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SEMINARIUM DYPLOMOWE – RYGORY 
 
 
Ù Według Regulaminu studiów w WSEiZ udział w zajęciach Seminarium jest obowiązkowy. 
Ù Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach dydaktycznych. 
Ù Obecność 
 

DB ZB Ocena 
4 ×  3 ×  3,0 (dost.) 
5 ×  4 ×  3,5 (dost. plus) 
6 ×  5 ×  4,0 (db) 

 
Wyjątkowo, uzasadniona nieobecność, może być zaliczona w postaci opracowania  
(1 ÷ 3 str.) nt. referowanego w tym dniu „wymagania podstawowego” w odniesieniu do 
swojej pracy dyplomowej, przesłanego w ciągu 10 dni na adres: ak_wozniak@tlen.pl 

 
Ù Aktywność 

uuu   referat (dwie, ewentualnie trzy osoby), niezależnie od obecności: 
ocena 4,5 lub 5,0 

uuu   przygotowanie wypowiedzi zgodnie z treścią referatu i tematem pracy dyplomowej: 
dodatkowa ocena 0,5 lub 1,0 
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APROBATA / OCENA TECHNICZNA WYROBU 
— określenie, na podstawie badania typu, właściwości użytkowych i wymagań technicznych wy-

robu oraz kryteriów oceny zgodności w procedurze atestacyjnej 
— pozytywna ocena techniczna i stwierdzenie przydatności wyrobu do stosowania w budownic-

twie 
 

Krajowe Normy / Europejskie Normy (PN, EN, PN-EN, PN-ISO EN) 
Krajowe / Europejskie Aprobaty Techniczne / Europejskie Oceny Techniczne 

 
 

CERTYFIKACJA 
— potwierdzenie, na podstawie badań kontrolnych, że wyrób pochodzący od konkretnego produ-

centa ma właściwości zgodne z normą lub aprobatą/oceną techniczną  
— uznanie możliwości „udostępnienia na rynku” co oznacza każde dostarczenie wyrobu budow-

lanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku 
— „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na 

rynku 
 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
— formalne poświadczenie przez producenta wyrobu dotrzymywania właściwości użytkowych  

w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów, określonych w dokumentach 
certyfikacyjnych 

— deklaracja zgodności właściwości użytkowych jest dokumentem stanowiącym o wprowadze-
niu wyrobu do obrotu, z równoczesnym obowiązkiem odpowiedzialnego oznakowania zgodno-
ści budowlanym znakiem krajowym lub europejskim, a także udostępnienie wyrobu na rynku 
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EUROPEJSKA ORGANIZACJA 
APROBAT TECHNICZNYCH 

 
 
Uwaga: 
Wg Rozporządzenia Nr 305/2011 (art. 31) 
zmieniona nazwa: 
 

 OJOT  
 

ORGANIZACJA JEDNOSTEK  
ds. OCENY TECHNICZNEJ 
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UWAGA: według Rozporządzenia nr 305/2011, art. 66 i 68 — Dyrektywa 89/106/EWG straciła 
wprawdzie moc obowiązującą z dniem 1.VII.2013 r., jednakże dokumenty aprobacyjne i certy-
fikacyjne dotyczące wyrobów budowlanych wydane przed tym terminem zgodnie z Dyrektywą, 
zachowują moc do końca okresu ważności tych dokumentów lub w przypadku norm, wytycz-
nych itp. dokumentów wydanych bezterminowo — do czasu ich formalnej nowelizacji. 
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DYREKTYWA 89/106/EWG 

(załącznik I) 
 

 
ROZPORZĄDZENIE Nr 305/2011 

(załącznik I) 

Wymagania podstawowe Podstawowe wymagania 
dotyczące obiektów budowlanych 

(1) Nośność i stateczność 

(2) Bezpieczeństwo pożarowe 

(3) Higiena, zdrowie i środowisko 

(4) Bezpieczeństwo użytkowania 

(5) Ochrona przed hałasem 

(6) Oszczędność energii i izolacyjność 
termiczna 

(1) Nośność i stateczność 

(2) Bezpieczeństwo pożarowe 

(3) Higiena, zdrowie i środowisko 

(4) Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność 
obiektów 

(5) Ochrona przed hałasem 

(6) Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

(7) Zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych 
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DYREKTYWA 89/106/EWG ROZPORZĄDZENIE Nr 305/2011 

(3) Higiena, zdrowie i środowisko 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub 
zdrowia mieszkańców lub sąsiadów, w szczególności w wy-
niku: 
– wydzielania się gazów toksycznych, 
– obecności szkodliwych cząstek lub gazów 

w powietrzu, 
– emisji niebezpiecznego promieniowania, 
– zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby 
– nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu 

lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
– obecności wilgoci w częściach obiektów 

lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów. 

(3) Higiena, zdrowie i środowisko 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane 
w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i roz-
biórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia 
dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, 
osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich 
całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska 
ani na klimat, w szczególności w wyniku: 
– wydzielania gazów toksycznych, 
– emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków orga-

nicznych, gazów cieplarnianych obecności lub niebez-
piecznych cząstek do powietrza wewnątrz lub na zewnątrz 
obiektu budowlanego, 

– emisji niebezpiecznego promieniowania, 
– uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, 

wód morskich, wód powierzchniowych lub gleby, 
– uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub 

substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na 
wodę pitną, 

– niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spa-
linowych lub niewłaściwego usuwania odpadów stałych 
i płynnych, 

– wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na po-
wierzchniach w obrębie tych obiektów. 
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DYREKTYWA 89/106/EWG ROZPORZĄDZENIE Nr 305/2011 

(4) Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane 
i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały 
w trakcie użytkowania niemożliwych do zaak-
ceptowania ryzyka wypadków takich jak: 

– poślizgnięcia, 
– upadki, 
– zderzenia, 
– oparzenia, 
– porażenia prądem elektrycznym, 

– obrażenia w wyniku eksplozji. 

(4) Bezpieczeństwo użytkowania 
i dostępność obiektów 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane 
i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały 
niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód 
w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak: 

– poślizgnięcia, 
– upadki, 
– zderzenia, 
– oparzenia, 
– porażenia prądem elektrycznym, 
– obrażenia w wyniku eksplozji lub włamania. 

W szczególności obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem 
ich dostępności dla osób niepełnosprawnych 
i ich użytkowania przez takie osoby. 
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DYREKTYWA 89/106/EWG ROZPORZĄDZENIE Nr 305/2011 

Odpowiednik takiego wymagania 
podstawowego nie występuje 

(7) Zrównoważone wykorzystanie  
zasobów naturalnych 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i 
wykonane w taki sposób, aby wykorzystanie 
zasobów naturalnych było zrównoważone i za-
pewniało w szczególności: 

– ponowne wykorzystanie lub recykling obiek-
tów budowlanych oraz wchodzących w ich 
skład materiałów i części po rozbiórce, 

– trwałość obiektów budowlanych, 
– wykorzystanie w obiektach budowlanych 

przyjaznych środowisku surowców i materia-
łów wtórnych. 
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PRZYKŁAD STRONY TYTUŁOWEJ 
KRAJOWEJ  

APROBATY TECHNICZNEJ  
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PRAWO BUDOWLANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r 

Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 

 Art. 5. 1. Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzy-
mywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wenty-
lacji oraz łączności. 
(...) 

5) ochronę dóbr kultury. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami 
(...) 
Dział III – Budynki i pomieszczenia 
Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków 
Dział V – Bezpieczeństwo konstrukcji 
Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe 
Dział VII – Bezpieczeństwo użytkowania 
Dział VIII – Higiena i zdrowie 
Dział IX – Ochrona przed hałasem i drganiami 
Dział X – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
(...) 

Załącznik 2: Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczęd-
nością energii. 

Załącznik 3: Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprze-
strzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy od-
porności dachów na ogień zewnętrzny. 
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ZMIANY 
do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie 

 
●  Dz. U. Nr 33/2003, poz. 270 
●  Dz. U. Nr 109/2004, poz. 1156 
●  Dz. U. Nr 201/2008, poz. 1238 
●  Dz. U. Nr 228/2008, poz. 1514 
●  Dz. U. Nr 56/2009, poz. 461 
●  Dz. U. Nr 239/2010, poz. 1597 
●  Dz. U. z 2012 r., poz. 1289 
●  Dz. U. z 2013 r., poz. 926 
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SPIS TREŚCI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
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WARUNKI TECHNICZNE – DZIAŁ III  
(Budynki i pomieszczenia) 

§ 61.1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń 
wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również oso-
bom niepełnosprawnym. 

§ 69.1. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż: 
 1) 14 stopni – w budynku opieki zdrowotnej, 
 2) 17 stopni – w innych budynkach. 
§ 69.3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić wię-

cej niż 10. 
§ 69.5. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku 

powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uży-
teczności publicznej co najmniej 0,35 m. 

§ 69.6. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 
0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy 
zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrz-
nej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. 

§ 71.1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość 
płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obu-
stronne poręcze (...), przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się  
w granicach od 1 m do 1,1 m. 
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WARUNKI TECHNICZNE – DZIAŁ VI 
(Bezpieczeństwo pożarowe) 

§ 207.1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane 
w sposób zapewniający w razie pożaru: 

1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,  
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, 
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki. 
4) możliwość ewakuacji ludzi, 

 a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
§ 208.1. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i spo-
sobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w sto-
sunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.  

§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pio-
nie – od fundamentu do przekrycia dachu – mogą być traktowane jako odręb-
ne budynki. 

§ 261.1. W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 
50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych 
przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 
podłogowych, jest zabronione. 
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WARUNKI TECHNICZNE – ZAŁĄCZNIK Nr 2 
(Wymagania izolacyjności cieplnej…) 

Współczynniki przenikania ciepła Umax dla: ścian, dachów, stropów i stropodachów oraz 
okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych dla wszystkich rodzajów budynków.  

(b.w. — bez wymagań)        
Umax [W/(m2·K)] od dnia 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu (ti) 1.01.2014 1.01.2017 1.01.2021 
1 Ściany zewnętrzne: 

a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 
c) przy ti < 8°C 

 
0,25 
0,45 
0,90 

 
0,23 
0,45 
0,90 

 
0,20 
0,45 
0,90 

2 Ściany wewnętrzne 
a) przy Δti ≥ 8°C 
b) przy Δti < 8°C  
c) oddzielające pomieszczenia ogrzewanego  
 od nieogrzewanego 

 
1,00 
b.w. 

 
0,30 

 
1,00 
b.w. 

 
0,30 

 
1,00 
b.w. 

 
0,30 

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych  
 izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego  
 sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 

 
 

1,00 
 

0,70 

 
 

1,00 
 

0,70 

 
 

1,00 
 

0,70 



Seminarium dyplomowe — Część 1 Plansza 20 z 23 

c.d. tablicy współczynników Umax 
Umax [W/(m2·K)] od dnia 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu (ti) 1.01.2014 1.01.2017 1.01.2021 
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych b.w. b.w. b.w. 
5 Dachy, storopodachy i stropy pod nieogrzewanymi podda-

szami lub nad przejazdami: 
a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 
c) przy ti < 8°C 

 
 

0,20 
0,30 
0,70 

 
 

0,18 
0,30 
0,70 

 
 

0,15 
0,30 
0,70 

6 Podłogi na gruncie 
a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 
c) przy ti < 8°C 

 
0,30 
1,20 
1,50 

 
0,30 
1,20 
1,50 

 
0,30 
1,20 
1,50 

7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknię-
tymi przestrzeniami podpodłogowymi 

a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 
c) przy ti < 8°C 

 
 

0,25 
0,30 
1,00 

 
 

0,25 
0,30 
1,00 

 
 

0,25 
0,30 
1,00 

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym,  
magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć 
izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym  
co najmniej 2,0 (m2·K)/W. 
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c.d. tablicy współczynników Umax 
Umax [W/(m2·K)] od dnia 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu (ti) 1.01.2014 1.01.2017 1.01.2021 
8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi 

i stropy międzykondygnacyjne 
a) przy Δti ≥ 8°C 
b) przy Δti < 8°C  
c) oddzielające pomieszczenia ogrzewanego  
 od nieogrzewanego 

 
 

1,00 
b.w. 

 
0,25 

 
 

1,00 
b.w. 

 
0,25 

 
 

1,00 
b.w. 

 
0,25 

9 Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i 
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 

a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy ti < 16°C 

 
 

1,30 
1,80 

 
 

1,10 
1,60 

 
 

0,90 
1,40 

10 Okna połaciowe: 
a) przy ti ≥ 16°C 
b) przy ti < 16°C 

 
1,50 
1,80 

 
1,30 
1,60 

 
1,10 
1,40 

11 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach 
między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,7 1,5 1,3 

12 Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych 
pomieszczeń nieogrzewanych b.w. b.w. b.w. 
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SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI 
według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) 
 
 

Deklarowanie zgodności przez producenta 
Certyfikacja zgodności 

wyrobu 
Certyfikacja zakładowej 

kontroli produkcji —  

Systemy oceny zgodności 
Rodzaj kontroli 

1+ 1 2+ 2 3 4 

A. Kontrola wyrobu: 
1. Wstępne badanie typu 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana producent producent jednostka 

akredytowana producent 

2. Badanie próbek wyrobu producent 
i jednostka 

akredytowana 
producent producent —  —  — 

B. Kontrola produkcji: 
1. Zakładowa kontrola produkcji 

producent producent producent producent producent producent 

2. Wstępna inspekcja zakładu 
produkcyjnego i zakładowej 
kontroli produkcji 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana —  —  

3. Ciągły nadzór, ocena i akcep-
tacja zakładowej kontroli pro-
dukcji 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana 

jednostka 
akredytowana —  —  — 

 
Uwaga: System 2 oceny zgodności nie jest uwzględniony w Rozporządzeniu Nr 305/2011 
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