-113 
pojawiła się w nowej wersji! Moc-
ne rozwiązanie, które utrzyma da-
chówkę na dachu, dzięki potrój-
nym górnym i podwójnym dolnym 
zaczepom. 

Dodatkowo dodane podwójne wzdłuż-
ne wzmocnienia sprawiają, że spinka firmy 
WA-BiS jest niezawodnym sposobem na 
montaż ciętej dachówki, gwarantującym 
jej utrzymanie na dachu. Stal nierdzewna, 
z której wykonywana jest spinka, zapew-
nia odporność na korozję i trwałość spinki 
przez długie lata. 

Jak szybko można zamontować okno dachowe VELUX? Już wkrótce przekonają się o tym 
uczestnicy i goście 26. Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy, podczas których zostanie usta-
nowiony Rekord Polski w tej kategorii. Największa impreza w branży dachowej odbędzie w 
terminie od 26 do 28 października w Warszawie.
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Spotkanie poprowadzili reprezentanci 
renomowanej Kancelarii GESSEL z War-
szawy -  mec. Maciej Boryczko, mec. Ma-
rzena Kwaczyńska oraz mec. Małgorzata 
Paszkowska.

Warsztaty poświęcone były zasadom 
zawierania umów i niekorzystnym z 
punktu widzenia wykonawcy zapisom, 
zasadom ostrożności i odpowiedzialno-
ści stron.

Ciekawa formuła studium przypadku 
dała możliwość przeanalizowania i po-
dzielenia się doświadczeniami uczest-
ników w negocjowaniu umów handlo-
wych ze zleceniodawcami i poglądami 
na konkretne problemy wynikające z ich 
realizacji.

Duże zaangażowanie uczestników oraz 
mnogość zgłaszanych tez i zagadnień po-
twierdziły potrzebę i zasadność organiza-
cji tego typu spotkań.

Po oficjalnej części warsztatów Stowa-
rzyszenie DAFA zaprosiło Gości na kolację 
w restauracji na wrocławskim rynku.

Panele Wykonawców w DAFA są uni-
kalnym na polskim rynku forum dla wy-
konawców. Spełniają nie tylko istotną rolę 
integrującą podmioty na co dzień kon-
kurujące ze sobą, ale przede wszystkim 
dotykają newralgicznych dla funkcjono-
wania firm problemów i sposobów im 
przeciwdziałania.

Zainteresowane współpracą firmy wy-
konawcze prosimy o kontakt z biurem 
DAFA.

Źródło: DAFA – www.dafa.com.pl

Wybierz firmę
z Certyfikatem DAFA!

 

Lista firm dostępna jest na stronie internetowej: www.dafa.com.pl.

VIII Panel Dyskusyjny 
Wykonawców w DAFA
podsumowanie
29 września we Wrocławiu Stowarzyszenie DAFA zorganizowało drugi w tym roku Panel 
Dyskusyjny w formie warsztatów dla swoich członków - wykonawców. Wzięło w nim udział 
30 osób z 13 firm członkowskich o profilu wykonawczym.

Uczestnicy Warsztatów DAFA
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Konferencja organizowana we współ-
pracy z  Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Małopolskiego dedykowana 
była w głównej mierze przedstawicielom sa-
morządów lokalnych, urbanistom i urzędni-
kom miejskim oraz architektom, projektan-
tom i reprezentantom firm wykonawczych.

Jej celem była promocja idei zielonego 
budownictwa na terenach zurbanizowa-
nych w kontekście ich walorów ekologicz-
nych i estetycznych oraz zrównoważonego 
rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu.

Program konferencji objął tematykę 
dachów zielonych wskazując ich wpływ 
na poprawę retencji wody opadowej, re-
dukcję emisji CO2 oraz odtworzenie ob-
szarów zieleni utraconej przez zabudowę 
terenu.

Konferencję otworzyli Prezes Stowa-
rzyszenia DAFA - Witold Okoński wspól-
nie z  Grzegorzem Lipiec - Członkiem 
Zarządu Województwa Małopolskiego.

Od lewej: Grzegorz Lipiec, Witold Okoński (źródło: Urząd Mar-
szałkowski Woj. Małopolskiego)

Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak 
z  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu rozpoczęła swój referat cytatem 
„Miasto jest stworzonym sztucznym orga-
nizmem, który do prawidłowego funkcjo-
nowania potrzebuje równowagi pomiędzy 
tworzącymi je elementami przyrodniczymi 
a  elementami antropogenicznymi”. Wy-
kładem „Budowa dachów zielonych 
– sposób na poprawę gospodarki wo-
dami opadowymi i  jakości powietrza 
w miastach” przekonywała, że w obliczu 
intensyfikacji zabudowy miast, dachy zie-
lone są odpowiedzią na przeciwdziałanie 
negatywnym konsekwencjom urbanizacji 
i  sposobem na poprawę warunków ter-
miczno-klimatycznych, jakości powietrza 
oraz bilansu wodnego.

Konferencja DAFA 
dla gmin i miast
14 września w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne 
i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie DAFA, 
dla którego ważnym polem aktywności jest problematyka budownictwa ekologicznego.

Piotr Wolański w  prezentacji: „Czym 
jest dach zielony – omówienie struktury 
dachu zielonego” przybliżył słuchaczom 
warstwową budowę systemu zielonego 
dachu oraz przykłady dobrych praktyk. 
Wskazał na znaczenie opracowanych w Sto-
warzyszeniu DAFA „Wytycznych dla dachów 
zielonych” FLL. W uzasadnieniu tezy, że sto-
sowanie dachów zielonych o dużych po-
wierzchniach niweluje negatywne skutki 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła przywołał 
wyniki raportu projektu badawczego dot. 
miejskiej wyspy ciepła w Krakowie.

Arch. kraj. Izabela Małachowska–Co-
qui, która od 10 lat w pracy projektowej 
jako architekt krajobrazu ma do czynienia 
z „dachami zielonymi” w prawie każdym 
opracowywanym w biurze projekcie, za-
prosiła słuchaczy na inspirujący spacer 
po zrealizowanych projektach: „Ogrody 
deszczowe w  Instytucie Fizyki Berlin 
– Adlershof” oraz „Ogród na dachu 
Hali 100–lecia K.S. Cracovii w  Krako-
wie”. Omówiła również założenia progra-
mu „Strategii zielonych dachów miasta 
Hamburg”. Stymulacja budowy dachów 
zielonych jest dla miasta ratunkiem 
przed częstymi powodziami. W  ramach 
programu od 2014 powstały 44 hektary 
powierzchni zielonych dachów, a do roku 
2020 ma ich powstać łącznie 100 ha.

Arch. krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui

Konferencja była okazją do zaprezento-
wania opracowanych w  Stowarzyszeniu 
DAFA „Wytycznych dla dachów zielo-
nych” na bazie tłumaczenia FLL. Witold 
Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było 
w  Polsce opracowania, obejmującego 
w  kompleksowy sposób zasady projek-
towania i poprawnego wykonywania da-
chów zielonych oraz określającego wyma-
gania dla materiałów stosowanych w tej 

technologii. Prezes zaprezentował naj-
częściej popełniane błędy przy projekto-
waniu i wykonywaniu dachów zielonych 
oraz ich negatywne skutki. Podkreślił, że 
stosowanie się do zaleceń w Wytycznych 
DAFA pozwoli na ich uniknięcie i zapew-
nienie trwałego i funkcjonalnego pokrycia 
dachowego.

Cennym punktem programu było 
wystąpienie Marii Stankiewicz „Przy-
kładowe realizacje zielonych dachów 
i  żyjących ścian w  polskich gminach. 
Przegląd źródeł finansowania” ze Sto-
warzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités”, które działa na rzecz kształtowania 
lokalnej polityki energetycznej i ochrony 
klimatu, prowadząc szeroką działalność 
edukacyjną w  polskich miastach i  gmi-
nach m.in. w  zakresie przekazywania 
know-how i najlepszych praktyk w wyko-
rzystaniu zielonych dachów oraz żyjących 
ścian. Prelegentka przedstawiła kilka inte-
resujących przykładów realizacji, a także 
wskazała szereg dotacji dostępnych dla 
inwestycji w  odnawialne źródła energii 
i  energetykę niskoemisyjną, po które 
mogą sięgać samorządy planujące instala-
cję zielonych dachów, ścian czy ekranów 
dźwiękochłonnych.

Na zakończenie Joanna Kiersnow-
ska z Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego w  swoim wystąpieniu zapre-
zentowała „Działania Województwa Ma-
łopolskiego na rzecz poprawy jakości 
powietrza”.

Uczestnicy Konferencji w  liczbie 60 
osób otrzymali folder Stowarzyszenia 
z listą firm członkowskich.

Źródło: DAFA - www.dafa.com.pl

Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
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Od wczesnych lat 80., kiedy na rynku 
pojawił się pierwszy łącznik termoizola-
cyjny Isokorb, firma Schöck kładzie nacisk 
na proces projektowania oraz pracę nad 
bezpieczeństwem swojego produktu. In-
nowacyjne rozwiązanie do izolacji ciepl-
nej balkonów szybko zaczęło wyróżniać 
się na międzynarodowej arenie.

Do zadań specjalnych
Najnowszy Isokorb typu KXT to naj-

lepsze rozwiązanie do izolacji termicznej 
balkonów na rynku. Jego termoizolacyj-
ność została polepszona niemalże o 30% 
w stosunku do swojej wcześniejszej ge-
neracji. Nowy łącznik wyróżnia również 
lepsze o 50% tłumienie dźwięków ude-
rzeniowych. Dzięki tym modernizacjom 
nowy Isokorb spełnia wymogi dotyczące 

Nowa generacja łączników Isokorb 
Prawo budowlane rządzi się bardzo rygorystycznymi wymogami. Unia Europejska wprowa-
dziła surowe wytyczne dotyczące energooszczędności i tym samym od roku 2021 wszystkie 
nowopowstałe budynki muszą być projektowane według niskoenergetycznych standardów. 
Firma Schöck, wychodząc naprzeciw nowym regulacjom, opracowała najnowszą generację 
łączników termoizolacyjnych – Isokorb KXT do połączeń konstrukcji żelbetowych.

ochrony przez utratą ciepła oraz tłumienia 
odgłosów kroków. 

Główną różnicę pomiędzy łącznikami 
stanowi grubość izolacji. Została ona 
zwiększona z 80 mm na 120 mm. Schöck 
Isokorb typ KXT wyposażony jest również 
w moduł HTE, czyli łożysko oporowe z 
bardzo wytrzymałego betonu zbrojone-
go z mikrowłóknami stalowymi. Łącznik 
KXT sprawdzi się do połączeń balkonów 

z przesunięciem lub bez, loggi, balkonów 
narożnych oraz tarasów. Nowy łącznik   
Schöck Isokorb spełnia bardzo surowe 
kryteria budownictwa pasywnego i po-
siada certyfikat Instytutu Domów Pasyw-
nych w Darmstadt. 

Firmę Schöck wyróżnia zaawansowa-
ne zaplecze techniczne. Doświadczenie 
oraz umiejętności pracowników pozwa-
lają im na wybieganie w przyszłość oraz 
szybką reakcję na potrzeby zmieniające-
go się rynku budowlanego. Ciągła praca 
nad udoskonalaniem produktów marki 
Schöck sprawia, że firma od lat znajdu-
je się w ścisłej czołówce producentów 
systemów izolacji termicznej balkonów. 
Nowa generacja łączników Isokorb to za-
powiedź kolejnych innowacyjnych roz-
wiązań sygnowanych logo Schöck.

Nowa generacja łączników termoizolacyjnych - Isokorb typu KXT.  
Fot. Schöck 

Blachy Pruszyński to marka, która w 
dużym stopniu kojarzy się z pokryciami 
dachowymi ze stali. Asortyment tego pro-
ducenta jest jednak znacznie szerszy, niż 
wskazywałaby na to sama nazwa. W jego 
skład poza blachodachówkami wchodzą 
bowiem stalowe pokrycia elewacyjne, pro-
file konstrukcyjne i cała gama produktów 
z obszaru budownictwa wielkokubaturo-
wego. W ramach sektora budynków jedno-
rodzinnych klienci mogą liczyć na bogatą 
gamę pokryć wraz ze wszystkimi potrzeb-
nymi akcesoriami. Wśród tych ostatnich na 
uwagę zasługuje linia produktów AURA.

- Decyzja o wprowadzeniu do naszego 
asortymentu okien dachowych wiąże się z 
chęcią rozszerzenia wąskiego wachlarza, spo-
śród którego mógł wybierać polski klient. Wy-
nikiem tej decyzji było rozpoczęcie współpracy 
z największym na świecie producentem okien, 
z którym staraliśmy się dobrać jak najlepsze 
parametry, w jak najkorzystniejszej cenie. W 
ten sposób na rynku pojawiła się linia okien 
AURA, które nie tylko sygnujemy swoją mar-
ką ale jesteśmy również gwarantem ich jako-
ści – mówi Tomasz Lewandowski, dyrektor 
ds. sieci Blachy Pruszyński. - Ponieważ nie 
znamy takiego pojęcia, że coś jest „wystar-
czająco dobre”, nieustannie dopracowujemy 

Okna dachowe AURA w nowej, udoskonalonej formie
Okna dachowe Aura pojawiły się w asortymencie firmy Blachy Pruszyński cztery lata temu. 
Od tego czasu sukcesywnie zdobywały sobie zaufanie klientów, by tej jesieni pojawić się 
w nowej, jeszcze bardziej dopracowanej formie.

nasze produkty. Nie ominęło to również okien 
dachowych, które zadebiutują w nowej odsło-
nie – dodaje.

Linia okien dachowych AURA będzie 
dostępna w 3 segmentach: luksusowym 
GOLD, w bardzo dobrych parametrach linii 
SILVER (okna w dwóch wariantach drewno 
lub PVC) oraz ekonomicz-
nej wersji BRONZE. W każ-
dym segmencie mówimy 
o oknach drewnianych, 
wykonanych z wyselekcjo-
nowanego drewna sosno-
wego, pochodzącego z la-
sów odnawialnych, sygno-
wanego certyfikatem FSC. 
Różnice tkwią oczywiście w 
szczegółach – ekskluzywne 
okno GOLD, prócz wszyst-
kich standardowych cech, 

posiada specjalny kołnierz z polietylenu, 
który zapewnia doskonałą energoosz-
czędność, a zastosowanie tzw. powłoki 
samoczyszczącej na szybie utrudnia osia-
danie brudu i zanieczyszczeń. Drewniane 
SILVER to przede wszystkim wbudowany 
nawiewnik z kratką, który zapobiega prze-
dostawaniu się insektów oraz kurzu, przy 
jednoczesnym wentylowaniu pomieszcze-
nia oraz podwójna warstwa lakieru, która 
zapobiega uszkodzeniom i pęknięciom 
drewna. SILVER PVC gwarantuje trwałość i 
ochronę przed wilgocią, co czyni je dosko-
nałym do kuchni i łazienki. Ekonomiczna 
wersja BRONZE to w dalszym ciągu dosko-
nałe okno, brak nawiewnika rekompensują 

tu dwie pasywne pozycje 
wentylacji w klamce okna, 
gwarantujące optymalną 
cyrkulację powietrza.

Prócz okien dachowych, 
w linii AURA znajdują się 
jeszcze wyłazy oraz ak-
cesoria – kołnierze, mar-
kizy, rolety wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz wiele 
innych. 

Fot. Blachy Pruszyński
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ekspert radzi

Zabezpieczanie pokrycia 
dachówkowego przed wiatrem

Na realizowanym obiekcie zabytkowym w woj. opolskim moco-

wana jest dachówka karpiówka firmy Erlus gr. 1.6 mm – układa-

na w łuskę na łatach. Czy przy kącie nachylenia dachu powyżej 

45 stopni, każda dachówka powinna być przykręcana?

Czytelnik

Ogólne zasady zabezpieczenia przed 
działaniem wiatru dotyczą pokryć z  da-
chówki zgodnie z  normą EN 1304 przy 
powierzchni dachówki ≤0.4m² i  masie 
własnej ≤ 7kg. Pokrycie dachowe z  da-
chówki karpiówki musi przy tym spełniać 
warunek 55 kg/m² przy co najmniej 33.5 
szt/m². 

Siła obciążenia wiatrem uzależniona 
jest od: położenia budynku (strefa wia-
tru, wysokość n.p.m., drzewa, zabudowa 
w otoczeniu), wysokości budynku, kształ-
tu dachu, kąta nachylenia połaci i obszaru 
połaci, w której dachówka się znajduje. Za 
szerokość pasa brzegowego oraz obsza-
rów narożnikowych przyjmuje się wartość 
1 metra.

Ponadto istotny jest rodzaj konstrukcji 
pod pokryciem dachowym: czy jest ona 
zamknięta (deskowanie, płyty, blacha, war-
stwa wstępnego krycia sklejona na zakła-
dach, uszczelniona paroizolacją), czy otwar-
ta (poddasza nieużytkowe bez warstwy 
wstępnego krycia, zawierająca FWK nie 
klejone i bez usztywniającej warstwy ter-
moizolacji, więźby z przestrzeniami utwo-
rzonymi przez słupy lub filary np. ganki).

Dla obszaru Polski przyjęto trzy strefy 
obciążenia wiatrem: strefę nadbrzeżną 
i rejony Suwalszczyzny, Sandomierza oraz 

Przemyśla – strefa 2, rejony górskie Su-
dety i Karpaty – strefa 3, pozostała część 
kraju – strefa 1.

Deutsches Dachdeckerhandwerk (Nie-
mieckie Rzemiosło Dekarskie) biorąc pod 
uwagę powyższe kryteria opracowało 
tabele niezbędnej ilości zamocowań da-
chówek. Ograniczymy się do tabeli doty-
czącej dachów wielospadowych krytych 
dachówką karpiówką dla drugiej strefy 
obciążenia wiatrem.

Dla budynku o wysokości do 10 m i ką-
cie nachylenia połaci 45-60˚ należy w stre-
fie szczytów mocować co drugą dachów-
kę, natomiast dla strefy wewnętrznej, 
okapu i  kalenicy mocowanie dachówek 
nie jest wymagane. 

Dla budynku o  wysokości 10-18 m 
i  kącie nachylenia połaci 45-52˚ należy 
w  strefie szczytów mocować co drugą 
dachówkę a w strefie obszaru wewnętrz-
nego, okapu i kalenicy co trzecią.

Polskie opracowania są bardziej ry-
gorystyczne i  zalecają, bez względu na 
podaną w  tabelach ilość niezbędnych 
zamocowań, mocować każdą dachówkę 
gdy znajduje się ona na krawędzi szczy-
tu dachu lub na krawędzi innych stref 
brzegowych dachu, wszystkie dachówki 
docinane i  znajdujące się wokół przebić 
(kominy, lukarny, okna itp.) jak również 
wszystkie gąsiory. W  wysokich partiach 
gór wymagane jest mocowanie wszyst-
kich dachówek. Zalecane jest przeprowa-
dzenie obliczeń wg wymogów określo-
nych w PN-77/B-02011.

Po obejrzeniu przesłanych fotografii, 
na podstawie własnych ponad 30 letnich 
doświadczeń podjąłbym decyzję o  mo-
cowaniu na tym dachu każdej dachówki. 
Połacie dachu są rozbudowane i przylega-

ją do wieży, za którą w przypadku silnych 
wiatrów będą powstawały silne wiry wy-
sysające dachówkę z połaci.

Niepokój mój budzi ponadto rozstaw 
łat. Dla dachu o  kącie nachylenia 45˚ 
minimalne zalecane przekrycie winno 
wynosić 7 cm – czyli dachówka 3 rzędu 
zachodzi na dachówkę 1 rzędu minimum 
na szerokość 7 cm. Dodatkowo dachówka 
ze względu na wykrój nie zakrywa otwo-
rów dachówki spodniej przeznaczonych 
do mocowania. Warto sprawdzić czy ten 
warunek jest spełniony. Pamiętać nale-
ży również, że do mocowania używamy 
przynajmniej gwoździ ocynkowanych – 
najlepiej ogniowo.

 Stefan Wiluś
 Orzecznik Techniczny Polskiego 

Stowarzyszenia Dekarzy 
 Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Przemysłu Materiałów 
Budowlanych

Autor od ponad 30 lat prowadzi firmę wykonującą usługi 
dekarsko-blacharskie, specjalizując się w remontach i kon-
serwacji pokryć obiektów zabytkowych. Firma WIMED posiada 
bogate portfolio realizacji pokryć dachowych na zabytkach. 
Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 
(PSD). W roku 2004 jako jedna z pierwszych czternastu firm 
w Polsce uzyskała Certyfikat Jakości wydany przez to Sto-
warzyszenie. Stefan Wiluś aktywnie uczestniczy w pracach 
PSD, pełni funkcję wiceprezesa, Orzecznika Technicznego PSD, 
sędziego w mistrzostwach dekarskich. Ponadto jest Rzeczo-
znawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych.
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technologie

- Rozwiązania pionierskie, takie jak 
Cool-R, umacniają pozycję Grupy Selena 
jako lidera w dziedzinie dostarczania na 
rynek zaawansowanej technologii dla 
chemii budowlanej. Realizowana przez 
Grupę strategia intensywnego rozwijania 
zaplecza naukowo-badawczego owocu-
je unikatowymi produktami – takimi jak 
wspomniana powłoka dekarska - które 
stanowią odpowiedź na realne problemy 
w budownictwie. Obecnie laboratoria Se-
leny funkcjonują w czterech krajach, a ca-
łość koordynowana jest przez Selena Labs 
w Polsce. Tak zorganizowana struktura 
ośrodków R&D umożliwia maksymalne 
wykorzystanie potencjału prowadzonych 
prac oraz wymianę wiedzy, doświadczeń 
i pomysłów powstających w zróżnicowa-
nych środowiskowo zespołach badaw-
czych – powiedział Marcin Macewicz, 
Dyrektor Dywizji Waterproofing oraz 
Członek Zarządu Selena FM S.A., jednost-
ki nadrzędnej w Grupie Selena.

Pełna ochrona dachu
Problem nadmiernego nagrzewa-

nia się dachu ma szereg implikacji. Dla 
właścicieli budynków oznacza to z jed-
nej strony konieczność zaplanowania, 
również pod kątem kosztowym, prac 
renowacyjnych, ponieważ w wyniku 
odziaływania wysokiej temperatury, bez 
efektywnej hydroizolacji, proces starze-
nia się dachu i jego degradacji postępu-
je znacznie szybciej, natomiast z drugiej 

Przełomowa technologia 
pokrycia dachu
Wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka Cool-R to innowacyjny produkt firmy Selena dla 
branży dekarskej. Cool-R skutecznie obniża temperaturę dachu, wpływając jednocześnie 
na znaczną redukcję temperatury w budynku, a co za tym idzie także poprawę komfortu 
wewnątrz. Technologia opracowana przez Grupę Selena to kolejny dowód potencjału 
firmy, budowanego w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz bogate zaplecze nauko-
we. Cool-R jest również przykładem odpowiedzialnego i efektywnego podejścia spółki do 
wytycznych Unii Europejskiej odnośnie implementacji rozwiązań wspierających ideę zrów-
noważonego budownictwa.

strony powinni oni zadbać o optymalne 
warunki temperaturowe wewnątrz bu-
dynku. Zapewnienie odpowiedniego 
klimatu wewnętrznego ma szczególne 
znaczenie w przypadku, gdy w budyn-
ku pracują ludzie, składuje się żywność 
lub leki, a także, gdy jest to np. budy-
nek hodowlany. W wielu przypadkach 
eksploatacja instalacji klimatyzacyjnej 
generuje olbrzymie koszty, które nie 
przekładają się na zapewnienie pełnego 
komfortu temperaturowego. Rozwiąza-
niem wszystkich powyższych problemów 
jest właśnie innowacyjny produkt Seleny. 
Zastosowanie powłoki Cool-R pozwala 
na niemal natychmiastowe obniżenie 
temperatury dachu o blisko 70%, a co 
za tym idzie również temperatury we-
wnątrz nawet do 10°C. Ponieważ Cool-R 
zapewnia pełną hydroizolację dachu, sta-
nowi on także ochronę i niweluje proces 
destrukcji samej konstrukcji. Produkt Se-
leny odznacza się przy tym bardzo długą 
żywotnością i zachowuje swoje właści-
wości przez ponad 10 lat.

Cool-R tworzono z myślą o uzyskaniu 
najwyższej wartości Solar Reflectance In-
dex (SRI). SRI to wypadkowa dwóch klu-
czowych parametrów: tzw. refleksyjności 
- czyli skuteczności odbijania promieni 
słonecznych oraz emisyjności – zdolno-
ści do oddania nagromadzonego ciepła. 
Dzięki unikatowej technologii produkt 
Grupy Selena posiada niezwykle wysoki 
współczynnik SRI na poziomie 107. Wła-
śnie ta wartość obrazuje - niespotykaną 

dla rozwiązań dostępnych dotąd na ryn-
ku - skuteczność działania innowacyjnej 
powłoki dekarskiej Cool-R. Produkt został 
już z powodzeniem zastosowany na wielu 
obiektach, w tym na dachu hotelu Mar-
riott w Warszawie.

Zastosowanie Cool-R umożliwia znacz-
ne zmniejszenie nakładów związanych z 
koniecznością klimatyzowania wnętrz. Za-
leta ta oznacza nie tylko realne oszczęd-
ności dla właścicieli budynków, ale także 
redukcję zapotrzebowania na energię. 
Efektywność energetyczna jest central-
nym elementem unijnej strategii Europa 
2020 na rzecz inteligentnego i zrównowa-
żonego rozwoju. Koncepcja ta należy bo-
wiem do najbardziej opłacalnych sposo-
bów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 
Innowacyjna powłoka dekarska Cool-R 
wpisuje się zatem w założenia propagują-
ce ideę zrównoważonego budownictwa, 
zakładające ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne oraz 
zdrowie człowieka.

Grupa Selena – dzięki strategicznemu 
skupieniu na działaniach badawczo-roz-
wojowych oraz opracowywaniu pionier-
skich rozwiązań – znajduje się w czołów-
ce producentów i dystrybutorów chemii 
budowlanej na świecie. 

Więcej na temat Cool-R na stronie 
www.cool-r.eu
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Arch. Robert Konieczny, znany z  nie-
konwencjonalnych, wielokrotnie nagra-
dzanych projektów, a  także najlepszej 
europejskiej przestrzeni publicznej – da-
chu-placu szczecińskiego muzeum „Prze-
łomy”, tym razem stworzył ponadczasowy, 
oszczędny w formie, a zarazem elegancki 
dom, spełniający 5 zadań: zapewni ciepło, 
ochroni przed przegrzaniem, dostarczy 
światła dziennego, świeżego powietrza 
i lokalnie wytworzy prąd (alternatywnie), 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jego 
położeniem i założonym budżetem. 

Dom na planie prostokąta o wymiarach 
ok. 15 m x 9 m wykonywany jest w tech-

Pierwszy Dom Optymalny 
w budowie
W Radostowicach koło Pszczyny ruszyła budowa modelowego Domu Optymalnego, za-
projektowanego przez arch. Roberta Koniecznego (KWK Promes) wg założeń budownictwa 
zrównoważonego. W ciągu dwóch miesięcy dom powinien zostać przykryty dachem. 

nologii murowanej z pustaków ceramicz-
nych, z  dachem pokrytym dachówką 
o nowoczesnej formie. Dobór materiałów 
i  systemów budowlanych został staran-
nie przemyślany pod kątem ich znaczenia 
dla energooszczędności domu, komfortu 
przyszłych mieszkańców, ich ceny i, co nie 
mniej ważne, sposobu produkcji z natu-
ralnych surowców czy łatwości ewentu-
alnego recyklingu. 

- Prace szybko postępują, rozpoczęli-
śmy już przygotowania do wylania stro-
pu - mówi Tomek Baron, pomysłodawca 
i  inwestor w  jednej osobie, który zaraził 
architekta ideą domów zrównoważonych 

i  aktywnych. - Ściany parteru są wymu-
rowane więc można przymierzyć się do 
indywidualnego podziału przestrzeni. My 
wybraliśmy wariant otwarty, gdzie kuchnia, 
jadalnia i  salon wzajemnie się przenikają. 
Układ jest zgodny z  wędrówką słońca, by, 
przez duże okna, korzystać z  niego w  róż-
nych porach dnia. 

Przyjęte w  Domu Optymalnym roz-
wiązania architektoniczne i  budowlane 
służą optymalnemu spełnieniu 5 podsta-
wowych zadań energetycznych - zapew-
nieniu ciepła zimą, chłodu latem, światła 
dziennego i  świeżego powietrza oraz 
możliwości wytwarzania prądu na własne 
potrzeby (opcjonalnie).

Rozwiązania 
materiałowe

Fundamenty domu wykonano ze 
zbrojonego betonu i zaizolowano Hydro-
pianem z  wodoodpornego EPS. Ściany 
zewnętrzne wykonane są z  pustaków 
TERMOton o  gr. 28 cm i  zostaną zaizo-
lowane wełną mineralną o  gr. 20 cm. 
Elewacja ma kilka wariantów wykończe-
nia (w pierwszym domu będzie to tynk 
akrylowy Bolix; możliwa jest także cegła 
elewacyjna lub płyta Rockpanel), zawsze 
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jednak przegroda będzie „oddychała”, 
zapewniając odprowadzenie wilgoci 
powstającej w budynku.

Izolacja termiczna 
z wełny przewidziana 
jest również pod 
skośnym dachem

Dostęp światła zapewnią okna ener-
gooszczędne NorskStil firmy Oknoplus. 
W  celu zapewnienia maksymalnej ich 
szczelności oraz wyeliminowania most-
ków cieplnych zastosowane zostaną ta-
śmy i  kleje uszczelniające Soudal. Garaż 
usytuowany po północnej stronie stanowi 
dodatkowy bufor cieplny, a  brama Hör-
mann do domów energooszczędnych nie 
wpuści zimnego powietrza do wnętrza 
budynku.

6 okien dachowych Velux, umieszczo-
nych w  obu połaciach dachu, doświe-
tli pomieszczenia na piętrze, a  przez 
otwartą klatkę schodową - również na 
parterze (światło dzienne wpadać będzie 
do każdego pomieszczenia co najmniej 
z  2  stron). Południowa połać dachu, 
przeznaczona na zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych, ma jednocześnie za 
zadanie zacieniać pomieszczenia na par-
terze. Dach wykończony zostanie prostą 
dachówką w kolorze grafitowym. Rynna 
Galeco odprowadzająca wodę będzie 
maksymalnie ukryta w połaci dachowej. 
Zamiast rury spustowej przewidziano 
łańcuch, po którym deszczówka spływać 
będzie do podziemnego zbiornika. Moż-
na będzie ją wykorzystać do pielęgnacji 
ogrodu.

Komfortowe wnętrza
Sprzyjający klimat wnętrz to przede 

wszystkim zasługa świeżego powietrza. 
Szczególnie istotne jest ono w  miesią-
cach zimowych, kiedy w pomieszczeniach 
spędzamy dużo czasu, a otwierając okna 
wpuszczamy do domu również trujące 
spaliny niskiej emisji sąsiadów. Wydajna 
wentylacja mechaniczna z  rekuperacją 
Zehnder zapewni filtrowanie powietrza 
i odpowiednią liczbę jego wymian w cią-
gu doby, bez utraty ciepła. 

Latem i w okresach przejściowych miło 
jest przewietrzyć dom po prostu otwiera-
jąc okna. W Domu Optymalnym będzie to 
możliwie również pod nieobecność do-
mowników - dzięki napędom mechanicz-
nym D+H, które, współpracując z okucia-
mi okiennymi Winkhaus, odsuną skrzydło 
okienne na całym obwodzie na dowolny, 
zaprogramowany czas. Co ważne - w tej 
sytuacji okno zachowuje bezpieczeństwo 
okna zamkniętego. 

Wyposażenie w zgodzie 
z naturą

Dom Optymalny to również dbałość 
o  materiały wykończeniowe: farby anty-
alergiczne Bolix, drewno na podłogi Bar-
linek, ceramika Marazzi, oszczędzająca 
wodę armatura łazienkowa Dornbracht.

Do głównego źródła ciepła (możliwe 
jest zastosowanie kotła gazowego lub 
pompy ciepła) mieszkańcy będą mogli 
dobrać kominek z oferty kratki.pl (w przy-
padku zastosowania wentylacji mecha-
nicznej ważne jest, by miał on zamkniętą 
komorę spalania). 

Wygodne i  solidne meble polskiego 
producenta Noti wykonywane są z  na-
turalnego drewna i  dobrych jakościowo 
tkanin, a  przy tym mają ponadczasowe 
formy, sprzyjając relaksowi i  budując 
optymalny klimat wnętrza.

Dom Optymalny – 
projekt powtarzalny 
o cechach projektu 
indywidualnego

Dom Optymalny jako projekt typowy, 
odpowiadający na potrzeby różnych in-
westorów oraz uwarunkowania lokalne, 
zaplanowany został w sposób elastyczny 
w następującym zakresie:
•	 bryła budynku – możliwość skracania 

albo wydłużania; 
•	 swoboda podziału przestrzeni we-

wnętrznej na pomieszczenia w  zależ-
ności od preferencji mieszkańców i po-
łożenia domu na działce;

•	 pozyskiwanie energii cieplnej, światła 
i  widoku przez okna i  transparentne 
drzwi;

•	 zoptymalizowanie dostępu promieni 
słonecznych do wnętrza budynku zimą 
poprzez okap dachu i okiennice;

•	 wykończenie budynku – kilka warian-
tów elewacji i dachu odpowiednich do 
warunków lokalnych i preferencji este-
tycznych użytkownika. 

W prace nad koncepcją i optymalizacją 
projektu włączyli się producenci materiałów 
budowlanych. Użyte w Domu Optymalnym 
produkty zostały dobrane tak, aby maksy-
malnie wykorzystać ich cechy w optymali-
zacji 5 zadań energetycznych na poziomie 
low-tech i niezbędnym poziomie high-tech:
•	 stal zbrojeniowa - ArcelorMittal Warszawa
•	 konstrukcja ścian – pustak TERMOton 

- Owczary
•	 izolacja fundamentów i  podłogi na 

gruncie - styropian EPS Arbet
•	 izolacja termiczna przegród – wełna 

mineralna Rockwool

•	 produkty systemu ETICS oraz farby we-
wnętrzne - Bolix

•	 okna i  drzwi energooszczędne  
– OknoPlus z okuciami WinkHaus

•	 system ciepłego montażu okien  
- Marbet

•	 taśmy uszczelniające i kleje - Soudal
•	 okna dachowe doświetlające piętro 

i parter - Velux
•	 elektryczne napędy do okien – D+H
•	 wentylacja mechaniczna i  grzejniki - 

Zehnder
•	 ceramika (ściany, podłogi, tarasy)  

– Marazzi
•	 system rynnowy - Galeco
•	 kominek z zamkniętą komorą spalania 

- Kratki.pl
•	 energooszczędna brama garażowa - 

Hörman
•	 armatura oszczędzająca wodę  

- Dornbracht
•	 meble - Noti
•	 deski podłogowe - Barlinek

www.dom-optymalny.pl 
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Z  jednej strony system BEZOKAPO-
WY to odpowiedź na zapotrzebowanie 
inwestorów, z  drugiej zaś kwadratowe 
orynnowanie wyznacza nowe standardy 
związane z  zagwarantowaniem najwyż-
szej jakości użytkowania budynku. Jak się 
sprawdza to rozwiązanie na rodzimym 
rynku i z czym wiąże się korzystanie z nie-
go na co dzień? Postanowiliśmy zapytać 
o  to architektów - Aleksandra Zawiślaka  
i Michała Kanclerza z pracowni architek-
tonicznej PLAN ARCHITEKCI.

Pierwsze doświadczenia 
z systemem 
BEZOKAPOWYM

Choć system Galeco BEZOKAPOWY 
obecny jest na rynku już trzy lata, to 
wciąż pozostaje innowacyjnym rozwią-
zaniem. Architekci przyznają, że nie tylko 
oni oczekiwali na pojawienie się takiego 

orynnowania. Obok nich jest również gru-
pa inwestorów otwartych na nowoczesne 
i atrakcyjne rozwiązania. Już na przełomie 
lat 2013/2014, kiedy to PLAN ARCHITEKCI 
po raz pierwszy sięgnęli po system, za-
uważyli, że przeważnie decydują się na 
niego odbiorcy w wieku 30-40 lat. Wszyst-
ko ze względu na prostą bryłę nowocze-

snego budynku z  wmontowanym w  nią 
takim „niewidocznym” orynnowaniem. 
Wciąż jednak wśród starszych klientów 
wyczuwa się dystans do ukrytego w ele-
wacji orynnowania. – Takie zachowanie 
może wynikać z faktu, że w typowym oryn-
nowaniu okap jest widoczny i  pozostaje 
w  odpowiedniej odległości od elewacji. 

Orynnowanie ukryte w elewacji
realizacja Galeco BEZPOKAPOWY 
okiem architekta
Kwadratowy system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY na rynku dostępny jest 

od trzech lat i stanowi kompletne i innowacyjne podejście do orynnowania 

nowoczesnych brył budynków, ciesząc tym samym oko architektów i inwe-

storów. Nic w tym dziwnego, gdyż takie podejście pozwala na realizację 

nawet najśmielszych wizji architektonicznych. Arch. Aleksander Zawiślak, 
pracownia PLAN ARCHITEKCI

Realizacja budynku z "ukrytym" orynnowaniem Galeco BEZOKAPOWY - wykonanie PLAN ARCHITEKCI. Fot. Galeco

„Niewidoczny” system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych budynków. Fot. Galeco
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Tym samym daje to domownikom swoiste 
poczucie bezpieczeństwa. W typowym sys-
temie orynnowania rynnę po prostu widać, 
a  płynąca w  jej objętości woda pozostaje 
w odpowiedniej odległości od elewacji bu-
dynku. W przypadku Galeco BEZOKAPOWY 
system jest ukryty, co rodzi obawy o to, czy 
orynnowanie jest bezpieczne i  odpowied-
nio chroni inwestycję – mówi Aleksander 
Zawiślak, architekt z  PLAN ARCHITEKCI. 
Dlatego specjaliści zalecają jedno: jesz-
cze szerszą edukację w grupie odbiorców, 
tak by zwiększyć ich zaufanie do inno-
wacyjnego rozwiązania. – System Galeco 
BEZOKAPOWY to kompletne rozwiązanie, 
a dobrze zamontowane gwarantuje pełną 
bezawaryjność – podsumowuje architekt. 

Systemowe ułatwienie
Architekci chwalą sobie wsparcie fir-

my Galeco, która na bieżąco tworzy 
i  aktualizuje biblioteki rysunków CAD 
z  elementami systemów rynnowych. 
Przekazywane architektom rysunki są 
bardzo szczegółowe, co jest ogromnym 
atutem, gdyż takie rozwiązanie pomaga 
uniknąć wielu podstawowych pomyłek 
podczas projektowania. W dalszym kro-
ku stanowi ono także ułatwienie w pracy 
wykonawców, którzy w efekcie otrzymu-
ją od projektantów rzetelne i  dokładne 
wytyczne. – Galeco przygotowało rozwią-
zanie w pełni dopasowane do potrzeb za-
równo architekta, jak i wykonawcy – czyli 
osoby, która finalnie zajmuje się realizacją 
wizji podczas montażu. Wielopoziomowe 
wsparcie Galeco oraz pełna swoboda 
przy projektowaniu, jaką daje biblioteka 
rysunków CAD to pewność, że nasza pra-
ca będzie efektywna i zgodna z zasadami 
sztuki budowlanej – dodaje Aleksander 
Zawiślak.

Wygląd, estetyka 
i ergonomia

Nowoczesne budownictwo cechuje się 
przede wszystkim prostotą, dlatego tak 
modnym w  ostatnich latach w  budow-
nictwie stał się styl skandynawski, czyli 
proste i jasne bryły domów. Bezsprzecznie 
jest to styl bardzo oryginalny, który potrafi 
sprawiać sporo problemów, a  szczegól-
nie w  przypadku dominującego w  jego 
otoczeniu koloru białego. Jak przyznają 
pytani przez nas architekci, na elewacji 
utrzymanej w takiej barwie widać wszyst-
kie niedoskonałości. – Niewiele trzeba, by 
przez źle wykonane orynnowanie szybko 
pojawiły się widoczne efekty błędów, np. 
zacieki. Dlatego zalecana jest szczególna 
uwaga i stosowanie tylko sprawdzonych 
systemów orynnowania. Nowoczesna bry-
ła domu jest bardzo trudna do wykończe-
nia. Na prostej powierzchni, pozbawionej 
ozdobnych detali i  wykończeń, trudniej 
odwrócić uwagę od błędów – zauważa-

ją. Takie jednak wyzwania otwierają pole 
do popisu i rozwoju dla projektantów lu-
biących uczyć się wciąż nowych rzeczy 
i poszerzać swoją wiedzę.

Wprowadzenie nowości na rynek to 
jedno, ale kompleksowe wsparcie firmy 
w zakresie produktu to druga strona me-
dalu. Dlatego też w  przypadku systemu 
Galeco BEZOKAPOWY producent przy-
gotował całe zaplecze udogodnień zwią-
zanych z nauką jego projektowania oraz 
montażu. Dzięki specjalnym szkoleniom 
w postaci bezpłatnych webinariów, semi-
nariów regionalnych i nadzorowi na placu 
budowy, zarówno architekci jak i  wyko-
nawcy czują się pewniej w  pracy z  tym 
systemem. Dobry plan i  przygotowanie 
to podstawa. 

Więcej informacji o  systemie Galeco 
BEZOKAPOWY znajduje się na stronie 
http://bezokapowy.pl/.

Prosta bryła nowoczesnego budynku z wbudowanym w elewację orynnowaniem Galeco BEZPOKAPOWY, zrealizowana przez pracownię PLAN ARCHITEKCI. Fot. Galeco

Fot. Galeco
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Akustyka może dobrze wyglądać
Rozmowa z Sebastianem Szarejko, ekspertem firmy Sto Sp. z o.o.
Wprowadzenie w ubiegłym roku norm pogłosowych spowodowało zwiększenie zaintere-
sowania szeroko rozumianą akustyką wnętrz. Systemy zarezerwowane dotychczas dla po-
mieszczeń kwalifikowanych, jak sale koncertowe czy wykładowe, zostały zaadaptowane do 
przestrzeni, z których korzystamy na co dzień. O znaczeniu dobrze zaaranżowanej akustyki 
opowiada Sebastian Szarejko, ekspert firmy Sto Sp. z o.o .

n Czy należy obalić mit, że aranżacja 
akustyczna dotyczy tylko wielkich hal 
koncertowych i scen teatralnych?

Myślę, że jak najbardziej tak. Oczywi-
ście pomieszczenia kwalifikowane rządzą 
się swoimi prawami, ale do stosowania 
systemów akustycznych w  pozostałych 
wnętrzach obliguje nas nie tylko chęć 
podwyższenia komfortu życia, ale też 
legislatywa, która w czerwcu 2015 roku 
ustanowiła nową normę dotyczącą wa-
runków pogłosowych i  zrozumiałości 
mowy w pomieszczeniach, podkreślając 
tym samym wagę tego zagadnienia.

n Jakie znaczenie ma akustyka po-
mieszczenia w życiu codziennym?

Ma ogromne znaczenie, chociaż wiele 
osób przekonuje się o  tym dopiero po 
zakończeniu realizacji projektu wnętrza, 
już we wstępnej fazie jego użytkowa-
nia. Z reguły okazuje się, że po kilku go-
dzinach spędzonych w  pomieszczeniu 
pozbawionym systemów akustycznych 
czujemy się zmęczeni z  powodu nad-
miernego hałasu. Szczególnie dotkliwie 
da się to odczuć w pomieszczeniach biu-
rowych typu open space, gdzie wszyst-
kie rozmowy mieszają się z  dźwiękami 
wydawanymi przez pracujące urządzenia 
tworząc nieustający szum. Wpływa to na 
naszą efektywność. Efekty naszej pracy 
są nierównomierne do wkładanego wy-
siłku i zaangażowania. Najskuteczniejszą 
pomocą w takiej sytuacji jest zastosowa-
nie odpowiednich rozwiązań akustycz-
nych, które będą pochłaniać powstające 
odgłosy. 

n Jakie elementy powinna zawierać 
dobrze zaaranżowana akustyka po-
mieszczenia?

Przede wszystkim należy posiadać wie-
dzę o  przeznaczeniu danego pomiesz-
czenia. Inaczej będziemy projektowali 

pomieszczenia do odsłuchu systemów 
audio czy pomieszczenia, w  których 
najistotniejsze jest rozumienie mowy, 
a inaczej gdy nie będzie to miało aż tak 
dużego znaczenia. Najważniejszą kwestią 
jest umiejętność odróżnienia pochłanial-
ności od izolacji akustycznej. Pochłania-
nie dźwięków ma znaczenie w  obrębie 
pomieszczenia, w  którym chcemy po-
prawić warunki odbioru mowy, muzyki 
itd. Izolacyjność natomiast będzie miała 
znaczenie w przypadku chęci ogranicze-
nia migracji dźwięków między pomiesz-
czeniami.

n Czy akustyka może się podobać? 
Jakie możliwości aranżacyjne dają 
systemy akustyczne?

Do tej pory musieliśmy wybierać 
między pomieszczeniem zgodnym 
z  wyznaczonym designem a  jego 
akustyką. Głównym i  odwiecznym 
problemem jest wybór między wyglą-
dem wnętrza a  jego funkcjonalnością, 
w tym „brzmieniem”. Na szczęście firma 
Sto wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
designerów oraz inwestorów i  stwo-
rzyła systemy, które udowadniają, że 
akustyka może dobrze wyglądać. Je-
steśmy w  stanie wygenerować prak-
tycznie każdy wybrany przez klienta 

Sebastian Szarejko, ekspert firmy Sto Sp. z o.o.
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wzór, w  każdym dostępnym kolorze, 
jednocześnie tworząc system, który 
nie będzie „widoczny” jak powszech-
nie dostępne, opatrzone już panele czy 
moduły akustyczne.

n Czy architekci i projektanci chętnie 
sięgają po tego typu rozwiązania? Czy 
w  tym środowisku jest duża świado-
mość tego zagadnienia?

Oczywiście są firmy architektonicz-
ne specjalizujące się w  projektowaniu 
akustyki oraz takie, dla których do tej 
pory nie miało to większego znaczenia 
- ale ze względu na łatwość stosowa-
nia oraz przystępną cenę systemów 
akustycznych Sto coraz większa rzesza 
architektów jest zainteresowana współ-
pracą z nami.

n A  co ze zwykłymi użytkownikami 
przestrzeni? Czy oni zwracają uwagę 
na komfort jaki dają rozwiązania aku-
styczne?

Coraz częściej pojawiają się pytania 
płynące wprost od klientów indywidual-
nych. Bardzo często w opracowywanych 
przez biura architektoniczne projektach 
nie ma rozwiązań akustycznych w zakre-
sie pochłaniania dźwięku. Z tego powo-
du klienci po pewnym okresie funkcjo-
nowania w  danym obiekcie zauważają 
dyskomfort związany przede wszystkim 
ze zrozumieniem mowy, wypoczynkiem 
a także pracą w warunkach domowych, 
co jest przecież coraz częściej spotyka-
nym zjawiskiem.

n I na koniec: podstawowe plusy pły-
nące z dobrze zaaranżowanej akustyki 
pomieszczenia to: ….

Głównie zwiększenie naszego komfor-
tu, a co za tym idzie naszej efektywności. 
Przebywanie w nadmiernie głośnych po-
mieszczeniach przyczynia się do braku 
skupienia oraz zmęczenia fizycznego. 
Doskonałym przykładem mogą być 
w  tym przypadku szkoły: sale lekcyjne 
i  aule wykładowe, w  których zadbano 
o  obniżenie czasu pogłosu, dają dużo 
lepsze efekty nauczania, co widoczne 
jest w  wynikach studentów. Przepro-
wadzane w  Wielkiej Brytanii badania 
udowadniają, że w sali lekcyjnej pozba-
wionej systemów akustycznych dzieci 
siedzące w  czwartym rzędzie przyswa-
jają tylko 50% informacji, które przeka-
zuje nauczyciel. Dzieje się tak, ponieważ 
nie są w  stanie usłyszeć dokładnie wy-
kładu. W  przypadku wszelkich szkoleń, 
konferencji czy narad również jesteśmy 
narażeni na utratę cennych informacji. 
Podobnie jest w szpitalach. Personel, któ-
ry pracuje w hałasie generowanym przez 
nowoczesną aparaturę medyczną może 
popełniać ok. 30% więcej błędów niż 
było to 10 lat temu, gdy tych urządzeń 
nie było. Wszystko to sprawia, że syste-
my akustyczne stają się coraz częściej 
stosowane także w  pomieszczeniach, 
w których dotychczas nie występowały, 
realnie przyczyniając się do zwiększenia 
naszej wydajności. 
n Dziękuję za rozmowę

Paulina Kawecka

Akustyka 
dla każdego 
wnętrza

Dzięki zastosowaniu płyt akustycznych 
StoSilent Board MW 100, będących ab-
sorberem w  systemie StoSilent Direct, 
jesteśmy w  stanie skrócić czas pogło-
su oraz zredukować poziom hałasu we 
wnętrzach, co ma znaczący wpływ na 
poprawę rozumienia mowy oraz reduk-
cję powstających szumów. Współczynnik 
pochłaniania dźwięku w przypadku płyty 
StoSilent Board MW 100 w skali od 0 do 
1 wynosi 0,65 do 1 w zależności od wa-
riantu systemu. Tego typu rozwiązanie 
znacząco poprawia warunki akustyczne 
w  pomieszczeniu, co w  zależności od 
jego przeznaczenia zdecydowanie zwięk-
sza efektywność pracy lub wypoczynku.

Akustyczna płyta podtynkowa StoSi-
lent Board MW 100 zrobiona jest z po-
wlekanej wełny mineralnej, w  której 
udział substancji mineralnych wynosi 
95% (pozostałe 5% stanowią substancje 
organiczne). Płyta charakteryzuje się wy-
sokim współczynnikiem ognioodporno-
ści, a ponadto jest odporna na działanie 
wilgoci oraz wysokiej temperatury, któ-
re nie powodują rozszerzania materiału. 
StoSilent Board MW 100 może finalnie 
tworzyć powierzchnię aż do 750m2, bez 
szczelin dylatacyjnych. 

Płyta może być stosowana zarówno na 
powierzchni sufitu jak i ścian. Dzięki swojej 
niskiej wadze oraz dużej sztywności, może 
być stosowana na wszelkiego rodzaju 
podłożach, zarówno w budownictwie no-
wym, jak i w modernizowanych pomiesz-
czeniach. Płytę montuje się bezpośrednio 
do podłoża, w razie potrzeby przycinając 
ją do pożądanego kształtu i rozmiaru. 

Płyta StoSilent Board MW 100 jest ab-
sorberem systemu akustycznego StoSi-
lent Direct, na który dodatkowo składa 
się klej montażowy oraz różnego rodzaju 
powłoki końcowe, które są transparentne 
akustycznie a przy tym - co ważne rów-
nież dekoracyjne. Dzięki specyfice mon-
tażu systemu, stanowi on bardzo cienką 
(46 - 66mm) warstwę, która poprawia 
akustykę pomieszczenia, nie zmniejsza-
jąc przy tym jego kubatury jak systemy 
wymagające podkonstrukcji. 

n
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Czym jest dźwięk 
i jak go zdefiniować? 

Równolegle z  postępem nauki, tech-
niki oraz przemysłu nie tylko powstają 
nowoczesne wynalazki ułatwiające życie 
i pracę ale również skutki uboczne tego 
typu poczynań. Początkowo człowiek za-
patrzony w  siebie i  w  swoje coraz więk-
sze możliwości i  siłę nie zwracał uwagi, 
że jego działania będą niebezpieczne 
dla niego samego i  całego otaczające-
go środowiska. Jednym z wielu skutków 
ubocznych rozwoju naszej cywilizacji jest 
m. in. hałas. Stosunkowo niedawno dotar-
ło do naszej świadomości, że hałas jest 
wielkim wrogiem człowieka. W obiektach, 
w których może przebywać jednocześnie 
wiele osób, np. w halach produkcyjnych 
lub magazynowych istotne znaczenie ma 
prawidłowa ochrona przed hałasem. 

Dźwięk jest to wrażenie słuchowe, spo-
wodowane falą akustyczną rozchodzącą 
się w  ośrodku sprężystym (ciele stałym, 
cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które 
są słyszalne dla człowieka, zawarta jest 
w  paśmie między wartościami granicz-
nymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz. Drgania 
o mniejszej częstotliwości to infradźwięki, 
a o wyższej to ultradźwięki. W tym miej-
scu należy zaznaczyć, że dźwięk to nie 
tylko coś przyjemnego, uspakajającego 
dla ucha, to także element naszego życia 
przed którym musimy się chronić oraz 
ograniczać jego wpływ na nasze zdrowie 
fizyczne oraz psychiczne. Ciemna strona 

Zagadnienia akustyki 
w obiektach przemysłowych 
z lekką obudową
Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicz-
nej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia 
dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na 
bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym 
w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę 
jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, montaż bez 
konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu oraz łatwość demontażu i ponownego 
montażu, np. w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu. 

tego zjawiska to hałas. Jest to dźwięk 
niepożądany lub szkodliwy dla człowieka. 
Hałas możemy podzielić na ciągły o nie-
znacznych zmianach natężenia widma 
częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz 
impulsowy (np. huk, trzask). Szkodliwość 
hałasu zależy od jego natężenia, widma 
częstotliwości, charakteru zmian w  cza-
sie, zawartości składowych niesłyszalnych 
oraz długotrwałości działania. Rozróżnia 
się trzy główne odmiany tego zjawiska, 
takie jak:
•	 hałas przemysłowy 
•	 hałas komunikacyjny
•	 hałas osiedlowy

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690) lekka obudowa powinna minimali-
zować rozchodzenie się dźwięku w  oto-
czeniu poprzez izolację akustyczną oraz 
w  środku obiektu poprzez pochłanianie 
dźwięku.

Przy definiowaniu charakterystyki 
dźwiękowej przegród budowlanych sto-
suje się wielkość zwaną wskaźnikiem wa-
żonym izolacyjności akustycznej Rw wy-
rażanym w  dB oraz widmowe wskaźniki 
adaptacyjne C i Ctr, odpowiednio hałasu 
bytowego wewnętrznego, który wystę-
puje w obiektach i hałasu zewnętrznego 
wyznaczane wg PN - EN ISO 10140-2:2011

W Polsce izolacyjność akustyczną ozna-
cza się stosując wskaźniki izolacyjności 

akustycznej właściwej RA1 oraz RA2 wy-
rażane w  dB. Wyznaczane na podstawie 
poniżej podanych wzorów:

RA1= Rw + Ctr

RA2= Rw + Ctr

Dodatkowym źródłem informacji na 
temat właściwości akustycznych lekkich 
przegród jest współczynnik pochłania-
nia dźwięku αw wyznaczany wg PN–EN 
ISO 11654:1999. Jest to liczba określają-
ca zdolność do pochłaniania przez dany 
obiekt (materiał, ustrój) energii pola 
akustycznego; energia ta określana jest 
z  kolei wartościami w  przedziale od 0 
do 1, gdzie 0 oznacza całkowite odbicie 
dźwięku, natomiast 1 całkowite pochła-
nianie dźwięku - dotyczy to właściwości 
absorpcyjnych przegrody od 100 Hz – do 
5000 Hz. 

Doświadczalne wartości pochłaniania 
dźwięku ustrojów wykonanych z  lekkiej 
obudowy opisuje się na bazie badań wy-
konywanych wg PN–EN ISO 354:2005. 

Poniżej podano klasy pochłaniania 
dźwięku:

Klasa A – 0,90, 0,95, 1,00 – b. wysoka ab-
sorpcja
Klasa B – 0,80, 0,85 – b. wysoka absorpcja
Klasa C – 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 – wysoka 
absorpcja
Klasa D – 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 
- absorpcja
Klasa E – 0,15, 0,20, 0,25 – słaba absorpcja
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Niesklasyfikowane – 0,05, 0,10 – odbija-
jące

W  przypadku obudowy wykonanych 
z  okładzin pełnych wielkość współczyn-
nika pochłaniania dźwięku waha się 
w  przedziale od 0,05 do 0,15. Znacząco 
wyższe wartości można uzyskać poprzez 
zastosowanie okładzin perforowanych.

Lekka a zarazem 
skuteczna w walce  
z hałasem

Określenie „lekka” może sugerować, że 
tego typu rozwiązanie zaprojektowane 
jako obudowa w  obiektach halowych 
może nie mieć wystarczającego pozio-
mu izolacyjności akustycznej. Jednakże 
przy zastosowaniu odpowiednio wysokiej 
masy (jako wypełnienie najlepiej zastoso-
wać wełnę mineralną) uzyskuje się bardzo 
wysokie wskaźniki izolacyjności. Z uwagi 
na fakt, że parametry akustyczne określa-
ne są na podstawie skali logarytmicznej, 
można przyjąć, że wartość redukcji hałasu 
o 10 dB oznacza obniżenie poziomu ha-
łasu o około 50%. W związku z tym lekka 
obudowa w  postaci płyt warstwowych, 
przekryć dachowych warstwowych lub 
ścian osłonowych opartych na bazie ka-
set stalowych stanowi bardzo skuteczny 
rozwiązanie w walce z hałasem.

Dla płyt warstwowych ściennych Rys. 
1 lub dachowych z rdzeniem wełnianym 
(obie okładziny metalowe pełne lub 
wewnętrzna perforowana) wartość Rw 
w zależności od producenta waha się na 
poziomie 31 – 33 dB. W przypadku tych 
samych płyt, ale z  wewnętrzną okładzi-
ną perforowaną Rys. 2, dodatkowym ich 
atutem jest zdolność do pochłaniania 
dźwięku. W tym przypadku αw kształtuje 
się przeciętnie na poziomie 0,65. Osta-
teczna wartość uzależniona jest od ro-
dzaju zastosowanej perforacji i jej stopnia.

Izolacyjność akustyczna dachów war-
stwowych Rys. 3 z  elementem nośnym 
w postaci blach trapezowych i termoizo-
lacją w  postaci wełny mineralnej kształ-
tuje się w przedziale od 36 dB do nawet 
50 dB. Wpływ na ostateczne właściwości 
izolacyjne mają następujące czynniki:
- kształt i grubość zastosowanych blach 

trapezowych
- grubość termoizolacji

Rys. 1 Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej – PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

Rys. 2 Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej z wew. okładziną perforowaną – PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

Rys. 3 Warstwowe przekrycie dachowe – PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.
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- gęstość zastosowanej wełny
- układ warstw termoizolacyjnych, tzn. 

czy zastosowano układ jednowarstwo-
wy czy wielowarstwowy

Oprócz powyższego na poziom izola-
cyjności akustycznej ma wpływ rodzaj 
zastosowanych, jako dodatkowe elemen-
ty, mat akustycznych lub wprowadzenie 
pustek powietrznych między poszczegól-
nymi warstwami tworzącymi przekrycie 
dachowe.

W  przypadku zastosowania blach tra-
pezowych perforowanych oprócz wa-
lorów izolacyjnych przekrycie dachowe 
nabywa właściwości absorpcyjnych. Wiel-
kość pochłaniania uzależniona jest o  ro-
dzaju zastosowanej perforacji. Waha się 
na poziomie około 0,50.

Lekkie ściany osłonowe oparte na bazie 
kaset stalowych wzdłużnych Rys. 4 odzna-
czają się największą skutecznością w walce 
z  hałasem. Ich właściwości izolacyjności 
akustycznej kształtują się na poziomie od 
40 dB do nawet 52 dB. Podobnie ma się 
sytuacja z właściwościami absorpcyjnymi. 
W przypadku zastosowania odpowiedniego 
rodzaju perforacji oraz optymalnej gęstości 
wełny (element termoizolacyjny) wartość 
współczynnika pochłaniania dźwięku może 
kształtować się od 0,55 do nawet 0,95.

Oczywiście nie wolno zapominać o in-
nych rozwiązaniach z grupy lekkiej obu-
dowy takich jak płyty warstwowe z rdze-
niem styropianowym czy ze sztywnej 
pianki poliuretanowej typu PUR/PIR lub 

Rys. 4 Lekka ściana osłonowa na bazie kaset stalowych wzdłuż-
nych pełnych – PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

Rys. 5 Lekka ściana osłonowa na bazie kaset stalowych per-
forowanych – PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. 

warstwowych przekryciach dachowych 
z termoizolacją w postaci pianki PIR. Jed-
nakże w tych przypadkach należy podkre-
ślić, że izolacyjność akustyczna waha się 
odpowiednio dla rozwiązań ze styropia-
nem na poziomie około 23 – 24 dB, nato-
miast z poliuretanem w granicach 25 – 27 
dB. W żadnym przypadku nie oznacza to, 
że wyroby te są gorsze. One po prostu są 
inne i mogą być stosowane w obiektach 
o  mniej wygórowanych wymaganiach 
jeżeli chodzi walkę z hałasem.

Hałas hałasowi jest nierówny, dlatego 
każdy wznoszony obiekt pod względem 
akustycznym powinien zostać przeana-
lizowany indywidualnie. Należy mieć 
świadomość, że na poziom izolacyjności 
akustycznej przegrody wpływ mają: masa 
ustroju (rodzaj zastosowanej termoizo-
lacji, grubość okładzin), kształt użytych 

okładzin oraz lokalizacja obiektu. Przegro-
da powinna chronić przed hałasem wy-
dobywającym się z  wnętrza obiektu lub 
dobiegającym ze środowiska zewnętrzne-
go i ma także za zadanie, o  ile zaistnieje 
potrzeba, chronić osoby przebywające 
wewnątrz obiektu poprzez pochłanianie 
szkodliwego dźwięku.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom 
pod względem izolacyjności akustycznej 
oraz pochłaniania dźwięku lekka obudo-
wa w postaci płyt warstwowych (zwłasz-
cza z rdzeniem z wełny mineralnej), ścian 
opartych na stalowych kasetach wzdłuż-
nych oraz warstwowych przekryć dacho-
wych jest i będzie, można być pewnym, 
bardzo skutecznym orężem w walce czło-
wieka z hałasem.

 
mgr inż. Piotr Olgierd Korycki
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Izolacyjność akustyczna
przegród budowlanych
Rozwiązania PAROC dla przemysłu

Pod względem akustyki materiały bu-
dowlane dostępne na rynku należy roz-
różnić w zależ¬ności od spełnianej funk-
cji. Są to materiały absorbujące (wełny, 
gąbki itp.) oraz izolujące (beton, gips, 
metal itp.). Te pierwsze charakteryzują 
lekkość, miękkość i porowatość, te dru-
gie duża gęstość i ciężar. Ogólną zasadą 
jest, że przegrody o dużej masywności 
dają lepszą izolacyjność akustyczną, co 
znajduje potwierdzenie w pomiarach. 
Jednak konstrukcje o dużej masywności 
są stosunkowo drogie oraz powodują ko-
nieczność uwzględnienia dodatkowych 
elementów budynku, takich jak podwa-
liny, rdzenie wzmacniające itp. Ponadto 
sama masa przegrody nie jest czynnikiem 
wystarczającym, ponieważ materiały o 
dużej masie (np. beton) dobrze izolują 
od dźwięków powietrznych, lecz także 
dobrze przewodzą dźwięki uderzeniowe, 
które wnikają w ich strukturę wewnętrz-
ną, co pogarsza izolacyjność akustyczną.

Istotnym czynnikiem przy projekto-
waniu przegród o dobrej izolacyjności 
akustycznej jest szczelność. Hałas bar-
dzo łatwo przedostaje się przez wszelkie 
szczeliny. Dlatego przy projek-towaniu 
należy wyeliminować tzw. słabe punkty. 
Są to wszystkie miejsca połączeń prze-
grody z konstrukcją oraz otwory wystę-
pujące w przegrodzie. Prawidłowo wy-
konane uszczelnienia pozwalają uniknąć 
konieczności podnoszenia izolacyjności 
akustycznej także w częściowym obszarze 
przegrody. Należy również pamiętać, że 
izolacyjność akustyczna zawsze pogarsza 
się w przypadku niskich częstotliwości.

Jak z wynika z powyższego, masyw-
ność przegrody nie jest wystarczającym 

Zaprojektowanie właściwej izolacji akustycznej przegród budowlanych stanowi problem 
trudny do rozwiązania bez dostępu do specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Wymagania 
stawiane nowoczesnym budynkom przemysłowym wynikające z coraz bardziej zaostrzo-
nych norm, stanowią często poważne wyzwanie dla architekta. Rozwiązania techniczne 
będące wynikiem doświadczenia firmy Paroc Panel System Oy Ab w tym zakresie mogą 
być pomocne podczas projektowania.

czynnikiem dla zapewnienia wymaga-
nej izolacyjności akustycznej, dlatego w 
praktyce coraz częściej stosuje się prze-
grody wielowarstwowe. Ich przewaga 
polega na jednoczesnym wykorzystaniu 
właściwości izolujących i absorbujących 
materiałów stanowiących poszczególne 
warstwy.

Obecnie dostępne na rynku są też ma-
teriały specjalnie zaprojektowane (kom-
pozyty), mające mniejszą masywność niż 
beton czy metal, lecz z powodzeniem 
nadające się do za-stosowania jako prze-
grody o dobrej izolacyjności akustycznej. 
Są to płyty warstwowe Paroc z rdzeniem z 
wełny skalnej stanowiące doskonałą alter-
natywę dla materiałów tradycyjnych, któ-
re oprócz dobrej izolacyjności akustycznej  

(Rw = 32 dB) mają szereg cech przydatnych 
w nowoczesnym budownictwie, takich jak:
– stosunkowo nieduża masywność ele-

mentów, co umożliwia zastosowanie 
płyt Paroc do zabudowy przegród o 
znacznej wysokości bez konieczności 
wykonywania podwaliny,

– możliwość zastosowania płyt war-
stwowych przy dużych rozpiętościach 
elementów (do 12 m) bez konstrukcji 
pośrednich, co jest niemożliwe w przy-
padku materiałów tradycyjnych,

– lepsza izolacyjność cieplna płyt war-
stwowych niż betonu nie wymaga sto-
sowania dodatkowych warstw izolacji 
termicznej, 

– lepsza izolacyjność płyt warstwowych 
od tzw. dźwięków uderzeniowych.

RYS. 1. Wpływ grubości paneli na poprawę wskaźnika Rw

Witold Gulczyński
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W celu znalezienia rozwiązania opty-
malnego dla danego przypadku prosimy 
o kontakt z przedstawicielem firmy Paroc 
Panel System w Polsce.

Płyty warstwowe Paroc mogą być stoso-
wane łącznie z dodatkowymi warstwami, 
których celem jest zwiększenie izolacyjności 
Rw samych płyt. W ofercie Paroc znajduje się 
kilkanaście przetestowanych modeli akustycz-
nych, stanowiących połączenie płyty warstwo-
wej jako warstwy nośnej z innymi materiałami 
stanowiącymi warstwy dodatkowe.

Wyniki testów laboratoryjnych poniżej 
pokazują, że dla układów wielowarstwo-
wych zabudowanych na płytach warstwo-
wych Paroc można uzyskać izolacyjność 
akustyczną znacznie powyżej Rw = 32 dB.

W artykule przedstawiono jedynie nie-
które modele akustyczne przeznaczone 
do rozwiązań przemysłowych.

RYS. 8–9. Porównanie różnych wariantów paneli na poprawę wskaźnika Rw

RYS. 2. Zmierzona izolacyjność akustyczna dla modelu płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 + 
wełna skalna gr. 50 mm + blacha stalowa gr. 0,6 mm w porównaniu do krzywej odniesienia

RYS. 3. Przeoda wielowarstwowa 44 dB 
1 – płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 
2 – wełna skalna gr. 50 mm 
3 – blacha stalowa 0,6 mm

RYS. 4. Przegroda wielowarstwowa 37 dB 
1 – płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 
2 – Paroc InVent – wełna skalna gr. 50 mm

RYS. 5. Przegroda wielowarstwowa 49 dB 
1 – płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 mm 
2 – płyta Paroc AST E 50 0,6 perf./0,5 mm

RYS. 6. Przegroda wielowarstwowa 54 dB 
1 – płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 mm 
2 – dystans 70 mm – profil Z70 
3 – płyta Paroc AST E 50 0,6 perf./0,5mm

RYS. 7. Przegroda wielowarstwowa 53 dB 
1 – płyta Paroc AST F 150 0,6/0,6 
2 – wełna skalna gr. 95 mm, 3 – blacha stalowa 0,6 mm
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W tym celu powołano w Stowarzysze-

niu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiają-

cą ekspertów - praktyków reprezentują-

cych branżowe firmy członkowskie, która 

opracowuje autorską publikację: „Bezpie-

czeństwo pożarowe dachów – poradnik 

dla wykonawców”. 

Opracowanie stworzone przez prakty-

ków dla praktyków będzie niewątpliwie 

cennym narzędziem i  źródłem rzetelnej 

wiedzy w  codziennej pracy wykonaw-

ców. Intencją autorów jest, by poradnik 

ten stanowił merytoryczne wsparcie dla 

architektów, konstruktorów, producen-

tów, inwestorom ogłaszającym przetar-

gi, a  także specjalistów prowadzących 

i kontrolujących procesy budowlane oraz 

rzeczoznawców i ekspertów działających 

w tej branży. 

Zespół redakcyjny tworzą specjaliści: 

Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga 

(DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool 

Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). 

W  prace redakcyjne włączyli się rów-

nież: Grzegorz Rak (Balex-Metal), Jacek Le-

bek (Tyron) i Edyta Sauć (Swisspor Polska).

Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe 

dachów” zawiera zarówno wiedzę teore-

tyczną, jak i praktyczną:

•	 W części teoretycznej: znajdziemy defi-

nicje, przepisy techniczno-budowlane, 

klasyfikacje ogniowe dla całych ele-

mentów i  komponentów, wymagania 

i praktyki ubezpieczycieli.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów 
publikacja techniczna DAFA
Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego 
i  bezpiecznego budownictwa. Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowa-
rzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznego poradnika określającego jednolite 
wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki 
sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. 

mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński 
Absolwent SGSP, a także studiów podyplomowych „Systemy oddymiania 
budynków - wentylacja pożarowa” na PW. Od 2004 roku związany z firmą Mercor 
SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej. Autor 
wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach 
produkcyjno-magazynowych. Członek: SITP i Komitetu Technicznego 
ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej 
ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. 
Autor wielu artykułów w prasie branżowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Merytorycznej PPOŻ. Stowarzyszenia 
DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe 
dachów” Stowarzyszenia DAFA.

„90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP 
na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania - praca z  otwartym 
ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego 
konsekwencjami”.

mgr inż. Natalia Bejga 
 mgr inż. budownictwa lądowego w specjalności technologia i organizacja 
budownictwa (Politechnika Poznańska, 2009 r.), od 2010 r. pracownik naukowo-
dydaktyczny Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, od 2011 r. kierownik 
biura techniczno-handlowego w DWD BauTech Sp. z o.o., firmie specjalizującej się 
w zakresie systemów doświetleń i oddymiania budynków kubaturowych; absolwentka 
szkoleń z tematyki bezpieczeństwa pożarowego (systemy wentylacji pożarowej 
w obiektach budowlanych, systemy sygnalizacji pożaru) organizowanych w Centrum 
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP), Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB); działalność zawodową koncentruje wokół 
tematyki wentylacji pożarowej (w szczególności grawitacyjnych systemów oddymiania 
budynków wielkokubaturowych), bezpośrednio związanej z działalnością DWD 
BauTech Sp. z o.o. 
Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” 
Stowarzyszenia DAFA.

„Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z  najważniejszych wymo-
gów, jakie stawiane są budynkom.  Mając na uwadze coraz większą świadomość 
uczestników procesu budowlanego oraz ciągłe aktualizowanie przepisów doty-
czących ochrony pożarowej, konieczne jest zgromadzenie i dyskutowanie róż-
nych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego. Wielość 
źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i  instrukcji sprawia, że 
pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. 
Publikacja opracowywana przez Grupę Merytoryczną PPOŻ. oraz Stowarzysze-
nie DAFA będzie źródłem podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego dachów, do którego sięgnąć będą mogli zarówno projektanci, wy-
konawcy, inwestorzy, budując swoją świadomość, oraz specjaliści z tej dziedziny. 
Sądzę, że opracowanie stanowić może również swojego rodzaju wytyczne do-
brej praktyki inżynierskiej, na etapie projektowania i wykonawstwa. Znajomość 
zagadnień związanych z  ochroną pożarową budynków ma bowiem kluczowy 
wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, 
jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.”
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mgr inż. Maria Dreger
Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice 
Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych 
obszarach budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool 
Polska Sp. z o.o. Jako członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych, 
Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także 
organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie 
uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji 
i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od 2 lat Prezes Stowarzyszenia na rzecz 
Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych 
„Bezpieczeństwo pożarowe dachów" Stowarzyszenia DAFA. 

„Nasza publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat 
bezpieczeństwa pożarowego, w  szczególności dachów płaskich, powszechnie 
stosowanych we współczesnych obiektach usługowych, produkcyjnych i  ma-
gazynowych. Znajomość tych zagadnień przez wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego, a także użytkowników i administratorów budynków ma kluczo-
we znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie działania 
człowieka nie tylko są przyczyną – źródłem ognia prawie wszystkich pożarów, 
ale również wielkość i rodzaj strat pożarowych są wprost skutkiem decyzji i akcji 
podejmowanych przez ludzi, na wszystkich etapach od decyzji inwestycyjnych 
i projektowania przez budowę aż po eksploatację obiektów budowlanych.”

mgr inż. Monika Hyjek 
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych 
„Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej 
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SI TP.
Specjalistka ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w wrocławskiej firmie Atlas Ward 
Polska Sp. z o.o. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa.
Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” 
Stowarzyszenia DAFA. 

„Jestem przekonana, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem wykonawców, 
którzy w każdej chwili będą mieli łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla 
dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględ-
nieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. 
Nadrzędnym celem naszej pracy jest budowanie świadomości wykonawców w ob-
szarze bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zaczęliśmy od dachów, ale prace 
będą kontynuowane i na pewno naszą uwagę poświęcimy również tematyce ścian. 
Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze sposobami zapobiegania ryzyku pożaru w począt-
kowej fazie powstawania inwestycji oraz metodami ograniczenia rozprzestrzeniania się 
ognia w obrębie przekrycia dachu, to zapraszam do lektury. Warto.”

Od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux 
System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).

•	 W części praktycznej omówiono tema-

tykę dachów, skupiając się na projek-

towaniu w  kontekście dobrych prak-

tyk sztuki budowlanej i  zaleceń dla 

wykonawców, omówiono szczególne 

przypadki i ich interpretacje oraz zesta-

wienie rozwiązań dachów wraz z klasy-

fikacjami ogniowymi.

•	 W kolejnym etapie planowane jest roz-

szerzenie opracowania o zakres ścian.

Główną ideą Grupy Merytorycznej 

PPOŻ. jest zwiększenie świadomości 

bezpieczeństwa pożar    owego. Zda-

niem autorów projektant powinien być 

świadomy, że na interpretację wyników 

mogą wpłynąć rzeczywiste warunki - 

nawet pozornie drobne odstępstwa od 

sklasyfikowanych układów mogą zmienić 

właściwości i klasyfikacje ogniowe całych 

elementów budowlanych.

Zakończenie prac merytoryczno-re-

dakcyjnych zaplanowano w  IV kwartale 

bieżącego roku.

W  dotychczasowym dorobku Stowa-

rzyszenia znalazło się 18 publikacji z dzie-

dziny akustyki, dachu płaskiego, dachu 

zielonego, lekkiej obudowy i  techniki 

mocowań. Wszystkie pozycje dostępne 

są w  Księgarni Technicznej DAFA na:  

www.dafa.com.pl.
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W ostatnich latach zastosowanie tech-
nologii dachów płaskich w Polsce zdecy-
dowanie wzrasta.

Nazwą „dach płaski” określa się dachy 
o  nachyleniu połaci (α) w  zakresie -5° < 
α < 5° [zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008].

Układ podstawowych warstw dla dachu 
płaskiego to:
•	 podłoże: może nim być na przykład bla-

cha fałdowa lub płyta betonowa,
•	 warstwa paroizolacji - w  postaci cien-

kiej foli lub papy bitumicznej,
•	 warstwa termoizolacji - płyty izolacyjne 

wykonane z wełny mineralnej, styropia-
nu czy też z płyty PIR,

•	 warstwa rozdzielająca - w formie geo-
włókniny, gdy jest ona niezbędna 
z uwagi na zastosowane materiały ter-
mo- i hydroizolacyjne,

•	 warstwa hydroizolacyjna - jako wierzch-
nie pokrycie z  elastycznych membran 
wodochronnych z  PCV, TPO czy też 
bitumu.
W  przypadku dachów mocowanych 

mechanicznie elementy składowe luźno 
układane kolejno na podłożu konstrukcyj-
nym są - przy wykorzystaniu odpowied-
nich łączników dachowych - w  procesie 
montażu skutecznie mocowane do niego.

Taki sposób utwierdzenia luźno układa-
nych materiałów, które w okresie użytko-
wania dachu nie wchodzą ze sobą w re-
akcję, będzie miał kolosalne znaczenie 
przy ewentualnych przyszłych pracach 
termomodernizacyjnych lub renowacyj-
nych. Materiały takie po demontażu mogą 

Dobór łączników 
do montażu na dachach płaskich 
Stowarzyszenie Wykonaw-
ców Dachów i Fasad DAFA 
realizując jeden ze swoich 
podstawowych celów sta-
tutowych - poprawa stan-
dardów wykonania oraz 
podniesienie jakości specja-
listycznych robót budowla-
nych - wydało publikację z 
zakresu technik mocowań: 
„DAFA M 2.01 Wytyczne 
doboru łączników do mon-
tażu na dachach płaskich”. 
Jest to jedno z trzech tego 
typu opracowań autorskich 
zespołu specjalistów o dłu-
goletnim stażu z firm (produ-
centów elementów mocują-
cych): EJOT, ESSVE, KOELNER 
i SFS intec. Dzięki wspólnym 
uzgodnieniom pomiędzy 
doradcami technicznymi, 
wykonawcami i specjalista-
mi, wydawnictwo to nie jest 
materiałem reklamowym 
ani zbiorem konkretnych 
produktów poszczególnych 
producentów czy dystrybu-
torów, lecz może być pomo-
cą dla osób zajmujących się 
projektowaniem, montażem 
czy też odbiorami dachów 
płaskich pokrytych różnymi 
materiałami izolacyjnymi.

Opracowanie zostało przygotowane w 
oparciu o obecnie obowiązujące normy 
i standardy zarówno krajowe jak i euro-
pejskie, w tym w szczególności dotyczą-
ce oddziaływania wiatru na konstrukcje 
PN-EN 1991-1-4:2008; korespondując 
jednocześnie z dotychczas wydanymi 
publikacjami, a zwłaszcza z „ DAFA DP 
2.01 Wytyczne do projektowania i wyko-
nywania dachów z izolacją wodochronną 
- wytyczne dachów płaskich”. Standardy 
pozwalają wszystkim uczestnikom pro-
cesu budowlanego na operowanie tymi 
samymi określeniami i parametrami co 
umożliwia jednoznaczne definiowanie 
założeń projektowo-wykonawczych.

zostać skutecznie posegregowane i zależ-
nie od ich stanu powtórnie użyte lub pod-
dane recyklingowi (osobno syntetyczne 
materiały hydroizolacyjne i osobno mate-
riały termoizolacyjne). Takie działanie nie 
jest możliwe lub wymaga ogromnych, do-
datkowych nakładów finansowych i cza-
sowych przy wcześniejszym zastosowaniu 
technologii klejonych do przytwierdzenia 
kolejnych warstw dachu.

Łączniki dachowe
System pokryć dachowych z  elastycz-

nych wyrobów wodochronnych (jedno- 
lub kilkuwarstwowych) mocowany jest 
mechanicznie do konstrukcji nośnej dachu 
– podłoża, przy wykorzystaniu łączników 
dachowych dwu- lub trójelementowych, 
w skład których wchodzą zazwyczaj:
1. stalowy element kotwiący odpo-

wiedni do danego podłoża, któ-
ry może być również połączony  
z  tworzywowym elementem rozpręż-
nym (dla wersji łącznika dachowego 
trójelementowego),

2. element dociskowy, który w  zależno-
ści od rodzaju mocowanych materiałów 
może być stalową podkładką docisko-
wą lub tuleją tworzywową z kołnierzem 
w przypadku mocowania z efektem te-
leskopowym.
Dla lepszej orientacji na stronie obok 

podano wizualizację elementów składo-
wych przykładowych odmian łączników 
dachowych.

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Liczne centra handlowe z wielkopowierzchniowymi obiektami, centra logistyczne, nowoczesne hale wysokiego składowania i duże 
obiekty przemysłowe - z jednej strony, a wielorodzinne budynki mieszkalne i przypadki indywidualnych domów energooszczędnych 
czy pasywnych z drugiej strony, to typowe przypadki trafnego wykorzystania dachów płaskich w szeroko pojętym budownictwie 
naszych czasów.                                                                                                    Fot. BALKAR -TECH, DAFA
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Elementy dociskowe w  postaci tulei 
tworzywowych produkowane są z  ma-
teriałów, które pozwalają na uzyskanie 
wysokich nośności z  zachowaniem du-
żej odporności na starzenie wywołane 
przede wszystkim zmianami temperatury 
i wilgotności. Najpopularniejszymi mate-
riałami dla tulei są tworzywa sztuczne 
takie jak: polipropylen lub poliamid. Za-
stosowanie tulei w  łączniku dachowym 
pozwala na uzyskanie tzw. efektu tele-
skopowego połączenia. Zestaw pracuje 
teleskopowo przy nacisku na odkształ-
calną izolację, co uniemożliwia przebicie 
powłoki hydroizolacyjnej przez łącznik. 

Kolejną odmianą elementów docisko-
wych mogą być podkładki dociskowe wy-
konane z  blachy stalowej lub tworzywa 
sztucznego. Stosowane są przy montażu 
izolacji o dużej gęstości, a co za tym idzie 
- małej strzałce ugięcia. Kształt przekroju 
podkładki dociskowej (przeprofilowanie) 
powinien zapewniać położenie współpra-
cującego z nią łba łącznika poniżej górnej 
jej płaszczyzny. 

Kształt tulei w części dociskającej mem-
branę hydroizolacyjną (kołnierz tulei) lub 
kształt podkładki dociskowej może być 
różny u  każdego z  producentów tych 
elementów, jednak w  każdym przypad-
ku kształt powinien umożliwić montaż 
łącznika dachowego w strefie zakładu nie 
zakłócając późniejszego procesu zgrzewa-
nia hydroizolacji. 

Łączniki ze stali węglowej używane 
do mocowania mechanicznego muszą 
być odpowiednio zabezpieczone przed 
korozją. Odporność korozyjną ustala się 
najczęściej wg testu Kesternicha – łącz-
niki stalowe muszą zapewnić odporność 
korozyjną na poziomie min. 15 cykli Ke-
sternicha. Alternatywą dla łączników ze 
stali węglowej z  zabezpieczeniem anty-
korozyjnym mogą być łączniki wykonane 
ze stali nierdzewnej, gatunku potocznie 
zwanego A2 lub A4, stosowane w  okre-
ślonych wymaganiami sytuacjach. 

Zastosowanie odpowiedniej odmiany 
łącznika powinno być zależne także od 
środowiska, w  jakim zostanie on uży-
ty, wg PN-EN ISO 12944-2:2001, PN-EN 
10152:2005. Grubość warstwy zabezpie-
czającej (cynkowej oraz dodatkowych 
powłok antykorozyjnych) łączników 
określają aprobaty techniczne producenta 
łączników oraz jego materiały techniczne.

Łączniki dachowe przy mechanicznym 
mocowaniu hydroizolacji mogą być roz-
mieszczone punktowo lub liniowo. 

Mocowanie punktowe to najczęściej 
łącznik stalowy stosowany w  zestawie 
z podkładką lub tuleją. Obciążenia prze-
noszone są wówczas poprzez docisk pod-
kładki lub kołnierza tulei tworzywowej do 
pokrycia hydroizolacji. Mocowanie punk-
towe polega na rozmieszczeniu łączników 

dachowych w warstwie hydroizolacji, rów-
nolegle do kierunku układania poszycia 
z  uwzględnieniem odległości od krawę-
dzi poszycia oraz minimalnej, wynikającej 
z projektu odległości pomiędzy kolejnymi 
łącznikami.

Mocowanie liniowe membrany hydro-
izolacyjnej odbywa się za pomocą ele-
mentu pośredniego, oferowanego przez 
producenta hydroizolacji, którym jest 
zwykle ciągły pasek, listwa metalowa lub 
z innego materiału, przez którą przecho-
dzi łącznik dachowy, powodując docisk 
materiału pokrycia wzdłuż całej linii mon-
tażu łączników.

Prócz mocowań wzdłużnych, systemy 
mocowania hydroizolacji przewidują 
również mocowanie poprzeczne (także 
punktowe lub liniowe) – tzn. prostopadłe 
do kierunku montażu poszycia – np. na 
końcach rolek materiału hydroizolacyjne-
go lub przy attyce.

Łączniki umieszczane są w  strefie za-
kładu membrany hydroizolacyjnej przy 
układzie jednowarstwowym w  bezpo-
średnim sąsiedztwie jej krawędzi. Nale-
ży zachować zasadę minimum 10  mm 
odstępu między krawędzią membrany  
a  najbliższym punktem (brzegiem) ele-
mentu dociskowego łącznika dachowego.

Przy zastosowaniu tulei z owalnym koł-
nierzem lub owalnej podkładki, należy 
tak ułożyć te elementy, aby ich dłuższy 
wymiar był równoległy do krawędzi mo-
cowanej hydroizolacji.

W  układzie hydroizolacji wykonanej 
w  systemie dwuwarstwowym - przede 

wszystkim systemy bitumiczne - mo-
cujemy łącznikiem dachowym warstwę 
membrany podkładowej, a następnie do 
niej zgrzewana jest wierzchnia warstwa 
bitumiczna.

Warto o tym pamiętać!
Ważnym jest, aby łącznik dachowy 

skutecznie utrzymywał, po montażu, 
odpowiedni docisk hydroizolacji, a  jego 
element dociskowy w postaci podkładki 
lub kołnierza tulei nie powinien pozwa-
lać na obrót wokół pionowej osi łącznika 
stalowego.

Przy doborze prawidłowej długości tu-
lei tworzywowej dla danej grubości ter-
moizolacji, należy kierować się indywidu-
alnymi wytycznymi danego producenta 
łączników. Jednak długość tulei powinna 
być zawsze krótsza o  około 10% od no-

Podkładka dociskowa 
wraz ze stalowym
łącznikiem samowiercącym

Tuleja tworzywowa wraz 
ze stalowym łącznikiem 
samowiercącym

Tuleja tworzywowa wraz ze stalowym 
łącznikiem samogwintującym współpracującym 
z elementem rozporowym (łącznik dachowy 
trójelementowy)

Ilustracja graficzna efektu teleskopowego mocowania.

Elementy składowe przykładowych odmian łączników dachowych
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minalnej grubości termoizolacji, jednak 
nigdy nie mniej niż o 15 mm.

Montaż łączników dachowych powi-
nien odbywać się zawsze przy wykorzy-
staniu osprzętu (akcesoriów montażo-
wych) zalecanych przez producenta tych 
łączników z  zachowaniem parametrów 
podanych w  jego materiałach technicz-
nych.

Stosowanie się ekip montażowych 
kryjących dachy płaskie do wskazanych 
powyżej podstawowych zasad i wytycz-
nych z  zakresu mechanicznego moco-
wania pokryć dachowych przyczyni się 
do poprawy jakości prowadzonych prac 
oraz długotrwałości zabezpieczenia da-
chu.

Łączniki dachowe należy stosować 
zgodnie z projektem technicznym, opra-
cowanym dla danego obiektu budowla-
nego, z uwzględnieniem obowiązujących 
norm i przepisów, aprobat technicznych 
producenta łączników oraz instrukcji sto-
sowania opracowanej przez producenta 
materiału hydroizolacyjnego i  termoizo-
lacyjnego. 

Przy doborze zwracamy szczególną 
uwagę na rodzaj i wytrzymałość konstruk-
cji oraz nośność łącznika mechaniczne-
go. Ze względu na siły ssania wiatru oraz 
pracę poszycia pod wpływem zmiennych 
warunków atmosferycznych istotne jest 
zastosowanie odpowiedniej liczby łącz-
ników dachowych w  poszczególnych 
strefach wydzielonych na dachu płaskim. 

EUROKOD „wiatrowy” 
w Polsce

Z końcem 2008 roku ukazała się w Pol-
sce norma PN-EN 1991-1-4:2008 „Eurokod 
1 - Oddziaływanie na konstrukcje. Część 
1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływa-
nie wiatru”, która w szczegółach precyzuje 
sposób oddziaływania wiatru m.in. na da-
chach płaskich oraz określa postępowanie 
przy wyznaczaniu stref na różnego rodza-
ju dachach. 

Nowa norma „wiatrowa”, na bazie Euro-
kodu 1, wprowadza także - w tzw. załącz-
niku krajowym NA - nowy sposób podzia-

łu obszaru Polski na trzy strefy obciążenia 
wiatrem.

Na znacznym obszarze Polski mamy 
do czynienia z  1. strefą obciążenia wia-
trem. Jednie obszary wybrzeża morskie-
go (strefa 2.) na północy kraju oraz tereny 
górskie i podgórskie na południu (strefa 
3.) zostały przydzielone do innych stref.  
Wpływ na gęstość mechanicznego mo-
cowania na dachach płaskich ma także 
tzw. kategoria terenu w  bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu. W  załączniku A.1. 
normy „wiatrowej” znajduje się opis pięciu 
przyjętych kategorii (0, I - IV). 

mgr inż. Mariusz Pawlak 
SFS intec Sp. z o.o., 

Stowarzyszenie DAFA

Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji dzia-
łającej aktywnie na rzecz ujednolicenia i  podniesienia stan-
dardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach 
i  funkcjonowaniu dachów płaskich i  fasad. Wytyczne Stowa-
rzyszenia DAFA w postaci publikacji technicznych dostępne są 
na: www.dafa.com.pl

Najnowsze rozwiązania w  portfo-
lio ROCKWOOL – składające się z  płyt 
MONROCK MAX E i  HARDROCK MAX 
– przeznaczone są szczególnie do da-
chów, którym postawiono specjalne 
wymagania – np. codzienna konser-
wacja urządzeń na dachu. Rozwiąza-
nie oparte jest na dwugęstościowych 
płytach z  wełny skalnej, które z  jednej 
strony mają mniejszą gęstość, dzięki 
czemu zapewniają lepszą izolacyjność, 
z  drugiej natomiast są twarde, dzięki 
czemu gwarantują odpowiednie za-
bezpieczenie dachu. Płyty HARDROCK 
MAX to najbardziej wytrzymały na rynku 
produkt pod względem siły ściskającej 
pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenia 5 mm – wytrzymują siłę 
aż 800 N. Jednocześnie zachowują niski 
współczynnik przewodzenia ciepła - λD 
= 0,040 W/mK. Z kolei dwugęstościowe 
płyty MONROCK MAX E posiadają bar-
dzo dobre, jak na twarde płyty dachowe, 

Izolacja dachów płaskich o specjalnych 
wymaganiach użytkowych
Obiektom komercyjnym stawiane są wciąż nowe wymagania dotyczące ich funkcjonalności 
oraz efektywności energetycznej, a przez to także ekonomiczności w eksploatacji. Dlatego 
ROCKWOOL wprowadził w tym roku nowe rozwiązanie do dachów płaskich zapewniające 
maksymalną izolację oraz możliwość wykorzystywania dachów jako powierzchni użytkowych 
– montażu urządzeń i instalacji lub miejsca rekreacji. Płyty HARDROCK MAX i MONROCK 
MAX E to produkty o najwyższej twardości i wytrzymałości, a jednocześnie doskonałych 
parametrach izolacyjnych.

deklarowane właściwości termoizolacyj-
ne λD = 0,038 W/mK. Dlatego rozwiąza-
nie oparte o zastosowanie tych dwóch 
produktów – płyt MONROCK MAX E 
w  warstwie spodniej i  płyt HARDROCK 
MAX w warstwie wierzchniej – daje zna-
komite wyniki, gwarantując doskonałą 
izolacyjność - dzięki czemu budynek ma 
dużo lepszą efektywność energetyczną, 
oraz trwałość i  odporność na obciąże-
nia, czyli właściwości niezwykle istotne 
dla inwestorów i  projektantów. Na tak 

zaizolowanych dachach można urządzić 
strefę rekreacyjną lub zamontować in-
stalacje np. klimatyzacyjne czy fotowol-
taiczne, bez obawy, że wpłynie to nega-
tywnie na ocieplenie lub na sam dach.

Właśnie w  związku z  wciąż rosnącymi 
wymaganiami stawianymi dachom pła-
skich ROCKWOOL rekomenduje wyko-
nywanie izolacji dachów w  dwóch war-
stwach – gwarantuje to większą trwałość 
ocieplenia i niweluje ryzyko powstawania 
mostków termicznych w przyszłości.    n
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Skutki źle wykonanego 
dachu zielonego

Błędy wykonawcze przy budowie da-
chy zielonego mogą skutkować jego 
przeciekaniem, nadmiernym obciążeniem 
statycznym stropu, zniszczeniem dachu 
przez erozję wietrzną, zalegającą wodę, 
nieprawidłowym rozwojem roślinności, 
czy ogólnie nieprawidłowym funkcjono-
waniem dachu.

W Polsce w konstrukcji dachu zielonego 
bardziej popularny jest układ wielowar-
stwowy, dlatego też niniejszy artykuł opi-
suje ten właśnie rodzaj dachu zielonego. 
Przedstawione błędy, opisane w oparciu 
o funkcje poszczególnych warstw dachu, 
to tylko wybrane przykłady możliwych 
nieprawidłowości w  projektowaniu i  re-
alizacji dachów zielonych.

1. Antykorzenność izolacji 
wodochronnej
W  przypadku izolacji wodochronnej, 

którą planujemy zastosować na dachu 
lub tarasie zielonym koniecznie należy 
sprawdzić, czy jest to izolacja antyko-
rzenna, czyli odporna na przerastanie 
przez korzenie roślin. Producenci specja-
listycznych materiałów do hydroizolacji 
dachów i  tarasów zielonych mają certy-
fikaty zaświadczające, że dany materiał 
został przebadany pod tym względem 
zgodnie z  metodologią opracowaną 
przez FLL (Stowarzyszenie Badania, Roz-
woju i Kształtowania Krajobrazu) i opisaną 
w „Wytycznych do projektowania, wyko-

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Najczęściej popełniane błędy  
w realizacji dachów zielonych
Dobrze wykonane dachy zielone mają liczne zalety użytkowe, estetyczne i ekologiczne. 
Źle wykonane z kolei generują koszty. Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie i 
realizacja poszczególnych warstw dachu zielonego.

nywania i pielęgnacji dachów zielonych – 
wytycznych dla dachów zielonych”, która 
stała się podstawą Europejskiej Normy 
DIN EN 13948 („Elastyczne wyroby wo-
dochronne – Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dacho-
wych – Określenie odporności na przera-
stanie korzeniami”). 

Tego typu badania są długotrwałe 
(trwają 2 lub 4 lata) i kosztowne, dlatego 
specjalistyczne materiały do hydroizolacji 
odporne na przerastanie przez korzenie 
roślin są droższe od materiałów, które 
nie przeszły tego typu badań i  nie mają 
certyfikatu potwierdzającego antykorzen-
ność. Jeżeli hydroizolacja nie jest antyko-
rzenna, korzenie roślin z upływem czasu 
przerastają przez powłoki hydroizolacji, 
dziurawiąc ją, co w  efekcie powoduje 
przeciekanie dachu.

Jeśli zastosowana na dachu lub tarasie 
izolacja wodochronna nie spełnia tych 
wymagań, należy zastosować dodatkowo 
folię antykorzenną.

2. Warstwa ochronna
Jej funkcją jest ochrona izolacji wodo-

chronnej przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Brak warstwy ochronnej na 
dachu zielonym może doprowadzić do 
uszkodzenia mechanicznego hydroizo-
lacji, a  w  konsekwencji do przeciekania 
dachu.

3. Warstwa drenażowa
Drenaż powinien być odpowiednio do-

brany pod kątem skuteczności i wydajno-
ści w  odprowadzaniu wody, jak również 

pod kątem kumulacji wody na potrzeby 
wegetacji. Materiał, z którego wykonany 
jest drenaż powinien spełniać parame-
try obciążeniowe wynikające z  grubości 
warstwy substratu oraz roślinności użytej 
na dachu i  powinien być wydajny w  za-
kresie odprowadzania wody. Konstrukcja 
drenażu musi umożliwiać stałe odprowa-
dzanie określonej ilości wody z warstwy 
substratu.

Zdarza się, że firma wykonawcza czy 
podwykonawcza, szukając oszczędności, 
stosuje zamienniki materiałów specjali-
stycznych, które zaplanował w projekcie 
architekt. Są one co prawda tańsze, ale 
i  gorszej jakości. Nie pełnią one często 
założonych funkcji i  niszczą pozostałe 
warstwy dachu czy tarasu, przynosząc 
realne straty.

Typowym przykładem takiej pozornie 
korzystnej finansowo zamiany jest uży-
wanie jako drenażu folii kubełkowej, która 
jest przeznaczona tylko do odwodnienia 
pionowego, czyli np. do fundamentów. 
Użycie folii kubełkowej w funkcji „drena-
żu” na dachu płaskim, np. pod zieleń in-
tensywną, skutkuje pozbawieniem dachu 
funkcji drenującej, ponieważ folia kubeł-
kowa jest mało odporna na nacisk i ulega 
zgnieceniu.

Konsekwencje źle wykonanej warstwy 
drenażowej na bazie drenaży, które są 
przypadkowo stosowanymi materiałami 
budowlanymi, które nie są przeznaczo-
ne do realizacji dachów zielonych, mogą 
być następujące: duże obciążenia mogą 
spowodować deformację drenaży, co 

Ten sam taras zielony po zrealizowaniu prac naprawczych - po odsłonięciu wpustu i zamonto-
waniu nadstawki rewizyjnej nad wpustem                                 Fot.: APK Dachy ZieloneBłąd - wpust zabudowany przez warstwy dachu zielonego              Fot.: APK Dachy Zielone
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wyklucza ich właściwe funkcjonowanie 
i prowadzi do zalegania wody na dachu; 
drenaż, który nie jest zaprojektowany do 
budowy dachów zielonych może podczas 
eksploatacji się zatykać (otwory odprowa-
dzające wodę są zbyt małe, znajdują się 
w  niewłaściwych miejscach), drenaż nie 
ma właściwej pojemności wodnej. 

Firmy projektujące i  wykonujące spe-
cjalistyczne drenaże dla dachów zielonych 
mają ich szeroki wybór w  zależności od 
zastosowania o  różnej pojemności wod-
nej, o wysokości od 2,5 cm do 6 cm w za-
leżności od rodzaju roślinności, która ma 
być posadzona na dachu. Oferują również 
drenaże o podwyższonej retencji wodnej, 
spowalniające spływ wody z dachu.

4. Brak nadstawek rewizyjnych 
nad wpustami
Często spotykanym błędem na dachach 

zielonych jest brak specjalistycznych nad-
stawek rewizyjnych, umożliwiających do-
stęp do wpustu dachowego, a także filtru-
jących wodę odprowadzaną z dachu do 
wpustu. Można też spotkać tego typu re-
alizacje dachów i tarasów zielonych, gdzie 
wpusty w ogóle nie mogą pełnić swojej 
funkcji, ponieważ są zabudowane pozo-
stałymi warstwami dachu zielonego. Dla 
przykładu (zdjęcia na str. 34) wpusty zo-
stały zabudowane warstwą ochronną, dre-
nażami, włókniną filtracyjną i substratem 
- prace naprawcze polegały na odszukaniu 
wpustów, wycięciu otworów w poszcze-
gólnych warstwach, odsłonięciu wpustów 
i montażu nadstawek rewizyjnych.

Dobrze wykonane dachy zielone 
mają liczne zalety użytkowe, estetycz-
ne i ekologiczne. Źle wykonane z kolei 
generują koszty. Dlatego tak ważne 
jest właściwe zaprojektowanie i  reali-
zacja poszczególnych warstw dachu 
zielonego.

5. Warstwa filtracyjna
Warstwa filtracyjna powinna być wy-

konana z włóknin o wysokiej wodoprze-
puszczalności, aby nie ulegała zatykaniu. 
Zatkanie warstwy filtracyjnej prowadzi do 
spiętrzania się na niej wody, co ma nega-
tywny wpływ na wegetację.

6. Substraty
Dostawcy materiałów do dachów 

zielonych wypracowali specjalistyczne 
substraty dostosowane do parametrów 
różnych typów dachów. Zastosowanie 
specjalistycznych substratów gwarantu-
je prawidłowe funkcjonowanie poszcze-
gólnych typów dachów - np. substrat 
ekstensywny, intensywny, podkładowy, 
trawnikowy, czy lekki.

 Substraty dachowe mają decydujący 
wpływ na zieleń i  wieloletnie funkcjo-
nowanie dachu czy tarasu zielonego. 

Źle dobrany substrat, substrat o zbyt ni-
skiej jakości, który nie spełnia wymagań 
wytycznych FLL lub zastosowanie ziemi 
z  wykopu może spowodować znaczne 
szkody i straty.

Przeciwko zastosowaniu na dachu zie-
mi z wykopu lub substratu o zbyt niskiej 
jakości przemawiają dość przekonujące 
argumenty.

Przede wszystkim ciężar – ziemia po-
zyskiwana z  wykopu niejednokrotnie 
waży dwa razy tyle, co specjalne sub-
straty, obciążając nadmiernie konstruk-
cję dachu.

Wodoprzepuszczalność – ziemie ilaste 
i  gliniaste charakteryzują się takimi pa-
rametrami wodoprzepuszczalności, które 
nie odpowiadają wymaganiom wytycz-
nych dla dachów zielonych. Następstwem 
jest stagnacja wody i  nierównomierne 
zaopatrzenie w wodę dla roślinności, co 
powoduje wymieranie roślin. 

Węglany – zbyt duże wartości węgla-
nów zawartych w ziemi mogą doprowa-
dzić do zamulenia (zakamieniania) syste-
mu drenażowego na dachu. 

Niepożądana roślinność – wraz z ziemią 
z wykopu na dach nanoszone są szybko 
odrastające części korzeni i kłączy, kawał-
ki pędów oraz nasiona niepotrzebnych 
roślin (chwastów), co psuje zamierzony 
efekt estetyczny na dachu lub tarasie. Aby 
się ich trwale pozbyć, potrzebny jest duży 
nakład kosztów i pracy.

7. Brak opasek żwirowych
Opaski żwirowe są koniecznym ele-

mentem dachu zielonego. Pełnią funkcję 
balastującą dach w  strefach, w  których 
siły ssące wiatru są największe. Poprawiają 
funkcję drenażową. W przypadku pożaru 
zabezpieczają dach przed rozprzestrze-
nianiem się ognia. Są stosowane wokół 
urządzeń, wyłazów na dach, świetlików 
i wpustów dachowych.

Niewłaściwe zaprojektowanie i  wyko-
nanie zielonego dachu może skutkować 
złym funkcjonowaniem, a  nawet znisz-
czeniem dachu przez wiatr – tzw. erozję 
wietrzną dachu.

Przedstawione powyżej wybrane przy-
kłady nie wyczerpują tematu występują-
cych na dachach zielonych błędów pro-
jektowych i  wykonawczych. Wszystkim 
zainteresowanym poszerzeniem wiedzy 
na temat prawidłowego projektowania, 
realizacji i  pielęgnacji dachów zielonych 
polecamy pierwsze polskie wydanie 
„Wytycznych dla dachów zielonych” FLL 
opracowane przez Stowarzyszenie Wyko-
nawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji 
działającej aktywnie na rzecz ujednolicenia i  podniesienia 
standardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o  techno-
logiach i  funkcjonowaniu dachów płaskich i  fasad. Autor od 
9 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, re-
alizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym 
przy projektach innowacyjnych dla branży. Współzałożyciel 
i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach 
Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce 
„Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestni-
czył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA, opracowującego 
polskie wydanie wytycznych. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA 
w postaci publikacji technicznych dostępne są na: www.dafa.
com.pl

Odpowiedni substrat gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
dachu zielonego  
          Fot.: Optigruen International AG/APK Dachy Zielone

Skutki erozji wietrznej na dachu zielonym                                                                                   Fot.: Optigruen
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Poddasza i ich 
wymagania adaptacyjne

W  budynkach mieszkalnych istnieją 
poddasza użytkowe lub nieużytkowe. 
Poddasze nieużytkowe to takie, które nie 
może być wykorzystane na pomieszczenia 
mieszkalne, a może jedynie pełnić funkcję 
strychu, pomieszczenia na wiązary kratowe 
dachu czy przestrzeń wentylacyjną. Nato-
miast poddasze użytkowe to część budyn-
ku położona powyżej najwyższego stropu, 
zawierająca pomieszczenia przystosowane 
na cele mieszkalne. Obecnie modne staje 
się budownictwo domków jednorodzin-
nych z wykorzystaniem poddasza na cele 
mieszkalne. Są to najczęściej domy parte-
rowe, które posiadają dachy wielospado-
we, dające architektoniczny urok i piękno 
domku (fot.1). Już w trakcie projektowania 
budynku mieszkalnego, szczególnie jego 
konstrukcji dachowej, decyduje się czy 
budynek będzie posiadał poddasze użyt-
kowe. Uwzględniony w projekcie zamysł 
wykorzystania poddasza, umożliwia jego 
racjonalne rozplanowanie, właściwszy do-
bór i  rodzaj więźby dachowej. Natomiast 
adaptacja strychów na cele mieszkalne 
w  budynkach istniejących jest przedsię-
wzięciem technicznie dość utrudnionym 
i wymaga wykonania projektu oraz wielu 
działań, zgodnych z prawem budowlanym, 

Wykorzystanie poddasza  
budynku na cele mieszkalne
Poddasze jest przestrzenią między dachem a jego najwyższym stropem. Stąd budynek za-
kończony stropodachem nie posiada poddasza - najwyższy jego strop posiada określoną 
konstrukcję i pełni funkcję stropu i dachu. Każde poddasze jest inne, zależy od rodzaju 
dachu i zastosowanej konstrukcji więźby dachowej. W przypadku więźby dachowej z drew-
na, największe możliwości wykorzystania kubatury poddasza na mieszkanie, daje więźba o 
konstrukcji krokwiowej (rys. 1) i krokwiowo- jętkowej (rys. 2). Są to konstrukcje, w których nie 
ma na poddaszu takich elementów konstrukcyjnych jak: płatwie, kleszcze i słupy, które są 
przeszkodą w swobodnym kształtowaniu przestrzeni mieszkalnej poddasza.

by takie dzieło powstało. Przede wszystkim 
na zmianę sposobu użytkowania istnieją-
cego strychu, poddasza, musi być pozwo-
lenie. Szczególnie wówczas gdy budynek 
znajduje się na terenie objętym ochroną 

konserwatorską lub wpisany jest do reje-
stru zabytków. Poza tym muszą być speł-
nione określone warunki jak: średnia wyso-
kość pomieszczeń na stały pobyt - 220 cm, 
zaś na przebywanie tylko około 4 godzin 
na dobę - 190 cm. Powierzchnia światła 
okien w każdym z pomieszczeń musi wy-
nosić jedną ósmą powierzchni podłogi. 

Środkiem komunikacji miedzy pomiesz-
czeniami parteru a  pomieszczeniami na 
poddaszu, muszą być schody, na przykład 
jednobiegowe, ze stopniami o wysokości 
19 cm i 25 cm szerokości (fot.2). Podłogi 
poddasza są najczęściej betonowe, dlatego 
należy położyć wylewkę samopoziomującą 
a na nie np. powszechnie stosowane pane-
le drewnopodobne, które stworzą w po-
szczególnych pomieszczeniach ładną i es-
tetyczną posadzkę pływającą, szczególnie 
w sypialni czy w pokoju dziecięcym (fot. 3).

Poza tym każde pomieszczenie miesz-
kalne musi być wentylowane przez wła-
sny pion wentylacyjny. W przypadku braku 
możliwości takiego rozwiązania, można za-
stosować wentylację nawiewno-wywiew-
ną. Poszczególnym pomieszczeniom na 
poddaszu należy również zapewnić od-
powiednie ogrzewanie, np. elektryczne 
panele na podczerwień (fot.  4), które są 
oszczędne w zużyciu energii elektrycznej, 
bezobsługowe i stwarzają wysoki komfort 
w utrzymaniu temperatury zaplanowane-
go mikroklimatu. Dobór mocy grzewczej 

Rys. 1

Rys. 2

Fot. 3

fot. 1 fot. 2
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panelu w  każdym pomieszczeniu jest 
wyrażona w Wattach i wynika z obliczeń 
kubatury pomieszczenia i współczynnika, 
jaki przypada na m3, którego wielkość jest 
ustalana według jakości termicznego ocie-
plenia poddasza i jego okien.

Zabudowa poddasza
Modernizacja poddasza musi być wy-

konana zgodnie z uprzednio wykonanym 
projektem technicznym i  wymogami 
przepisów prawa budowlanego oraz przy 
udziale nowoczesnych materiałów budow-
lanych. Kolejność wykonywania prac ada-
ptacyjnych na poddaszu, jego zabudowy 
poszczególnych ścian skośnych, sufitów 
i ścianek kolankowych jest w zasadzie do-
wolna. Jednak najlepszym rozwiązaniem 
jest wykonywanie w  pierwszej kolejno-
ści ścianek działowych z  cegły dziurawki 
(fot.5) lub z  płyt gipsowo-kartonowych, 
ogniochronnych typu GKF. W  przypadku 
zastosowania płyty gipsowo-kartonowej, 
należy uprzednio zamocować do więźby 
dachowej (krokwi, jętek czy kleszczy) ruszt 
metalowy, wykonany ze stali ocynkowanej 
lub ruszt z łat drewnianych. Decydując się 
na ruszt drewniany należy jednak pamiętać, 
że drewno jest materiałem higroskopijnym 
i  w  przypadku niewłaściwego zaimpre-
gnowania, po zamocowaniu do niego płyt 
gipsowo-kartonowych może powodować 
pęknięcia na połączeniach płyt i deformację 
powierzchni zabudowy.

W procesie wykonywania zabudowy bio-
rą udział również ścianki kolankowe, które 
są przedłużeniem zewnętrznych ścian no-
śnych budynku tj. wystają ponad poziom 
ostatniego stropu i  mają duży wpływ na 
właściwy stopień wykorzystania poddasza. 
Wysokość tych ścianek jest różna i wynosi 
od 70 cm do 150 cm. Im większa ich wy-

sokość tym wykorzystanie poddasza jest 
lepsze, szczególnie w zakresie zagospodaro-
wania przestrzeni pod skosami dachowymi.

W  domkach jednorodzinnych partero-
wych, z wykorzystaniem poddasza na cele 
mieszkalne, można w określonym miejscu 
podwyższyć ścianę kolankową, by w niej za-
instalować pionowo okna. Zaletą ich jest to, 
że przez nie widać nie tylko niebo, jak przy 
oknach połaciowych (dachowych).

Ważnymi pracami w wykonywaniu zabu-
dowy poddasza są prace dotyczące ocie-
plenia termicznego dachu i ścianek działo-
wych wełną mineralną w takim stopniu, by 
zapewnić w pomieszczeniach odpowiedni 
komfort cieplny, zgodny z obowiązującym 
przepisami. By zapewnić takie warunki, 
przegrody i  dach (ocieplony) powinny 
posiadać współczynnik przenikania ciepła 
„U ” na poziomie nie większym niż 0,20 W/
(m2K) - dla dachu, 0,25 W/(m2K)  - dla ścian 
zewnętrznych (0,18 i 0,23 - od 1.01.2017 r.). 
Z wyliczeń wynika, że grubość zastosowa-
nej wówczas wełny mineralnej powinna 
wynosić około 20 cm. Wykonując prace 
izolacyjne – termiczne - należy zawsze 
pamiętać, że w przypadku pokrycia połaci 
dachowej folią niskoparoprzepuszczalną 
lub gdy połacie dachowe pokryte są papą 
wierzchniego krycia, względnie dachówką 
bitumiczną, to pomiędzy poszyciem dachu 
a górną płaszczyzną izolacji termicznej nale-
ży zastosować szczelinę wentylacyjną o gru-
bości 2,5 cm (rys. 3). Większe szczeliny niż 
2,5 cm zachowuje się wówczas, gdy dłuższa 
jest połać dachowa i więcej jest załamań 
na jej długości. Wykonując prace izolacyj-

ne, pamiętać należy również o tym, by nie 
pozostawiać przerw w łączeniu płyt izola-
cyjnych, ponieważ to grozi, mimo dobrej 
paroizolacji, powstaniem mostków termicz-
nych i nawilgacaniem płyt gipsowo-karto-
nowych, szczególnie w czasie mrozów.

Starannego wykonania wymaga również 
zakładanie paroizolacji, (zawsze po we-
wnętrznej stronie ocieplania), co jest szcze-
gólnie istotne w pomieszczeniach łazienko-
wych i kuchennych, gdzie wilgotność po-
wietrza jest najwyższa. Folię paroizolacyjną 
należy zawsze łączyć ze sobą z 20 cm zakła-
dem i sklejać przy pomocy specjalnego kle-
ju paroszczelnego lub taśmą dwustronnie 
klejącą, która dodatkowo zabezpiecza przed 
dziurawieniem folii podczas montażu płyt 
gipsowo-kartonowych. Wykonana zgodnie 
z przepisami, fachowo i starannie zabudo-
wa poddasza, szczególnie w ramach prac 
adaptacyjnych, daje możliwość osiągnięcia 
nowoczesnego mieszkania, które nie wiele 
różni się od mieszkania na parterze czy pię-
trze domku jednorodzinnego, a dodatkowo 
posiada swój specyficzny klimat i urok, dzię-
ki skosom. Stąd wniosek: warto adaptować 
użytkowe poddasza domów mieszkalnych. 
Ponadto, cena mieszkania na poddaszu jest 
również bardzo konkurencyjna w stosunku 
do ceny mieszkania na piętrze czy parterze. 

 W artykule tym przedstawiłem ważniej-
sze zagadnienia dotyczące wykorzystania 
poddasza na cele mieszkalne. Poddasze 
to prawie gotowa zabudowa kubaturowa, 
którą należy tylko ocieplić i odpowiednio 
wykończyć nowoczesnymi materiałami 
płytowymi, dostępnymi obecnie na rynku 
krajowym w  dowolnej ilości. Wystarczy 
jeszcze tylko zainstalować ogrzewanie, takie 
jak np. zaproponowane w artykule, nowo-
czesne ogrzewanie elektryczne, panelowe, 
wentylację zgodnie z  wymaganiami pra-
wa budowlanego oraz nowoczesne okna 
w  ścianach kolankowych lub połaciowe 
w dachu (fot.6), które dostarczą mieszkań-
com odpowiednią ilość naturalnego światła 
tak potrzebnego dla życia.

 INŻ. ZBIGNIEW GĘSIŃSKI
 Rzeczoznawca NOT, wieloletni

 biegły sądowy w dziedzinie
 technologii drewna

Fot. i rys. autora i z Internetu 

Fot. 4

Fot. 5 Fot. 6

Rys. 3
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Problematyka wyboru 
okna dachowego

Przy aranżowaniu pomieszczeń podda-
sza należy szczególnie uważnie przeanali-
zować sposób ich doświetlenia i wentyla-
cji. Standardowym rozwiązaniem stało się 
obecnie zastosowanie okna dachowego, 
które cechuje się wieloma korzystnymi 
parametrami i właściwościami. 

Jednym z najistotniejszych problemów 
jest ograniczenie w maksymalnym stop-
niu strat ciepła, a więc wybór okna o wy-
sokich parametrach termoizolacyjnych. 
Efekt taki uzyskuje się m.in. dzięki zasto-
sowaniu okna wykonanego z „ciepłych” 
(z przekładką termiczną) kształtowników 
stalowych lub aluminiowych, a  także 
wielokomorowych tworzywowych. Jed-
nak najczęściej ramy ościeżnic i skrzydeł 
okien dachowych wykonuje się z drewna 
sosnowego klejonego warstwowo, za-
bezpieczonego próżniowo środkiem im-
pregnującym oraz stosownym lakierem. 
Ponadto przeszklenie powinno składać 
się z zestawu szyb charakteryzujących się 
wysoką izolacyjnością. Z tym problemem 
związany jest także sposób uszczelnienia 
osadzenia okna w połaci dachowej, który 
powinien uwzględniać także rodzaj po-

Okna dachowe
Oknem dachowym, zwanym także oknem połaciowym, nazywamy okno umieszczone w 
połaci dachu w celu doświetlenia, a także wentylacji  pomieszczeń poddasza, strychu itp. 
Otwieranie następuje najczęściej poprzez obrót dookoła poziomej osi przechodzącej przez 
środek okna. Wyrób otworowy zainstalowany w połaci dachowej powinien charakteryzo-
wać się  bardzo wysoką izolacyjnością (utrata ciepła przez dach może wynosić nawet 30 
%) oraz skutecznym zabezpieczeniem przed nadmiernym nasłonecznieniem, włamaniem 
i stłuczeniem.

krycia tj. płaskie lub faliste. Do samego 
uszczelniania należy stosować specjalne 
kołnierze, uszczelki i stosowne materiały 
uszczelniające.

Właściwa izolacyjność wymaga także 
wzięcia pod uwagę sposobu otwierania 
i  zamykania okna dachowego, w  tym 
w  kontekście funkcji jakie ma spełniać. 
Odnosi się to do faktu, czy ma stanowić 
jedynie doświetlenie wnętrza pomiesz-
czenia, czy też wymagać będzie częste-
go otwierania i wietrzenia. W tym drugim 
przypadku dobrze sprawdzają się systemy 
uchylne z  opcją mikrowentylacji, które 
są szczególnie przydatne podczas snu 
w chłodniejsze dni. Występuje tutaj jesz-
cze zagadnienie komfortu obsługi okna, 
polegające na właściwym umiejscowieniu 
klamki np. w  dolnej części skrzydła lub 
też na zastosowaniu napędu mechanicz-
nego do ruchu skrzydła wraz ze zdalnym 
sterowaniem.

Przy wyborze okna dachowego należy 
uwzględniać problematykę jego utrzy-
mywania w czystości. Niezbędną funkcją 
tego wyrobu powinna być możliwość ob-
rócenia skrzydła do pozycji umożliwiają-
cej łatwe jego umycie. Dodać można, że 
niektóre rozwiązania okien dachowych 
pozwalają na obrót skrzydła nawet o 120°, 

co zapewnia wygodne mycie szyb ze-
wnętrznych.

Literatura fachowa z  zakresu okien 
dachowych podaje, iż przy ich doborze 
należy szczególnie uwzględnić poniżej 
podane czynniki.

Powierzchnia przeszklenia
i rodzaj pomieszczenia 
Prawidłowo doświetlenie pomieszczeń, 

w tym także poddaszy, za pomocą natu-
ralnego światła określa się stosunkiem 
powierzchni okna mierzonej w  świe-
tle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. 
W  przypadku pomieszczeń przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, stosunek ten powi-
nien wynosić co najmniej 1:8, natomiast 
w  pomieszczeniach przeznaczonych na 
inne cele, np. gospodarczych, nie powi-
nien być niższy niż 1:12.

Kąt nachylenia dachu
Wysokość dobieranego okna dacho-

wego powinna być odpowiednia do kąta 
pochylenia połaci dachowej. Stosowana 
jest zależność, iż im kąt nachylenia dachu 
jest mniejszy to wysokość okna powinna 
być większa.

Fot. FAKRO

Okno obrotowe

Okno uchylno-obrotowe

Okno wysokoosiowe

Prawidłowe doświetlenie poddasza poprzez właściwy dobór 
wysokości okna do kąta nachylenia dachu. Rys. Roto
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Rozstaw krokwi
Okna dachowe są zazwyczaj wyposażo-

ne w uniwersalne kątowniki, które umoż-
liwiają ich montaż zarówno na łatach jak 
i  na krokwiach. Przy wyborze sposobu 
montażu należy kierować się następują-
cymi sugestiami:
•	 rozmiar okna powinien uwzględniać 

rozstaw krokwi, ponieważ umożliwia 
to łatwy i  szybki montaż oraz zapew-
nia stabilność konstrukcji i  trwałość 
połączenia,

•	 szybko, łatwo i trwale można zamonto-
wać okno na łatach, szczególnie wtedy, 
gdy rozstaw krokwi jest większy niż sze-
rokość okna dachowego.
Ważną sprawą w problematyce doboru 

i  umiejscowieniu okien dachowych jest 
również ich wielkość. Zdecydowanie lep-
sze efekty oświetlenia uzyskuje się przez 
zastosowanie kilku mniejszych okien 
umieszczonych w  różnych punktach da-
chu, niż przez zainstalowanie jednego 
dużego okna.

Okna dachowe powinny więc spełniać 
określone w ww. normie dla tego typu wy-
robów otworowych właściwości eksplo-
atacyjne i wymagania specjalne. Wyjaśnić 
należy, że nie wyspecyfikowano w  niej 
właściwości i wymagań odnoszących się 
bezpośrednio do okien dachowych. Je-
dynie w zakresie właściwości ogniowych 
(reakcja na ogień i  oddziaływanie ognia 
zewnętrznego) podano, że okna dacho-
we należy badać i  klasyfikować zgodnie 
z  normą PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasy-
fikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i  elementów budynków – Część 1: Kla-
syfikacja na podstawie wyników badań 
reakcji na ogień. 

Wynikające 
z obligatoryjnych przepisów
Podstawowym w  Polsce przepisem, 

określającym w  sposób obowiązkowy 
wymagania dotyczące m.in. wyrobów 
budowlanych, w  tym okien, jest rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
w Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

W rozporządzeniu są zawarte wymaga-
nia odnoszące się w sposób bezpośredni 
lub pośredni do zagadnień okien dacho-
wych, nazywanych w  tym dokumencie 
oknami połaciowymi.

W dziale VII Bezpieczeństwo użytko-
wania znajdują się m.in. takie zapisy:

§ 299.2. Dopuszcza się stosowanie 
okien otwieranych na zewnątrz, o  po-
ziomej osi obrotu i  maksymalnym wy-
chyleniu skrzydła do 0,6 m, mierząc od 
ściany zewnętrznej, pod warunkiem za-
stosowania w nich szyb zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowania oraz umoż-
liwienia ich mycia, konserwacji i naprawy 
od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń 
technicznych instalowanych na zewnątrz 
budynku.

§ 301.1. W budynku na kondygnacjach 
położonych powyżej 25 m nad terenem 
odległość miedzy górną krawędzią we-
wnętrznego podokiennika a  podłogą 
powinna wynosić co najmniej 0,85 m, 
z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek pod-
okiennych w loggii, na tarasie lub galerii, 
gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

§ 301.2. W budynku na kondygnacjach 
położonych powyżej 25 m nad terenem 
między górną krawędzią podokiennika 
a podłogą należy zachować odległość co 
najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wycho-
dzących na loggie, tarasy lub galerie.

§ 304.1. Przeszklenie okien połacio-
wych, których krawędź jest usytuowana 
na wysokości ponad 3 m nad poziomem 
podłogi, świetlików oraz dachów w  bu-
dynkach użyteczności publicznej i zakła-

dów pracy, powinno być wykonane ze 
szkła lub innego materiału o podwyższo-
nej wytrzymałości na uderzenie.

W  załączniku nr 2 Wymagania izo-
lacyjności cieplnej i  inne wymagania 
związane z  oszczędnością energii za-
pisano m.in.:

1.2. Wartości współczynnika przenika-
nia ciepła U  okien, drzwi balkonowych 
i drzwi zewnętrznych nie mogą być więk-
sze niż wartości U(max) określone poniżej:

Okna połaciowe: 
a) przy ti ≥ 16 °C 
 - od 1 stycznia 2017 r. 
  – U(max)	=	1,3	[W/(m²•K)],
 - od 1 stycznia 2021 r. 
  – U(max)	=	1,1	[W/(m²•K)],
b) przy ti < 16 °C 
 - od 1 stycznia 2017 r. 
  – U(max)	=	1,6	[W/(m²•K)],
 - od 1 stycznia 2021 r. 
  – U(max)	=	1,4	[W/(m²•K)],

przy czym ti stanowi temperaturę 
pomieszczenia ogrzewanego zgodnie  
z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Wynikające z innych dokumentów
W  okresie poprzedzającym obowią-

zywanie normy wyrobu PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010, wprowadzenie do ob-
rotu i  stosowania okna dachowego wy-
magało ustanowienia stosownego doku-
mentu odniesienia, jakim była Aprobata 
Techniczna. Tego typu dokument zawierał 
wymagania odnoszące się wyłącznie do 
okien dachowych. Wymagania te doty-
czyły m.in.:
•	 wykonania i wymiarów,
•	 sprawności działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu okna,
•	 sprawności działania skrzydeł i okuć za-

bezpieczających okno w pozycji otwar-
tej pod wpływem obciążenia statyczne-
go siłą skupioną, działającą prostopadle 
do płaszczyzny skrzydła,

•	 nośności złączy w narożach skrzydła,
•	 sztywności skrzydeł na obciążenia 

dynamiczne i  statyczne siłą skupioną 
działającą prostopadle do płaszczyzny 
skrzydła,

•	 ugięcia elementów okien pod obciąże-
niem równomiernie rozłożonym, dzia-
łającym prostopadle do powierzchni 
skrzydła.

Przykładowa 
konstrukcja okna 
dachowego 

Najpopularniejszym oknem dachowym 
jest okno jednoskrzydłowe przechylne, 
o poziomej osi obrotu usytuowanej w po-
łowie wysokości okna. Wyrób może być 
wykonany z profili drewnianych, i wtedy 

Efekt doświetlenia jednym oknem a efekt doświetlenia kilko-
ma oknami mniejszymi rozmieszczonymi w różnych miejscach 
połaci. Rys. Fakro

Wymagania
Wynikające z norm
Okna są objęte normą PN-EN 14351-

1:2006+A1:2010 Okna i  drzwi – Norma 
wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i  drzwi zewnętrzne bez 
właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności. W  za-
kresie normy podano, że ma zastosowa-
nie m.in. do okien dachowych przezna-
czonych do zamontowania w pochyłych 
dachach, uruchamianych ręcznie lub za 
pomocą napędu.
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jest wyposażony w  osłony z  blach alu-
miniowych, lub z  kształtowników meta-
lowych albo tworzywowych. Dostarcza-
ny jest w  kompletnych zestawach wraz 
z oszkleniem, okuciami, uszczelkami, na-
wiewnikami, z  zewnętrznym kołnierzem 
uszczelniającym oraz z  niezbędnymi ak-
cesoriami umożliwiającymi montaż okna 
w konstrukcji dachu.

Okno dachowe składa się z  dwóch 
podstawowych elementów – ościeżnicy 
i skrzydła, wykonanych z drewna zazwy-
czaj sosnowego klejonego warstwowo, 
zabezpieczonym środkiem impregnują-
cym oraz bezbarwnym lakierem wodnym. 
W  konstrukcji okien dachowych stoso-
wane są także kształtowniki aluminiowe 
i stalowe, w tym z przekładką termiczną 
(tzw. ciepłe), oraz kształtowniki tworzy-
wowe. Takie rozwiązania są zalecane do 
pomieszczeń o dużej wilgotności, jak ła-
zienki i kuchnie.

Osłony elementów drewnianych oraz 
kołnierze uszczelniające są wykonywa-
ne z  blachy aluminiowej, powlekanej 
od strony zewnętrznej przeważnie po-
włokami termoplastycznymi (np. PVDF 
– polifluorek winylidenu), a  od strony 
wewnętrznej powłokami organicznymi. 
Dodać należy, że osłony i kołnierze mogą 
być także wykonane z blachy miedzianej 
lub tytanowo-cynkowej.

Jako przeszklenie stosowane są co naj-
mniej szyby zespolone jednokomorowe 
(4+16+4 mm), uszczelnione uszczelkami 
wykonanymi z  kauczuku syntetycznego 
EPDM. Z kolei uszczelnienie styku przylgi 
skrzydła z ościeżnicą jest realizowane przy 
pomocy uszczelek wykonanych z elasto-
merów termoplastycznych TPE.

Prezentowane okna dachowe są wy-
posażone w  okucia przechylno-cierne, 
usytuowane w  środku rozpiętości skrzy-
dła. Umożliwiają ruch obrotowy skrzydła 
wokół osi znajdującej się w połowie jego 
wysokości o kąt od 0° do 180° oraz jego 
ustawienie i  zablokowanie w  dowolnej 
pozycji uchylania.

Otwieranie, zamykanie i  wietrzenie 
może być wykonywane za pomocą klamki 
zainstalowanej w dolnej lub górnej części 
skrzydła 

Okno tego typu są zazwyczaj wyposa-
żone w dwa sposoby wentylacji:
•	 mikrowentylację, obsługiwaną za po-

mocą klamki,
•	 ciągłą wentylację bez zanieczyszczeń 

przy zamkniętym oknie, realizowaną 
poprzez nawiewnik z  wbudowanym 
filtrem.
Przykładowe jednoskrzydłowe da-

chowe okno przechylne z  poziomą osią 
obrotu, z klamką zainstalowaną w dolnej 
części skrzydła, oferowane przez firmę Ve-
lux, przedstawiono na fotografii poniżej.

Montaż okien 
dachowych

Montaż okien dachowych powinien 
być realizowany przez przeszkolonych 
w  tym zakresie dekarzy. Do najistot-
niejszych problemów zaliczyć można 
właściwe wypoziomowanie okna, pra-
widłowe ułożenie materiału izolacyj-
nego wokół ościeżnicy, zamontowanie 
kołnierza paroprzepuszczalnego chro-
niącego przed wilgocią oraz kołnierza 
uszczelniającego, odprowadzającego 
wodę opadową. Poniżej przedstawio-
no podstawowe etapy montażu okien 
dachowych.

Mocowanie do konstrukcji dachu
Okna dachowe są mocowane za po-

mocą kątowników montażowych, do-
starczanych z zasady łącznie z zestawem 
okiennym. Przykręca się je wkrętami do 
łat montażowych lub krokwi, przy czym 
szerokość okna powinna być o 40 mm do 
60 mm mniejsza niż odległość między ła-
tami albo krokwiami.

Mocowanie do łat, które powinny mieć 
szerokość w granicach 40 mm – 60 mm, 
umożliwia przesuwanie okna w poziomie 
w czasie montażu. Pozwala to na lepsze 
dopasowanie miejsca zamontowania okna 
do profilu pokrycia dachowego. Przykłado-
wy schemat montażu okna dachowego na 
łatach przedstawiono na rys. 1.

Mocowanie do krokwi jest zaleca-
ne szczególnie przy wymianie starych 
okien na nowe w  dachach już istnieją-

cych, a  także przy dużych wymiarach 
gabarytowych. Również w  nowych do-
mach, w których przewidziano poddasze 
użytkowe, rozstaw krokwi najczęściej jest 
tak dobrany, aby bez problemów moż-
na było między nimi zamontować okno. 
Wstawia się je jednocześnie z  układa-
niem pokrycia dachowego, przed wy-
kończeniem poddasza od wewnątrz 
oraz ociepleniem. Przykładowy schemat 
montażu okna dachowego na krokwiach 
pokazuje rys. 2.

Spotykane są także przypadki, gdy sze-
rokość okna dachowego jest większa od 
rozstawu między krokwiami. Stosuje się 
wtedy wymiany w konstrukcji dachu, co 
schematycznie obrazuje rys. 3. Wprowa-
dzone poziome belki wymianu powinny 
być usytuowane w odległości od 300 mm 
do 500 mm w stosunku do dolnej i górnej 
krawędzi okna dachowego.

Łączenie okna 
z membraną dachową
Przed rozpoczęciem montażu okna, 

dach powinien być już pokryty paro-
przepuszczalną membraną dachową lub 
inną izolacją wstępnego krycia. Zazwyczaj 
jest już położona część końcowego po-
krycia dachowego bez fragmentu wokół 
samego okna. W  miejscu przewidywa-
nego usytuowania okna nie przybija się 
łat pod pokrycie dachowe. Jeżeli jednak 
już zostały założone, to łaty te się wyci-
na. Także wyciąć należy w  tym miejscu 
membranę dachową, pozostawiając za-
pas umożliwiający wywinięcie jej na łaty. 
Optymalny montaż okna dachowego wy-
stępuje w przypadku, gdy jego szerokość 
jest mniejsza o około 50 mm od rozstawu 
krokwi.

Poziomowanie okna
W  celu wyeliminowania możliwości 

nieprawidłowego działania okna, nale-
ży bardzo dokładnie wypoziomować na 
łatach jego ościeżnicę. Ułatwia to chwi-
lowe zainstalowanie skrzydła w oścież-
nicy i sprawdzenie równoległości szcze-
lin pomiędzy tymi elementami okna. 
Ewentualne nierówności w  zamoco-
waniu ościeżnicy niweluje się pod-

Okno przechylne firmy Velux  
1. skrzydło, 2 nawiewnik, 3 ościeżnica

Rys. 1. Schemat montażu na łatach 
                                     Rys. Fakro

Rys. 2. Schemat montażu na krokwiach 
                                    Rys. Fakro

Rys. 3. Schemat montażu na 
wymianach                      Rys. Fakro
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kładkami pod kątowniki montażowe. 
Przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy 
a  łatami ociepla się zazwyczaj ramą 
izolacyjną wykonaną ze spienionego 
polietylenu, dopasowaną do rozmiaru 
okna. Następnie montuje się wokół 
okna folię przeciwwilgociową, w  spo-
sób szczelnie łączący z membraną da-
chową. Przykładowy montaż pokazano 
na fot. poniżej.

Charakterystyczne typy 
okien dachowych

Okno uchylno-obrotowe
Do okien dachowych nowej generacji 

zalicza się okna uchylno-obrotowe. Takie 
rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje 
się dwoma oddzielnymi sposobami otwie-
rania skrzydła – uchylną oraz obrotową. 
Rozdzielenie funkcji otwierania zapewnia 
stabilność oraz zwiększa bezpieczeństwo 
użytkowania.

Uchylanie skrzydła z  zastosowaniem 
górnej osi obrotu, w zakresie od 0° do 35° 
umożliwia łatwe podejście do krawędzi 
otwartego okna. Zwiększa to przestrzeń 
użytkową pomieszczenia, zapewniając 
jednocześnie nieograniczony widok na 
zewnątrz. Z kolei funkcja obrotowa skrzy-
dła do 180° stosowana jest do mycia ze-
wnętrznej szyby oraz do zakładania marki-
zy. Czynności te są możliwe dzięki zasuwce 
blokującej obrócone o 180° skrzydło.

Zainstalowane w  oknie okucia po-
zwalają na realizację tylko jednego spo-
sobu otwierania oraz pełną stabilność 
skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej jak 
i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania 
zapewnia stosowny przełącznik zamon-
towany w  połowie wysokości oścież-
nicy i  dostępny po otwarciu skrzydła. 
Sterowanie otwieraniem dokonywane 
jest przy pomocy klamki umieszczonej 
w  dolnej części skrzydła, wyposażonej 
zazwyczaj także w dwustopniową funk-
cję mikrowentylacji.

Przykładowe okno dachowe prezento-
wanego typu firmy Fakro przedstawiono 
na fot. poniżej.

Okno balkonowe
Jednym z  nowatorskich rozwiązań 

okien dachowych są okna, w  których 
otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne 
skrzydło otwierane jest płynnie w  spo-
sób uchylny do góry aż do kąta 45°, 
a dolne odchylane do przodu, co umoż-
liwia swobodny dostęp do wnęki balko-
nu. Boczne barierki ochronne balkonu 
są zintegrowane z  dolnym skrzydłem 
i wysuwają się podczas jego otwierania. 
Z  kolei podczas zamykania tego skrzy-
dła, barierki chowają się w oknie i nie są 
widoczne ponad połacią dachu. Ukry-
cie barierek pod oblachowaniem okna 
zapobiega możliwości ich zabrudzeniu 
i  wpływa na właściwą estetykę dachu. 
Taki rodzaj okien dachowych oferuje 
m.in. firma Fakro, a przykładowy wyrób 
przedstawiono na fot. poniżej.

Przykładowy montaż okna dachowego

Instalowanie
kołnierza uszczelniającego
Ostatnim etapem montażu okien da-

chowych jest założenie kołnierza uszczel-
niającego, który powinien być dopasowa-
ny do rodzaju pokrycia dachowego i jego 
wysokości. Kołnierz na dachu pokrytym 
wysoką dachówką lub blachodachówką 
należy wyposażyć w  specjalny fartuch, 
dokładnie dopasowujący jego kształt 
do odpowiednio przyciętych dachówek. 
Ponadto powinien mieć od góry listwę 
podpierającą wysokie elementy pokrycia 
oraz stosowne rynienki odprowadzające 
wodę opadową.

Po zrealizowaniu czynności izolacyj-
nych na dachu, należy wykonać montaż 
elementów wewnętrznych. Zaliczamy do 
nich ułożenie foli paraizolacyjnej wokół 
okna, ocieplenie i  ukształtowanie wnęki 
okiennej oraz jej wykończenie płytami 
gipsowo-kartonowymi.

Okno wykonane jest z klejonego war-
stwowo i  impregnowanego próżniowo 
drewna sosnowego. Standardowo jest 
dostępne z energooszczędnym pakietem 
szybowym U3, zapewniającym współ-
czynnik przenikania ciepła Uw całego 
okna	 na	 poziomie	 1,2	 [W/(m²•K)].	 Jest	
ponadto wyposażone w  automatyczny 
nawiewnik typu V40P. Okna produkowa-
ne są w  rozmiarach od 550 mm x 780 
mm do 1340 mm x 980 mm, mające po-
wierzchnię przeszklenia w granicach od 
0,22 m² do 0,92 m². Przystosowane jest 
do montażu na dachach o pochyleniu od 
15° do 55°.

 

Okno uchylno-obrotowe firmy Fakro

Dachowe okno balkonowe firmy Fakro

Balkonowe okna dachowe ww. produ-
centa są wykonywane z  identycznego 
drewna jak prezentowane powyżej okna 
uchylno-obrotowe. Wyposaża się je w in-
nowacyjne mechanizmy wspomagające, 
podtrzymujące skrzydło przy obrocie od 
0° do 45°, co pozwala na pozostawienie 
otwartego skrzydła w  dowolnej pozycji 
w  tym zakresie. Obrócone skrzydło blo-
kowane jest przez zasuwkę przy kącie 
180°, celem przeprowadzenia czyszcze-
nia i  mycia. Obsługa funkcji okna doko-
nuje się za pomocą klamki usytuowanej 
w dolnej części górnego skrzydła. Klamka 
wyposażona jest także w dwupunktowe 
ryglowanie.

Górne i  dolne skrzydło okna szklone 
jest bezpiecznym pakietem szybowym 
P2, z zewnętrzną szybą hartowaną i we-
wnętrzną laminowaną. Pakiet ten gwaran-
tuje współczynnik przenikania ciepła Uw 
całego	okna	na	poziomie	1,5	 [W/(m²•K).	
Dodać jeszcze można, iż producent ofe-
ruje okno balkonowe o  wymiarach ze-
wnętrznych ościeżnicy 940 mm x 2550 
mm, które można instalować w dachach 
o pochyleniu od 35° do 55°. 

Okno wysokoosiowe – rodzaj okna obrotowego z osią obrotu 
umieszczoną powyżej 3/4 swojej wysokości,dzięki czemu pod-
czas obrotu skrzydło nie "wchodzi" do pomieszczenia. Fot. Roto
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Okno kolankowe
Występują rozwiązania okien dacho-

wych, polegające na połączeniu górne-
go, zamontowanego w  pochyłej połaci 
dachu okna z  pionowo usytuowanym 
oknem dolnym, zwanym kolankowym. 
Połączenie takie, oprócz bardzo dobrego 
doświetlenia pomieszczenia poddasza, 
umożliwia pełen, niczym nie ograniczo-
ny widok od górnej krawędzi okna, nawet 
do samej podłogi. Okna kolankowe, tak 
jak poprzednio już przedstawione inne 
okna dachowe, są przeważnie wykonywa-
ne z klejonego warstwowo i impregnowa-
nego drewna sosnowego.

Okna tego typu produkuje m.in. firma 
Velux, a  przykładowe rozwiązanie po-
kazuje fot. poniżej. Górne okno stanowi 
z zasady typowe okno dachowe uchylno-
-obrotowe lub przechylne o poziomej osi 
obrotu. Dolne okno może być uchylne, co 
pozwala na wentylację (maksymalny kąt 
uchylenia wynosi 18°, szerokość otwarcia 
do około 120 mm) oraz umożliwia umycie 
szyby zewnętrznej od wnętrza pomiesz-
czenia. Uchylanie jest realizowane za 
pomocą klamki zamocowanej w  górnej 
części skrzydła okna. Innym rozwiąza-
niem są okna kolankowe ze skrzydłem 
nieotwieranym.

nych obiektów z płaskimi dachami, w któ-
rych występują trudności z zapewnieniem 
właściwej ilości światła. Problem ten można 
rozwiązać poprzez zastosowanie okien da-
chowych – otwieranych i nieotwieranych.

Firma Okpol oferuje m.in. okna dacho-
we nieotwierane, które w maksymalny spo-
sób doświetlają pomieszczenia z dachami 
o pochyleniu nie przekraczającym 15°. Są to 
wyroby otworowe wykonywane z wieloko-
morowych kształtowników tworzywowych 
PVC w kolorze białym, odpornych na działa-
nie czynników atmosferycznych. Okno jest 
oszklone pakietem dwuszybowym, z harto-
waną szybą zewnętrzną oraz wewnętrzną 
laminowaną. Współczynnik przenikania cie-
pła Uw	całego	okna	wynosi	1,7	[W/(m²•K)].	
Producent posiada w swoim asortymencie 
okna o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 
od 622 mm x 622 mm do 1222 mm x 2222 
mm. Schematyczny przekrój nieotwierane-
go okna do płaskich dachów firmy Okpol 
pokazano na fot. poniżej.

okno dwuskrzydłowe przedstawiono na 
fot. poniżej. Wyrób wykonany jest z  ter-
moizolacyjnych kształtowników alumi-
niowych w kolorach według palety barw 
RAL i  oszklony zestawem szyb, gwaran-
tujących współczynnik przenikania ciepła 
całego okna – Uw na poziomie 1,0 [W/
(m²•K)].	Firma	oferuje	otwierane	w  lewo	
lub prawo:
– okna jednoskrzydłowe o  wymiarach 

maksymalnych: szerokość – 1605 mm 
i wysokość – 2560 mm,

Przykład zastosowania okna kolankowego firmy Velux

Fot. Fakro.

Przekrój okna do dachów płaskich firmy Okpol

Okno przesuwne z napędem
Oprócz przedstawionych już w  niniej-

szej publikacji standardowych rozwiązań 
okien dachowych, stosowane są także 
mniej popularne okna przesuwne. Ramy 
ościeżnic i skrzydeł tych wyrobów wyko-
nuje się zazwyczaj z aluminiowych kształ-
towników z  przekładką termiczną. Okna 
mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, ob-
sługiwane manualnie albo przy pomocy 
napędu mechanicznego, który może być 
także zdalnie sterowany. Dodać należy, 
że w  mechaniczny napęd wraz z  opcjo-
nalnym zdalnym sterowaniem mogą być 
wyposażone również pozostałe, powyżej 
wymienione typy okien dachowych.

Przesuwne okna dachowe z napędem 
oferuje m.in. firma Baier, a  przykładowe 

Przesuwne okno dachowe z napędem firmy Baier

Prezentowane okno kolankowe stan-
dardowo wyposaża się w jednokomorowy 
pakiet z energooszczędną bezpieczną szy-
bą laminowaną od wewnątrz, wypełnioną 
argonem, z powłoką niskoemisyjną i łatwo 
zmywalną od zewnątrz. Pozwala to na uzy-
skanie współczynnika przenikania ciepła Uw 
dla	całego	okna	w wysokości	1,4	[W/(m²•K)]	
oraz klasy odporności na włamanie P2A.

Dodać należy, że okna kolankowe sto-
sować można do domów z dachami bez 
okapu.

Okno do płaskich dachów
Spotykane są sytuacje, szczególnie w no-

woczesnych rozwiązaniach architektonicz-

– okno dwuskrzydłowe o  wymiarach 
maksymalnych: szerokość – 3060 mm 
i wysokość – 2560 mm.

Prezentowane okna standardowo do-
świetlają pomieszczenia poddasza oraz 
zapewniają możliwość ich przewietrzenia, 
a także wizualnie powiększają przestrzeń 
użytkową. Zastosowany napęd, po naci-
śnięciu przycisku, automatycznie przesu-
wa w  lewo lub prawo skrzydło/skrzydła 
okna. Ponadto zainstalowany czujnik 
deszczu i wiatru, powoduje samoczynne 
zamknięcie okna po zaistnieniu nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych.

inż. Zbigniew Czajka
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Podstawową różnicą pomiędzy więźba-
mi dachowymi stosowanymi w  budow-
nictwie jednorodzinnym wznoszonym 
w technologiach tradycyjnych a więźbami 
dachowymi stosowanymi w drewnianym 
budownictwie szkieletowym są:
– jakość drewna,
– wielkość przekrojów elementów kon-

strukcji.
W drewnianym budownictwie szkiele-

towym na konstrukcję dachu stosuje się 
drewno suszone komorowo i czterostron-
nie strugane, a zmniejszony rozstaw ele-
mentów konstrukcji wpływa na zmniej-
szenie przekrojów tych elementów.

Konstrukcja dachu powinna odpowia-
dać wymogom:
– statyki budynku,

a w przypadku gdy stanowi przegrodę 
zewnętrzną:
– izolacyjności cieplnej,
– izolacyjności akustycznej.

Konstrukcja dachu powinna spełniać 
wymagania statyczne do przenoszenia 
obciążeń śniegiem, wiatrem i  pokrycia 
dachu.

Dach może być dwu, cztero- lub wie-
lospadowy.

Konstrukcja dachu dwuspadowego

Konstrukcja dach czterospadowego

Konstrukcja dachu 
w drewnianym budownictwie 
szkieletowym
Dach powinien pokrywać budynek na całej powierzchni. Jeżeli elementy budynku wysta-
ją ponad dach, dach winien okalać te elementy i przekrywać pozostałą część budynku. 
Wymagania dotyczą konstrukcji dachów powszechnie stosowanych w budownictwie jed-
norodzinnym.

Konstrukcja dach wielospadowego

Powszechnie stosowanymi rozwiąza-
niami konstrukcji dachu są:
– dach krokwiowy,
– dach krokwiowo-jętkowy,
– wiązary kratowe.

Konstrukcja dachu krokwiowego

Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowego

Odchyłki w osiowym rozstawie wiąza-
rów pełnych i  krokwi nie powinny prze-
kraczać:
– +/- 20 mm w przypadku wiązarów,
– +/- 10 mm w przypadku krokwi.

Głównym elementem konstrukcji da-
chu są krokwie. Wysokość krokwi powin-
na wynikać z obliczeń konstrukcyjnych.

Krokwie należy oprzeć i zamocować na 
podwójnym czepie ściany zewnętrznej. 
W zależności od rozwiązań, w górnej czę-
ści dachu krokwie mogą opierać się o kro-
kiew przeciwległą lub deskę kalenicową.

Szczegół oparcia krokwi na oczepie ściany

Szczegół oparcia krokwi na desce kalenicowej

Szczegół zakończenia krokwi

Krokwie narożne i  koszowe należy 
wykonywać z  podwójnych elementów 
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 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ 

Krokiew oparta na oczepie ściany
– połączona z belką stropową

krokiew do belki stropowej
po 3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

prostopadle przez krokiew
belka stropowa do oczepu ściany

po 2 szt. – 64 mm (2 1/2” – 8d)
po skosie przez belkę stropową

Krokiew oparta na oczepie ściany
– bez połączenia z belką stropową

krokiew do oczepu
po 2 szt. – 101 mm (4” – 20d) 

obustronnie,
po skosie przez krokiew

Krokiew oparta na podwalinie
– podwalina leżąca na poszyciu 

stropu

krokiew do podwaliny
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16 d)

obustronnie,
po skosie przez krokiew

Wiązar dachowy 
– oparty na oczepie

pas dolny wiązara do oczepu
po 1 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

obustronnie, po skos  ie
przez pas dolny do wiązara

i  powinny być o  jeden rozmiar wyższe 
niż krokwie zwykłe (np. przy krokwiach 
o  wysokości 185 mm, krokwie narożne 
lub koszowe powinny mieć wysokość 
235 mm).

Otwory w  połaci dachu o  szerokości 
równej lub szerszej niż podwójny osiowy 
rozstaw krokwi, wymagają zastosowania 
podwójnych krokwi z obu stron otworu.

W  miejscu wycięcia krokwi, wymiany 
otworu należy wykonać z  podwójnych 
elementów.

Zasady konstruowania otworów w połaci dachu

Niezależnie od rodzaju pokrycia da-
chowego, za kominami dymowymi i/lub 
wentylacyjnymi, od strony spływu wody 
po połaci dachowej, powinno być wyko-
nane deskowanie ułożone ze spadkami 
umożliwiającym spływ wody na boki, 
poza komin – tzw. odboje (kozubki).

Przykłady łączenia elementów kon-
strukcji dachowej wykonanej z desek 
grubości 38 mm podano w  tablicy. 
W  przypadku stosowania grubszych 
elementów, sposób ich łączenia po-
winien być zgodny z  projektem bu-
dowlanym.

Wiązary dachowe
Konstrukcja dachu może być wykona-

na z prefabrykowanych wiązarów dacho-
wych.

Konstrukcja wiązara dachowego

Wiązary dachowe powinny być monto-
wane zgodnie z opracowaną dokumenta-
cją projektową.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
dźwigarów po ich trwałym zamocowa-
niu nie powinny być większe niż poda-
ne w projekcie i nie większe niż 10 mm, 
a  w  przypadku dźwigarów z  drewna 
klejonego warstwowo zgodnie z  PN-
-EN 390 [44].

Dopuszczalne odchyłki usytuowania 
dźwigarów powinny być nie większe niż:

a) przy rozpiętości poniżej 15 m
– +/- 5 mm na długości przęsła,
– +/- 2 mm w osiach oraz w wysokości 

wiązara, 
b) przy rozpiętości powyżej 15 m
– +/- 10 mm na długości przęsła,
– +/; 5 mm w osiach oraz w wysokości 

wiązara.
Rozstawy osiowe wiązarów nie powin-

ny się różnić w stosunku do projektowa-
nych o więcej niż +/- 10 mm.

Wojciech Nitka
www.budujzdrewna.pl

Przykłady łączenia elementów konstrukcji dachowej za pomocą gwoździ
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 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ 

Krokiew
oparta na belce kalenicowej

1) deskę kalenicową do krokwi
3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

 prostopadle przez belkę kalenicową 
do krokwi

2) krokiew do deski kalenicowej
3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

po skosie, przez krokiew do deski 
kalenicowej

Jętka
o przekroju

25 x 140 mm

jętka do krokwi
po 3 szt. – 62 mm (2 1/4” – 8d)

w każdym końcu jętki prostopadle 
przez jętkę

Jętka
o przekroju

38 mm x 140 mm

jętka do krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

w każdym końcu jętki, prostopadle 
przez jętkę

Kulawka

kulawka do krokwi narożnej
lub koszowej

po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
prostopadle przez kulawkę

Deska czołowa dachu 
grub. 38 mm

deska do czoła krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

w czoło każdej krokwi,
prostopadle przez deskę

Deska szczytowa dachu
grub. 38 mm

deska do skrajnej krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

co 600 mm, na całej długości,
prostopadle przez deskę 

Źródło: www.budujzdrewna.pl



48 Warstwy Dachy i Ściany 3/2016 (71)

narzędzia

Szczególnie wysoki jest udział zasto-

sowania pilarek mieczowych, łańcusz-

kowych w wykonawstwie operacji doty-

czących ocieplania ścian, stropu, a nawet 

poddasza. Nowoczesne budownictwo 

domów z  drewna, dzięki zastosowaniu 

właśnie najnowszych materiałów izolacyj-

nych, spełnia obecnie wszystkie wymaga-

nia w zakresie przewodnictwa cieplnego. 

Sporo prac w procesie technologicznym 

budowania domów z drewna jest jeszcze 

w zakresie obróbki skrawaniem. Szczegól-

nie dotyczy to elementów o  większych 

przekrojach (belki stropowe, belki na 

poddaszu użytkowym), do których słu-

Jeszcze o elektronarzędziach 
w budownictwie domów z drewna
Aby w pełni pokazać możliwości techniczno-technologiczne elektronarzędzi w budownic-
twie domów z drewna (temat poruszaliśmy w poprzednim wydaniu), szczególnie na budo-
wie, należy jeszcze omówić pozostałe elektronarzędzia, które swoim zakresem obróbczym, 
wykonują dość szeroki wachlarz funkcji i operacji technologicznych w obróbce drewna 
budowlanego. Podstawowe ich funkcje obróbcze to piłowanie drewna litego o dużych 
przekrojach (belki) oraz materiałów izolacyjnych, stosowanych w ocieplaniu domów jak: 
płyty izolacyjne z włókna drzewnego, włókna poliuretanowego czy poliestrowego. 

żą ręczne strugi ciesielskie o  szerokości 

strugania 205 mm lub 245 mm. Tylko 

tymi elektrostrugami można na budowie 

wykonać obróbkę skrawaniem (struganie) 

elementów konstrukcyjnych do grubości 

i  szerokości, otrzymując powierzchnie 

o  wysokiej gładkości, nie wymagającej 

szlifowania papierami ściernymi.

PILARKA MIECZOWA UNI-
VERS SSU 200 EB (fot.1) jest nowa-

torskim urządzeniem różniącym się od pi-

larki tarczowej tym, że posiada miecz, któ-

ry tnie drewno przy pomocy łańcuszka. 

Stąd jest często wykorzystywana nie tylko 

do cięcia wzdłużnego, przy pomocy szyny 

prowadzącej, ale do obcinania i docinania 

krokwi, belek o grubości do 200 mm. Po-

Fot.1 Pilarka mieczowa UNIVERS SSU 200 EB

Fot.2 Pilarka mieczowa IS 330 EB

Fot.3 Dłutownica łancuchowa cm 150
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siada obracany króciec i podłączenie do 

odkurzacza trocin i wiórów. Może wyko-

nywać cięcia ukośne pod kątem 60°. Po-

siada również różne zestawy łańcuszków, 

do każdego rodzaju drewna czy materiału 

izolacyjnego. Wymiana tępego łańcuszka, 

następuje beznarzędziowo. Jej techniczne 

dane to: moc 1600 W, prędkość obrotowa 

4600 ob./min, prędkość cięcia 10,6 m/s. 

Podobne własności techniczne i budo-

wę, posiada PILARKA MIECZOWA IS 
330 EB (fot. 2), różni się tylko jednym pa-

rametrem technicznym, tj. grubością cięcia 

– do 330 mm. Stąd jest wykorzystywana na 

budowie, przeważnie do cięcia materiałów 

izolacyjnych o znacznej grubości.

DŁUTOWNICA ŁAŃCUSZKO-
WA CM 150 (fot.3) jest niezastąpio-

nym narzędziem ciesielskim na budowie, 

szczególnie w wykonawstwie konstrukcji 

dachowych, związanych z  przebudową, 

rozbudową lub remontem dachu. Dzięki 

kompaktowej budowie i  niskiej wadze 

(8,5 kg ) jest poręczna i  prosta w  obsłu-

dze. Posiada również prowadnicę, dzięki 

której można pewnie prowadzić, przyci-

nając belkę wbudowaną w  konstrukcję 

dachową. Posiada silnik o  dużej mocy 

2000 W, a  prędkość zębnika łańcuszka 

wynosi 4250 min. 

RĘCZNY STRUG CIESIELSKI 
PL 205 E (fot.4) jest elektronarzędziem 

stosowanym na budowie do prac w  za-

kresie obróbki skrawaniem (struganie) do 

dokładnej grubości, szerokości i  nadania 

gładkości skrawanego drewna. Szczegól-

nie wewnętrzne elementy konstrukcyjne 

domu z drewna, które stanowią zarazem 

element architektury wnętrz poszczegól-

nych pomieszczeń, wymagają takiej obrób-

ki. Strug w swojej budowie, posiada dobrze 

rozmieszczone uchwyty, które umożliwiają 

cieśli w czasie strugania pewne i dokładne 

jego prowadzenie. A  jego wyrzutnik wió-

rów, umożliwia swobodną widoczność ob-

rabianego przedmiotu. Strug przy pomocy 

dodatkowego obracanego uchwytu, posia-

da regulację głębokości strugania. W pod-

stawie struga jest rowek w postaci litery V, 

dzięki któremu można wykonywać fazo-

wanie bali, stosowanych w budownictwie 

z drewna. Strug posiada: układ elektronicz-

ny, łagodny rozruch, hamulec wybiegowy, 

stałą prędkość obrotową oraz zabezpiecze-

nia przeciążeniowe. Jego ważniejsze dane 

techniczne to: moc silnika 2000 W, szero-

kość skrawania 205 mm, regulowana głębo-

kość strugania 0-3 mm, prędkość obrotowa 

biegu jałowego 13500 min, natomiast ciężar 

13 kg. Podobne własności posiada RĘCZNY 

STRUG CIESIELSKI PL 245 E (fot.5). Różnica 

jest tylko w szerokości skrawania, tj. do 245 

mm i posiada silnik większej mocy (2300W), 

zmniejszone obroty do 13000 min i zwięk-

szony ciężar 15,7 kg.

W publikacji przedstawiłem – w uzupeł-

nieniu do już omówionych w  nr 2/2016 

„WARSTWY DACHY I ŚCIANY” – pozostałe 

elektronarzędzia, by zamknąć cykl tema-

tyczny, przeznaczony nie tylko do cieśli 

i  dekarzy, ale wszystkich którzy budują 

domy z drewna, i nie tylko. Przedstawione 

elektronarzędzia w obecnej dobie techni-

ki i technologii budowania są konieczne, 

ponieważ zapewniają nie tylko zmniejszo-

ny wysiłek i skrócony czas wykonania, ale 

przede wszystkim dobrą jakość wykona-

nia, prawidłowe i racjonalne wykorzysta-

nie drewna, tworzywa naturalnego, bar-

dzo przyjaznego człowiekowi.

 INŻ. ZBIGNIEW GĘSIŃSKI
 Rzeczoznawca NOT, wieloletni biegły sądowy

 w dziedzinie technologii drewna
 Fot. Festool

Fot.4 Ręczny strug ciesielski PL 205 E 

Fot.5 Ręczny strug ciesielski PL 245 E
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prawnik radzi

Cel żądania polisy
Celem żądania polisy ubezpieczenio-

wej od wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego jest 
jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej 
i finansowej. 

Podzielić w  tym zakresie należy, wy-
rażone w  orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej, stanowisko, że polisa OC 
składana przez wykonawców w  celu 
wykazania spełniania warunku udziału 
w  postępowaniu nie służy zabezpiecze-
niu realizacji zamówienia, w przedmiocie 
którego prowadzone jest postępowanie, 
lecz ma potwierdzić, że wykonawca posia-
da ubezpieczenie OC w określonej przez 
zamawiającego wysokości.

Dla żądania ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej dla wykonania przed-
miotu umowy, zamawiający powinien sfor-
mułować stosowane wymagania umowne 
lub inne postanowienia siwz1, które zobo-
wiążą wybranego wykonawcę do zawarcia 
stosowanej umowy ubezpieczenia. 

Celem przedłożenia polisy jest spraw-
dzenie zdolności ekonomicznej i finanso-
wej instalatorów pod kątem:
1. zdolności poniesienia określonych 

kosztów w  celu uzyskania ubezpie-
czenia 

2. zdolności wykonawcy do ubezpie-
czenia własnej działalności na żądaną 
przez zamawiającego sumę i  możli-
wości uzyskania ubezpieczenia (ubez-
pieczyciel weryfikuje w  takich sytu-
acjach dany podmiot zamierzający 
zawrzeć umowę ubezpieczenia pod 
względem jego wiarygodności, uczci-

OC budowlańca 
w zamówieniach 
publicznych Przemysław Gogojewicz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te do-
kumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), wskazuje że zamawiający może żądać 
- na okoliczność znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

wości gospodarczej oraz możliwości 
zapłaty składek).

Zakres polisy
Przedłożona wraz z ofertą polisa powin-

na potwierdzać, że wykonawca jest ubez-
pieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności zwią-
zanej z przedmiotem zamówienia. Polisa 
ubezpieczeniowa od odpowiedzialności 
cywilnej nie musi być tożsama z pełnym 
zakresem działalności ujawnionym w KRS 
wykonawcy. 

W  postępowaniu o  udzielenie zamó-
wienia publicznego ustawodawca wy-
raźnie zastrzega obowiązek przedłożenia 
opłaconej polisy, co wymaga wykazania 
spełnienia świadczenia obciążającego 
ubezpieczającego, wynikającego z umo-
wy ubezpieczenia (art. 805 kc). 

W związku z powyższym wymóg opłace-
nia polisy OC powinien być wypełniony na 
dzień upływu terminu składania ofert lub 
wniosków w  postępowaniu o  udzielenie 
zamówienia publicznego. Późniejsze wy-
pełnienie tego obowiązku przez wykonaw-
cę (opłata polisy) nie może być uznane za 
spełnianie warunku podmiotowego udziału 
w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
nawet - jeśli w świetle obowiązujących prze-
pisów prawa, przede wszystkim przepisów 
kodeksu cywilnego - później polisa ubez-
pieczeniowa zostanie przez dany podmiot 
opłacona, a tym samym ochrona ubezpie-
czeniowa danego wykonawcy obowiązuje, 
czy też wstecznie obowiązywała w momen-
cie składania wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.

Nie można więc uznać za „opłaconą” 
w rozumieniu przepisów rozporządze-
nia polisę, której termin płatności jest 
odroczony i upływa po terminie otwar-
cia ofert.

Jak wskazano wyżej, ocena spełniania 
warunków udziału w  postępowaniu od-
bywa się według stanu na dzień upływu 
terminu składania ofert. 

Dotyczy to również dokumentów uzu-
pełnianych na wezwanie, czy też składa-
nych w wyniku wyjaśnień.

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek 
nie wynika z  samej treści polisy, wyko-
nawca powinien załączyć do polisy inny 
dokument potwierdzający odprowadza-
nie stosownych składek (np. wyciąg z kon-
ta bankowego, rachunek itp.). 

W braku potwierdzenia w samym doku-
mencie polisy jej opłacenia, zamawiający 
powinien w trybie art. 26 ust. 3 Pzp2 we-
zwać wykonawcę do przedłożenia doku-
mentu potwierdzającego opłacenie polisy 
pod rygorem wykluczenia wykonawcy 
z  udziału w  postępowaniu o  udzielenie 
zamówienia publicznego.

Zamawiający może żądać jedynie tych 
składek, które stały się wymagalne do 
dnia upływu terminu składania ofert lub 
wniosków w postępowaniu. Ustawa Pzp 
ani rozporządzenia wykonawcze do niej 
nie ustanawiają przepisów szczególnych 
w  stosunku do regulacji kodeksu cywil-
nego, które nakazywałyby uznać, że dla 
potrzeb wykazania w  postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego 
posiadania ochrony ubezpieczeniowej 
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wymagane jest opłacenie wszystkich rat 
składki, przed terminem ich płatności 
określonym w umowie ubezpieczenia. 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 814 
§ 1 KC, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
rozpoczyna się co do zasady z dniem opła-
cenia pierwszej raty składki. Wskazać zatem 
należy, że jeżeli w umowie ubezpieczenia 
postanowiono, że uiszczenie składki nastę-
pować będzie w oznaczonych w umowie 
terminach, tj. w ratach (np. miesięcznych, 
kwartalnych, itp.), wówczas pierwsza rata 
składki, płatna przy zawarciu umowy ubez-
pieczenia, skutkuje rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej.

Inny dokument 
potwierdzający, że 
wykonawca jest 
ubezpieczony od 
odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie 
prowadzonej 
działalności związanej 
z przedmiotem 
zamówienia

Zgodnie z art. 809 § 1 k.c. ubezpieczy-
ciel zobowiązany jest potwierdzić zawar-
cie umowy dokumentem ubezpieczenia. 
Polisa nie jest jedynym dokumentem 
potwierdzającym zawarcie umowy ubez-
pieczenia. Przez pojęcie dokumentu ubez-
pieczeniowego należy rozumieć nie tylko 
polisę, ale także przykładowo legitymacje 
ubezpieczeniowe (potwierdzające zawar-
cie umów ubezpieczeń zbiorowych), czy 
tymczasowe zaświadczenie wystawione 
przez ubezpieczyciela. 

Podsumowując, wskazać należy, że 
innym dokumentem potwierdzającym, 
że wykonawca jest ubezpieczony od od-
powiedzialności cywilnej w zakresie pro-
wadzonej działalności związanej z przed-
miotem zamówienia, będzie inny niż po-
lisa dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia, który potwierdza 
obligatoryjne elementy umowy ubez-
pieczenia, w  szczególności te, o  których 
mowa w  art. 141 ustawy o  działalności 
ubezpieczeniowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwier-
dzić należy, że w świetle obowiązujących 

przepisów nieopłaconej polisy nie można 
zakwalifikować do katalogu innych doku-
mentów potwierdzających, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-
wilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Podsumowanie:
•	 Polisa ubezpieczeniowa od odpowie-

dzialności cywilnej nie musi być toż-
sama z  pełnym zakresem działalności 
ujawnionym w  KRS wykonawcy, ale 
powinna potwierdzać ubezpieczenie 
wykonawcy w  zakresie działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia;

•	 W przypadku, gdy umowa ubezpiecze-
niowa przewiduje rozłożenie zapłaty 
kwoty ubezpieczenia na raty, zama-
wiający może żądać potwierdzenia 
opłacenia jedynie tych składek, które 
stały się wymagalne do dnia upływu 
terminu składania ofert lub wniosków 
w postępowaniu;

•	 Brak potwierdzenia w  samym doku-
mencie polisy faktu jej opłacenia i brak 
załączenia przez wykonawcę innych 
dokumentów potwierdzających opła-
cenie polisy, powoduje że aktywuje się 
obowiązek zamawiającego wezwania 
wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp do przedłożenia dokumen-
tu potwierdzającego opłacenie polisy 
pod rygorem wykluczenia wykonawcy 
z udziału w postępowaniu;

•	 Innym dokumentem potwierdzającym, 
że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia jest inny niż 
polisa dokument potwierdzający zawar-
cie umowy ubezpieczenia i  opłacenie 
składki; waloru takiego dokumentu nie 
można przypisać nieopłaconej polisie.

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

kancelaria@gogojewicz.pl

Podstawa prawna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. poz. 231)

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) 
- podstawowy dokument w procedurze przetargowej, 
zawierający wszystkie wymogi zamawiającego zwią-
zane z udzielanym zamówieniem (przyp. red.)
2 Prawo zamówień publicznych (przyp. red.)
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prawnik radzi

Rozporządzenie określa:

W  miejscowym planie rewitalizacji, 
określa się w zależności od potrzeb:
1. zasady kompozycji przestrzennej nowej 

zabudowy i harmonizowania planowa-
nej zabudowy z zabudową istniejącą;

2. ustalenia dotyczące charakterystycz-
nych cech elewacji budynków;

3. szczegółowe ustalenia dotyczące zago-
spodarowania i  wyposażenia terenów 
przestrzeni publicznych, w  tym urzą-
dzania i  sytuowania zieleni, koncepcji 
organizacji ruchu na drogach publicz-
nych oraz przekrojów ulic;

4. zakazy i ograniczenia dotyczące działal-
ności handlowej lub usługowej;

5. maksymalną powierzchnię sprzedaży 
obiektów handlowych, w tym obszary roz-
mieszczenia obiektów handlowych o wska-
zanej w planie maksymalnej powierzchni 
sprzedaży i ich dopuszczalną liczbę;

6. zakres niezbędnej do wybudowania infra-
struktury technicznej, społecznej lub lokali 

Wizualizacja ustaleń planu może zawie-
rać w szczególności:
1. widok koncepcyjny wkomponowany 

w zdjęcie lotnicze jednostki osadniczej 
lub jej części, z  uwzględnieniem po-
wiązań kompozycyjno-przestrzennych 
z  otoczeniem obszaru objętego pla-
nem, uwzględniającego przedsięwzię-
cia rewitalizacyjne, o  których mowa 
w  art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji;

2. koncepcję zagospodarowania terenów 
przestrzeni publicznych, sporządzoną 
w zależności od potrzeb w skali 1:500 
lub większej;

3. koncepcję wybranych charakterystycz-
nych fragmentów obszaru, sporządzo-
ną w  zależności od potrzeb w  skali 
1:500 lub większej;

4. przekroje terenu, w tym terenów prze-
strzeni publicznych, oraz - jeśli w  pla-
nie zawarto ustalenia, o których mowa  
w § 3 pkt 3 lit. g - przekroje pasa dro-
gowego, sporządzone w zależności od 
potrzeb w skali 1:500 lub większej.

Szczegóły 
rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczy nowego in-
strumentu planistycznego wspierającego 

Nowy instrument planistyczny
30 lipca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego 
planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń 
miejscowego planu rewitalizacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1032).

realizację m.in. przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych zawartych w  gminnym progra-
mie rewitalizacji i określa zakres ustaleń 
części tekstowej projektu miejscowego 
planu rewitalizacji (MPR) oraz graficzną 
formę zobrazowania stanu docelowego 
przemian obszarów zdegradowanych. 
MPR wprowadza ustalenia fakultatywne 
uchwalane wyłącznie dla obszaru rewi-
talizacji. 

Taki plan stanowi szczególną formę 
„normalnego” miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego (plan 
miejscowy). 

Gdy dla danego obszaru obowiązuje 
plan miejscowy, uchwalenie MPR zastę-
puje ustalenia tego planu. Zakres ustaleń 
prezentowanych w  rozporządzeniu uzu-
pełnia zakres wskazany w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – rozporządzenia 
te stosowane będą łącznie w przypadku 
opracowywania MPR. 

W  miejscowym planie rewitalizacji 
można określić, w odniesieniu do nieru-
chomości niezabudowanej, że warunkiem 
realizacji na niej inwestycji głównej jest zo-
bowiązanie się inwestora do budowy na 
swój koszt i do nieodpłatnego przekazania 
na rzecz gminy inwestycji uzupełniających 
w postaci infrastruktury technicznej, spo-
łecznej lub lokali mieszkalnych - w zakresie 
wskazanym w tym planie. 

Warto wiedzieć
Inwestycją główną nie może być inwe-

stycja celu publicznego.
W  ramach inwestycji uzupełniających 

możliwe jest również zobowiązanie in-
westora do budowy na swój koszt i  do 
nieodpłatnego przekazania na rzecz 
gminy lokali innych niż mieszkalne prze-
znaczonych na potrzeby działalności 
kulturalnej, społecznej, edukacyjnej lub 
sportowej, wykonywanej przez podmioty 
prowadzące działalność na obszarze rewi-
talizacji, których głównym celem nie jest 
osiągnięcie zysku.

Wymiar zobowiązań, o  których mowa 
w ust. 1, jest proporcjonalny do wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku uchwa-
lenia albo zmiany miejscowego planu re-
witalizacji.

Inwestor zobowiązuje się do realizacji 
inwestycji uzupełniających zawierając 
z  gminą umowę urbanistyczną, w  któ-
rej określa się w  szczególności, zgodnie 
z  miejscowym planem rewitalizacji, za-
kres, specyfikację techniczną i  termin 
wykonania niezbędnych robót budow-
lanych oraz termin przekazania gminie 
wybudowanych obiektów lub urządzeń. 

Umowa urbanistyczna
Umowa urbanistyczna może przewi-

dywać etapowanie wykonywania robót 
budowlanych oraz spełniania innych wa-
runków w niej określonych.

Umowa urbanistyczna jest zawierana 
pod rygorem nieważności w formie aktu 
notarialnego.

Zawarcie umowy urbanistycznej stano-
wi warunek uzyskania pozwolenia na bu-
dowę dla inwestycji głównej lub jej części.

Nieodpłatne przekazanie na rzecz gmi-
ny zrealizowanej inwestycji uzupełniają-
cej, a w przypadku gdy stanowi ona część 
obiektu budowlanego – zakończenie ro-
bót budowlanych dotyczących inwestycji 
uzupełniającej, stanowi warunek przystą-
pienia do użytkowania obiektów budow-
lanych stanowiących inwestycję główną.

Spełnienie warunków, o których mowa 
w ust. 8, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta potwierdza w drodze zaświadcze-
nia.

W przypadku zawarcia przez inwestora 
umowy urbanistycznej w odniesieniu do 
nieruchomości, na której miejscowy plan 
rewitalizacji przewiduje budowę inwesty-
cji głównej, opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4, oraz opłaty, o której mowa w art. 
144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o  gospodarce nieruchomościami, nie 
pobiera się.

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

kancelaria@gogojewicz.pl

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

I  BUDOWNICTWA z  dnia 1 lipca 2016 r. w  sprawie 
zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji 
w  części tekstowej oraz zakresu i  formy wizualizacji 
ustaleń miejscowego planu rewitalizacji ( Dz. U. z 2016 
poz. 1032)

Przemysław Gogojewicz
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Niezależnie od tego jak wysoko mierzysz i jak zróżnicowane są Twoje wyma-
gania – pilarka ręczna HKC 55 z szyną prowadzącą FSK do cięcia z wolnej 
ręki tworzy dokładne, powtarzalne cięcia i to w każdym miejscu. Takie wyniki 
są praktycznie możliwie tylko przy użyciu stacjonarnych maszyn ale HKC 55 
z szyną prowadzącą FSK zapewnia nie tylko cięcie ale przenośny i poręczny  
system pilarski.
Jest wiele powodów dla których po użyciu HKC 55 z szyną FSK nie będziesz 
chciał żadnej innej pilarki.

Sprawdź już teraz!  Odwiedź swojego Dealera 
lub www.festool.pl/HKC55

Pilarka z funkcją "wypróbuj a nie 
będziesz chciał zmieniać"
Nowa HKC 55 przenośna pilarka akumulatorowa 

z prowadnicą FSK do cięcia z wolnej ręki.

Dla zwiększenia niezależności i precyzji w konstrukcjach 
drewnianych.






