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Obiekt o konstrukcji drewnianej  
– od pomysłu, przez przepisy, do realizacji

Proekologiczne podejście do 
życia staje się normą, a nawet 
obowiązkiem każdego z nas. Nie 

dziwi więc, że ekotrendy zauważalne 
są również w budownictwie. Jednym 
z ekologicznych aspektów w tej branży 
jest budowanie z naturalnych materia-
łów. Kreujące zdrowy klimat, drewniane 
obiekty ograniczają negatywny wpływ 
działań człowieka na środowisko. 
Budowanie z drewna wymaga jednak 
wiedzy w zakresie wykorzystania tego 
materiału do celów konstrukcyjnych, 
jak również znajomości przepisów 
i zasad, które muszą być przestrzega-
ne, aby móc bezpiecznie zaprojektować 
i wybudować taki obiekt. 

Należy podkreślić, że podstawą jest 
kompletny projekt, w tym projekt wyko-
nawczy, opracowany przed rozpoczę-
ciem realizacji i nieulegający zmianom 
podczas całego procesu budowlanego. 
Kluczową kwestią jest również zastoso-
wanie właściwych materiałów, zgodnych 
z normami zharmonizowanymi lub Eu-
ropejskimi Ocenami Technicznymi oraz 
przestrzeganie zasad wiedzy technicznej, 
właściwej dla konstrukcji drewnianych.

Pomysły i realizacje
Obiekt o konstrukcji drewnianej kojarzy się 
zazwyczaj z domami jednorodzinnymi czy 
rekreacyjnymi. Rzeczywiście domów jed-
norodzinnych o konstrukcji drewnianej jest 
coraz więcej w naszym otoczeniu. Ostatnio 
– również w Polsce – powstają nawet całe 
osiedla domów jednorodzinnych i najczę-
ściej są to domy prefabrykowane w profe-
sjonalnych zakładach. Również badania 
rynku wskazują na rosnące zainteresowa-
nie ekologicznymi i energooszczędnymi 
gotowymi domami drewnianymi. Z drewna 
budowane są też obiekty użyteczności 
publicznej – oświatowe, sportowe, rekre-
acyjne i sakralne. Nie można jednak zapo-
minać o coraz bardziej spektakularnych 
realizacjach obiektów o konstrukcji drew-
nianej, do których niewątpliwie zaliczają 
się wielokondygnacyjne budynki pełniące 
funkcje mieszkalne, biurowe, hotelowe czy 
usługowe. Najwyższym takim budynkiem 
w Europie jest obecnie 18-kondygnacyjny 
Mijostörnet o wysokości 84,5 m w nor-
weskim Brumunddal. Niewiele niższy jest 
Ho Ho Tower w Wiedniu w Austrii (84 m). 
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Prowadzone są również badania doty-
czące możliwości zastosowania drewna 
klejonego warstwowo do budowy słupów 
elektrowni wiatrowych – prototyp o wyso-
kości 30 m został wybudowany ostatnio 
w Szwecji, w planach jest kolejny o wyso-
kości ponad 100 m.
Pomysły budowy wielokondygnacyj-
nych obiektów o konstrukcji drew-
nianej, słupów elektrowni wiatrowych 
czy mostów dużej rozpiętości nie 
zostałyby nigdy zrealizowane, gdyby 
w parze z nimi nie szły doświadcze-
nie i szczegółowe badania zarówno 
z zakresu konstrukcyjnego, akustycz-
nego, termicznego, jak i bezpieczeń-
stwa pożarowego, a projekty nie były 
odpowiednio opracowane. Warto w tym 
miejscu wskazać, że i w Polsce prowa-
dzone są badania związane z szerszym 
wykorzystaniem drewna w budownic-
twie. W Instytucie Techniki Budowlanej, 
przy współpracy z Państwową Strażą 
Pożarną, trwają prace związane z bez-
pieczeństwem pożarowym konstrukcji 
drewnianych, co szerzej zostanie opisa-
ne w drugiej części artykułu. 

Przepisy i zasady wiedzy 
technicznej
Zważywszy na większą wrażliwość 
konstrukcji drewnianych na wszelkiego 
rodzaju nieprawidłowości, podstawo-
wym warunkiem bezpiecznego wy-
konania i potem użytkowania obiektu 
o konstrukcji drewnianej jest zacho-
wanie zasad i przepisów powiązanych 
z projektowaniem oraz wykonawstwem. 
Niezbędnym jest odrzucenie popularne-
go w Polsce założenia „drogi na skróty 
– byleby było taniej”.
Przy wykonywaniu obiektów o konstruk-
cji drewnianej stosuje się: 
►  konstrukcyjne drewno lite, znakowa-

ne CE system 2+ (EN 14081-1
+A1:2011 – uwaga: norma wyco-
fana, ale wciąż pozostająca normą 
zharmonizowaną);

►  drewno lite łączone na złącza klino-
we znakowane CE, system 1 (EN 
15497:2014); 

►  drewno klejone warstwowo i sklejone 
drewno lite znakowane CE, system 1 
(EN 14080:2013);

►  LVL (fornir klejony warstwowo) znako-
wany CE, system 1 (EN 14374:2005). 

Na świecie dość powszechne są duże 
osiedla wielokondygnacyjnych domów 
o konstrukcji drewnianej, a mieszkania 
w tych domach cieszą się ogromnym po-
wodzeniem. W Polsce nie możemy się co 
prawda jeszcze pochwalić wysokimi obiek-
tami drewnianymi, niemniej jednak coraz 
odważniej buduje się budynki mieszkalne 
kilkukondygnacyjne (np. osiedle w Bielsku 
Podlaskim – 48 mieszkań, fot. 1).

Fot. 1.  Osiedle w Bielsku Podlaskim (fot. z archi-
wum Stowarzyszenia EDG)

Drewno znalazło zastosowanie również 
przy budowie obiektów mostowych – od 
kładek pieszo-jezdnych po mosty służące 
pełnowymiarowemu obciążeniu ruchem 
drogowym (np. most Baubenei nad rzeką 
Emmen w Szwajcarii, fot. 2).

Fot. 2.  Most Baubenei w Szwajcarii (fot. E.I. Kotwica)

Warto wspomnieć, że drewno stosuje się 
też do budowy słupów trakcji elektrycz-
nej (fot. 3 pokazuje słupy z drewna klejo-
nego warstwowo o wysokości ok. 28 m, 
rejon Göta kanal w Szwecji).

Fot. 3.  Słupy trakcji elektrycznej Szwecja (fot. S.-E. 
Johansson)
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Należy stosować normy w datowaniach 
aktualnych i zgodnych z publikacją 
w aktualnym Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej (OJEU). Klasy drewna 
również muszą być przyjmowane 
zgodnie z aktualnymi normami (np. 
drewno lite, drewno na złącza klinowe, 
sklejone drewno lite wg EN 338:2016; 
drewno klejone wg EN14080:2013). 
Niedopuszczalne jest stosowanie para-
metrów wytrzymałości pochodzących 
z nieaktualnych norm (np. ze starych 
EN 338, EN 1194 albo PN-B 03150). 
Drewno klejone krzyżowo (CLT, X-LAM) 
do czasu ogłoszenia normy EN 16351 
w OJEU musi być zgodne z posiadaną 
przez producenta Europejską Oceną 
Techniczną (d. Europejską Aprobatą 
Techniczną).
Zmiana ustawy – Prawo budowlane, 
która wejdzie w życie 19.09.2020 r., 
pozwala na ubieganie się o pozwolenie 
na budowę bez posiadania projektu 
konstrukcji (tzw. projektu technicznego 
wg nowej nomenklatury), co z punktu 
widzenia inżyniera konstruktora może 
rodzić negatywne konsekwencje i jest 
mało bezpieczne. Niezależnie od 
liberalizacji procesu administracyjnego, 
w przypadku obiektów o konstrukcji 
drewnianej niezbędne jest opracowanie 
kompletnego projektu z uwzględnie-
niem obliczeń i rozwiązań detali przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 
Należy też dążyć do wyeliminowa-
nia niedopuszczalnej praktyki zmian 
projektu na etapie realizacji i błędnie 
pojmowanych „optymalizacji” rozwią-
zań projektowych. Obiekt o konstrukcji 
drewnianej winien być zaprojektowany 
przez jeden zespół, który uwzględni 
kompletność projektów wszystkich 
branży. Projekty muszą być opracowa-
ne z zastosowaniem Eurokodów w wer-
sji PN-EN – a nie norm wycofanych czy 
norm krajowych innych państw. Należy 
jasno powiedzieć, że projektant, który 
dopuszcza sytuację „optymalizacji” 
przekrojów elementów konstrukcyjnych 
na etapie wykonawstwa albo wręcz za-
kłada taką sytuację – przyjmując bliżej 
nieuzasadnione parametry – powinien 
uczciwie odmówić udziału w pracach 
projektowych, z uwagi na brak możli-
wości rzetelnego wykonania pracy.
Brak koordynacji branży czy niekomplet-
ny projekt mogą doprowadzić do awarii, 
a nawet katastrofy. Na fot. 4 pokazany 
został pas dolny wiązara kratowego, któ-
ry został uszkodzony dzięki swoistej „in-
wencji” montażysty instalacji. Sytuacja 
taka nie miałaby miejsca w przypadku 
opracowania przed realizacją komplet-
nego projektu i wykonywania obiektu 
w 100% zgodnie z tym projektem. Każde 
przypadkowe działania wynikające 

z braku kompletnego, rzetelnego pro-
jektu mogą okazać się bardzo kosz-
towne dla inwestora czy użytkownika 
końcowego, wymagają bowiem często 
kosztownych napraw czy wzmacniania 
konstrukcji.

Fot. 4.  Uszkodzony przez montażystów instalacji 
pas dolny wiązara (fot. T. Nowak)

Podsumowując – inwestor obiektu 
o konstrukcji drewnianej powinien wy-
magać od projektanta przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę 
przedłożenia kompletnego projektu, 
w tym kompletnych obliczeń konstruk-
cyjnych opartych na Eurokodach. Pro-
jektanci, wykonawcy, dostawcy, którzy 
stosują nieaktualne podstawy normowe 
lub niewłaściwą nomenklaturę (np. 
właściwe wyłącznie dla rynku niemiec-
kiego i austriackiego nazwy „KVH” czy 
„BSH”), winni być traktowani przez 
inwestora z dużą ostrożnością, w więk-
szości przypadków wręcz eliminowani 
z kręgu zainteresowania inwestora jako 
nieposiadający wystarczającej wiedzy 
o konstrukcjach drewnianych. Nie wol-
no dopuszczać do zmian projektu na 
etapie wykonawstwa. Funkcje użytkowe 
itp. należy określać wyłącznie na etapie 
koncepcji i projektowania obiektu. 
Przypadkowe oraz nieskoordynowane 
zmiany mogą w przypadku obiektów 
o konstrukcji drewnianej prowadzić 
do zagrożenia bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa pożarowego, oraz 
zmniejszenia trwałości rozwiązań, a tym 
samym żywotności budynku. Istotną 
kwestią – w przypadku przebudowy ze 
zmianą sposobu użytkowania obiektu 
o konstrukcji drewnianej – jest opraco-
wanie detalicznego projektu z komplet-
nymi obliczeniami, a nie posiłkowanie 
się liczącą 2–3 strony „ekspertyzą”, 
niezawierającą obliczeń.
Istotne jest również unikanie w odniesie-
niu do obiektów o konstrukcji drewnia-
nej sytuowania przez deweloperów jak 
największej liczby mieszkań/domów na 
jak najmniejszej działce. Brak zachowa-
nia dostatecznego dystansu pomiędzy 
budynkami stwarza realne zagrożenie 
przeniesienia ognia podczas pożaru 
na sąsiednie obiekty, co w przypadku 
budynków o konstrukcji drewnianej może 
być szczególnie groźne.

Fot. 5.  Budynki jednorodzinne budowane przez de-
welopera na jednej działce (fot. E.I. Kotwica)

Podane powyżej informacje nie mają na 
celu przestraszenia potencjalnych inwe-
storów, chcących budować domy drew-
niane. Mają wskazać, jakie zasady muszą 
być bezwzględnie przestrzegane i na co 
należy zwracać uwagę przy wyborze naj-
pierw projektanta, a później wykonawcy 
oraz dostawcy materiałów budowlanych 
– tak, aby inwestor cieszył się wielolet-
nim, bezproblemowym użytkowaniem 
swojego drewnianego domu czy innego 
obiektu o konstrukcji drewnianej.
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Artykuł został przygotowany w ramach 
kampanii Ministerstwa Klimatu pn. „Dom 
z klimatem”.

Więcej informacji na temat nowoczesnych 
technologii bazujących na wykorzystaniu 
drewna w konstrukcji znajdziesz na stronie 
internetowej kampanii Ministerstwa Klimatu.

www.domzklimatem.gov.pl

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu. M
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