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KaĪdy tekst ma swoje miejsce w uniwersum mowy, w którym funkcjonuje
jako realizacja okreĞlonego gatunku wypowiedzi. Gatunek to podstawowa, ale nie
jedyna jednostka opisu genologicznego, gdyĪ gatunki podlegają stratyfikacji porządkującej je na wyĪszych i niĪszych poziomach organizacji. Ich regularny opis
umoĪliwiają kategorie wypracowane na potrzeby systematycznych analiz, wĞród
których badacze wyróĪniają piĊciostopniowy ukáad form genologicznych: rodzaj,
podrodzaj, gatunek, podgatunek, indywidualny okaz1. Zdarza siĊ jednak, Īe gatunek jest realizowany w wielu odmianach2, nierzadko ukáadających w wewnĊtrzną
hierarchiĊ kategorii podgatunkowych, wykraczających poza piĊciostopniową skalĊ
systematyki genologicznej. Takim przykáadem są stanowiące przedmiot niniejszych rozwaĪaĔ gatunki dokumentacji projektowej.

1. Gatunki dokumentacji projektowej w Ğwietle przyjĊtych
form opisu genologicznego
Dokumentacja projektowa jest zbiorem projektów obiektów, których stworzenie wymaga sporządzenia dokáadnych rysunków, precyzujących formĊ, wymiary,
materiaáy oraz zasady konstrukcyjne (meble, odzieĪ, pojazdy, elementy oĞwietlenia, maszyny, urządzenia, dáugopisy, sprzĊt sportowy, ogród, opakowania róĪnych
produktów, biĪuteria etc). Zakres dokumentacji projektowej zaleĪy od rozmiaru
1 A. WilkoĔ, SpójnoĞü i struktura tekstu, Kraków, Universitas 2002, s. 225; por. takĪe: M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej 2004, s. 304;
B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu
ĝląskiego, s. 137.
2 Por. A. WilkoĔ, op. cit.
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i typu jej przedmiotu. Zazwyczaj proces projektowania przebiega dwuetapowo,
konkretyzując siĊ w dwóch gatunkach projektowych: projektu koncepcyjnego
(wstĊpnego) oraz projektu wykonawczego (technicznego). Wyjątek stanowi dokumentacja projektowa obiektu budowlanego, zawierająca szerszy asortyment gatunków: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, przetargowy i kontraktowy3.
Z punktu widzenia opisu genologicznego, dokumentacja projektowa naleĪy
do rodzaju tekstów technicznych związanych z projektowaniem, produkcją, dystrybucją i obsáugą róĪnych wytworów techniki. Rodzaj tekstów technicznych jest
obszerny: obejmuje zróĪnicowane funkcjonalnie gatunki, tworzące szereg odmian
rodzajowych – podrodzajów. Jednym z podrodzajów tekstów technicznych jest
dokumentacja projektowa, charakteryzująca siĊ dominacją czĊĞci graficznej nad
opisową.
NadrzĊdnoĞü funkcjonalna rysunku technicznego táumaczy siĊ jego zdolnoĞcią
do precyzyjnego odwzorowania projektowanego obiektu oraz zapisu niezbĊdnych
informacji konstrukcyjnych, dotyczących wszystkich elementów skáadowych oraz
sposobu ich funkcjonowania jako caáoĞci, z dokáadnoĞcią niemoĪliwą do uzyskania przy uĪyciu samych sáów. Rysunek techniczny jest wiĊc podstawowym budulcem dokumentacji projektowej, opartym na intersemiotycznym kodzie technicznym, który podlega Ğcisáej normalizacji, takĪe na poziomie miĊdzynarodowym,
dziĊki czemu jest uniwersalnym jĊzykiem inĪynierów niezaleĪnie od ich jĊzyków
ojczystych. StopieĔ záoĪonoĞci i zakres intersemiotycznoĞci rysunków zaleĪy od
fazy opracowania, jak równieĪ od kompleksowoĞci projektowanego obiektu. Najbardziej skomplikowanym wytworem techniki są obiekty budowlane, dlatego teĪ
dokumentacja projektowa budowlana jest najbardziej rozbudowaną formą dokumentacji projektowej: poza wspólnymi wszystkim jej odmianom projektami koncepcyjnym i wykonawczym w jej skáad wchodzą takĪe gatunki: projekt budowlany, projekt przetargowy oraz projekt kontraktowy.
Wszystkie gatunki dokumentacji projektowej budowlanej podlegają zróĪnicowaniu na poziomie podgatunków, które ksztaátują siĊ ze wzglĊdu na rodzaj objĊtych projektem prac. Te z kolei mogą dotyczyü budowy obiektu, jego odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu (caáoĞci lub fragmentu), modernizacji, adaptacji lub rozbiórki. JeĞli przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego obiektu, to dokumentacja projektowa bĊdzie zawieraü projekt koncepcyjny
adaptacji, projekt budowlany adaptacji, projekt wykonawczy adaptacji oraz ewentualnie projekty przetargowy adaptacji i kontraktowy adaptacji.
Dodatkowo, na niĪszym szczeblu klasyfikacji genologicznej, omawiane gatunki
i podgatunki odmieniają siĊ przez caáy wachlarz odmian podgatunków, zdeterminowanych typem przedmiotu projektu, czyli rodzajem projektowanych obiektów
3 W praktyce budowlanej wystĊpuje takĪe projekt powykonawczy – opracowanie sporządzane przez
uprawnionego kierownika budowy w celu udokumentowania ewentualnych zmian, jakie nastąpiáy w trakcie realizacji w stosunku do projektu budowlanego. Projekt powykonawczy wchodzi w skáad dokumentacji powykonawczej.
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budowlanych4. WyróĪnia siĊ 11 typów budynków – mieszkalne: jednorodzinne,
wielorodzinne i zbiorowego zamieszkania, oraz niemieszkalne: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, handlowo-usáugowe, uĪytecznoĞci
publicznej, transportu i áącznoĞci, przemysáowe i magazynowe oraz pozostaáe budynki niemieszkalne, a takĪe tak zwane obiekty zamkniĊte (wojskowe i policyjne).
NajniĪszym poziomem typologii jest pododmiana, okreĞlająca stopieĔ powtarzalnoĞci obiektu budowlanego, wyartykuáowana w postaci trzyelementowego
asortymentu: projekty obiektów indywidualnych oraz projekty obiektów typowych
i powtarzalnych. NajczĊĞciej spotykaną pododmianą są projekty obiektów indywidualnych, dotyczące budynków niepowtarzalnych, projektowanych na potrzeby konkretnego inwestora, w przeciwieĔstwie do projektów obiektów typowych
i powtarzalnych. Projekty typowe – tak zwane projekty gotowe – są sporządzane
z myĞlą o anonimowych inwestorach z wykorzystaniem stypizowanych rozwiązaĔ
funkcjonalnych, konstrukcyjnych i estetycznych. Z uwagi na koniecznoĞü adaptacji projektu gotowego do konkretnych uwarunkowaĔ topograficznych i funkcjonalnych oparty na nim projekt budowlany zawiera elementy niewystĊpujące
w projektach budowlanych domów indywidualnych, co stanowi o odrĊbnoĞci pododmiany, którą tworzą.
Tabela 1
Sytuacja genologiczna dokumentacji projektowej
Rodzaj

Teksty techniczne

Podrodzaj
Gatunek

Podgatunek

Odmiana

Pododmiana

dokumentacja projektowa
projekt: koncepcyjny/budowlany/bud. zamienny/przetargowy/wykonawczy/
powykonawczy
projekt
budowlany
budowy

projekt
projekt
projekt
budowbudowbudowlany
lany
lany
rozbudo- przebudoremontu
wy
wy

projekt
budowlany
modernizacji

projekt
budowlany
adaptacji

projekt
budowlany
rozbiórki

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8,
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
a, b, c

a

a

a

a

a

a, b

1 í budynki mieszkaniowe jednorodzinne; 2 í budynki mieszkaniowe wielorodzinne; 3 í budynki zamieszkania zbiorowego; 4 í budynki zakwaterowania turystycznego; 5 í budynki
uĪytecznoĞci publicznej; 6 í budynki biurowe; 7 í budynki przemysáowe i magazynowe;
8 í budynki handlowo-usáugowe; 9 í budynki transportu i áącznoĞci; 10 í pozostaáe budynki
niemieszkalne; a í projekty obiektów indywidualnych; b í projekty obiektów typowych;
c í projekty obiektów powtarzalnych

4 W niniejszym opracowaniu wymieniam tylko obiekty budowlane, z pominiĊciem budowli inĪynierskich (mostów, wiaduktów, sáupów elektrycznych, etc.).

Barbara Walkiewicz

350

W praktyce architektonicznej spotyka siĊ takĪe projekty budowlane obiektów
powtarzalnych, áączące w sobie cechy projektów obiektów indywidualnych oraz
projektów typowych. Stosuje siĊ je w przypadku projektu osiedla domów jednorodzinnych (w zabudowie bliĨniaczej lub szeregowej). Powstają wówczas stypizowane projekty obiektów projektowanych na potrzeby konkretnego inwestora –
dewelopera.
W Ğwietle powyĪszego gatunki dokumentacji projektowej budowlanej są odzwierciedleniem poszczególnych etapów dáugiego i skomplikowanego áaĔcucha
procesu inwestycyjnego. WieloetapowoĞü opracowania architektonicznego, róĪnorodnoĞü powstających obiektów, uwarunkowaĔ topograficznych oraz szeroki wachlarz robót budowlanych powodują, Īe omawiane gatunki odmieniają siĊ przez
liczne podgatunki, odmiany i pododmiany, co ilustruje tabela 1.

2. Gatunki dokumentacji projektowej
Stanowiące przedmiot niniejszego opracowania gatunki dokumentacji projektowej tworzą konstelacjĊ tekstów reprezentujących róĪne fazy uszczegóáowienia
tego samego obiektu, przy czym kaĪdy projekt na wczeĞniejszym etapie opracowania stanowi podstawĊ kolejnego, który go precyzuje w stopniu podyktowanym zinstytucjonalizowaną funkcją komunikacyjną. MoĪemy zatem uznaü, Īe gatunki dokumentacji projektowej tworzą transtekstualne continuum w Genette’owskim tego
sáowa znaczeniu5, rodzaj wielowarstwowego palimpsestu, w którym hiperteksty są
jednoczeĞnie hipotekstami kolejnych opracowaĔ projektowych, „pozostających ze
sobą we wzajemnym nastĊpstwie czasowym”6. Istotnie, w dáugim procesie opracowywania dokumentacji projektowej Īadne z wymaganych w okreĞlonym przypadku ogniw nie moĪe zostaü pominiĊte, a komunikacja specjalistyczna pomiĊdzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego rozwija siĊ w ĞciĞle okreĞlonym kierunku:
projekt
koncepcyjny

projekt
budowlany

projekt
wykonawczy

projekt
przetargowy

projekt
kontraktowy

projekt
budowlany
zamienny

Mimo Īe wszystkie projekty powstają na podstawie umowy pomiĊdzy inwestorem a projektantem lub zespoáem projektantów, ich faktycznymi odbiorcami są podmioty odpowiedzialne za zatwierdzenie projektu oraz realizacjĊ stanowiącego jego
5 G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, táum. A. Milecki, w: Wspóáczesna teoria
badaĔ literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, Kraków, Wydawnictwo Literackie1992,
s. 107–155, tu s. 123.
6 K. Adamzik, Gáówne zagadnienia tekstologii kontrastywnej, w: Lingwistyka tekstu w Niemczech.
PojĊcia, problemy, zagadnienia, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykaáa, Wrocáaw 2009,
Atut, s. 211–258, tu s. 228.
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przedmiot obiektu, których funkcja i związane z nią oczekiwania komunikacyjne
odzwierciedlają siĊ w róĪnie uksztaátowanych gatunkach dokumentacji projektowej.

2.1. Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny to wstĊpne opracowanie projektowe, powstaáe na podstawie wytycznych inwestora, mające na celu ukazanie gáównej idei projektowanego
obiektu oraz jego podstawowych parametrów: bryáy, ukáadu funkcjonalnego, rozwiązaĔ materiaáowych, jak równieĪ usytuowanie budynku na dziaáce. Projekt ten
powstaje na zlecenie inwestora i jest jedynym gatunkiem dokumentacji projektowej, którego zleceniodawca jest faktycznym odbiorcą. Dlatego teĪ, w przeciwieĔstwie do pozostaáych projektów, forma projektu koncepcyjnego jest przystĊpna dla
osób niebĊdących specjalistami w dziedzinie budownictwa.
Realizacje omawianego gatunku przybierają postaü zwartego opracowania,
záoĪonego z krótkiego opisu oraz prostych rysunków: rzutów, przekrojów, elewacji i planu zagospodarowania dziaáki. Rysunki charakteryzują siĊ niskim stopniem
Tabela 2
Struktura gatunkowa projektu koncepcyjnego
Gatunek

Odmiany

Komponenty

Strona tytuáowa

strona tytuáowa projektu
koncepcyjnego

í inwestor
í nazwa i lokalizacja inwestycji
í nazwisko projektanta/nazwa pracowni
í element graÞczny (najczĊĞciej rysunek
wybranej elewacji, ewentualnie logo
projektanta)

Opis

opis techniczny

í informacje ogólne
í analiza uwarunkowaĔ lokalizacji
í wstĊpny opis rozwiązaĔ materiaáowych
í zestawienie powierzchni

Widok

í plan usytuowania budynku í rysunek gáówny
na dziaáce
í legenda
í rzut dachu
í tabliczka informacyjna (metryka)
í elewacje

Przekrój poziomy í rzuty poszczególnych
kondygnacji

í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna (metryka)

Przekrój pionowy przekrój poprzeczny

í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna (metryka)

Wizualizacje

í widoki
í perspektywy

í tabliczka informacyjna (metryka)

Pogrubieniem czcionki oznaczono gatunki wystĊpujące w kaĪdym projekcie koncepcyjnym
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uszczegóáowienia i są sporządzone zazwyczaj w maáej skali (1: 100, 1: 200), co
jest podyktowane niewielkim zakresem informacji wymaganym na wstĊpnym etapie projektowania. Coraz czĊĞciej w skáad opracowania wchodzą takĪe wizualizacje, uáatwiające inwestorowi zrozumienie zamysáu projektanta. Zestawienie gatunków skáadowych projektu koncepcyjnego zawiera tabela 2.
W związku z gatunkowo przypisanym celem komunikacyjnym, projekt koncepcyjny peáni funkcjĊ informacyjną, przekazując podstawowe dane na temat projektowanego obiektu, a takĪe funkcjĊ perswazyjną, mającą na celu przekonanie
inwestora do akceptacji proponowanych rozwiązaĔ. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawĊ do opracowania projektu budowlanego.

2.2. Projekt budowlany
Projekt budowlany jest projektem stanowiącym kluczowy zaáącznik do wniosku o pozwolenie na budowĊ, jaki inwestor zobowiązany jest záoĪyü do wáaĞciwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej7 w celu uzyskania
pozwolenia na budowĊ projektowanego obiektu. Jest jedynym elementem dokumentacji projektowej zdeÞniowanym prawnie zarówno w zakresie zawartoĞci, jak
i formy8, co wynika z jego determinującej roli w caáym procesie inwestycyjnym.
Opracowany na kanwie zatwierdzonego przez inwestora projektu koncepcyjnego,
projekt budowlany okreĞla w sposób deÞnitywny wszystkie parametry projektowanego obiektu w kontekĞcie dokumentów niezbĊdnych dla potwierdzenia jego wykonalnoĞci zgodnie z prawem, a jego celem jest „ostateczne i jednoznaczne okreĞlenie wymaganych prawem rozwiązaĔ i tych, które bĊdąc przedmiotem zatwierdzenia
przez wáadze architektoniczno-budowlane, bĊdą musiaáy byü zrealizowane”9.
Struktura omawianego gatunku jest dynamiczna i wielogatunkowa, o skáadzie
dostosowanym kaĪdorazowo do konkretnego przypadku, przy czym heterogenicznoĞü projektu budowlanego jest semiotycznym, a zarazem semantycznym odbiciem záoĪonoĞci i interdyscyplinarnoĞci zarówno dáugiego procesu jego opracowywania, jak i stanowiącego jego przedmiot obiektu10. ZawartoĞü i zakres kaĪdego
7

Starostwo powiatowe lub Wydziaá Architektury i Urbanistyki UrzĊdu Miasta.
Projekt budowlany jest regulowany przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z póĨn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z póĨn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegóáowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462), a takĪe Polskimi Normami.
9 Uchwaáa nr O-01-2006 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 13 stycznia 2006 roku – Standardy
wykonywania zawodu i zakres usáug architekta, [online] <http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/standardy_wykonywania_zawodu_i_zakres_uslug_architekta.pdf>, dostĊp: 10.05.2012.
10 Zob. B. Walkiewicz, Entre bidimension et tridimenion ou de l’architecture d’un texte sur
l’architecture, Synergies Pologne 2009, 6, s. 167–174, tu s. 169–170; eadem, Entre la textualité et
l’hypertextualité ou de la structure d’un projet d’architecture, Studia Romanica Posnaniensia 2012,
39(3), s. 109–126, tu s. 113.
8
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projektu budowlanego powinny byü dostosowane do rodzaju obiektu, jego lokalizacji oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, co oznacza, Īe nie ma
ryczaátowego zestawu stosowalnego do wszystkich obiektów – przeciwnie, kaĪdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem jego specyficznych uwarunkowaĔ topograficznych i technicznych, i to w ich funkcji nastĊpuje okreĞlenie niezbĊdnych dokumentów poprzez wáaĞciwą interpretacjĊ przepisów ogólnych
i szczególnych. Gatunki zinwentaryzowane w przeanalizowanych projektach budowlanych róĪnych obiektów przedstawia tabela 3.
Wszystkie komponenty projektu budowlanego powinny mieü postaü zwartego tomu lub tomów o ponumerowanych stronach, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. O ile porządek komponentów w projektach budowlanych nie jest
odgórnie narzucony (poza stroną tytuáową11), o tyle w kaĪdym ze záoĪonych do
urzĊdu tomów kolejnoĞü poszczególnych czĊĞci musi byü taka sama i jest jednym
z warunków dopuszczenia projektu do dalszych etapów postĊpowania. KompleksowoĞü i heteromorficznoĞü strukturalna projektu, odzwierciedlająca záoĪonoĞü
procesu inwestycyjnego i związanej z nią procedury urzĊdowej, wpisuje omawiany gatunek w skomplikowany ukáad dyskursywny.
Jako zaáącznik do wniosku o pozwolenie na budowĊ, projekt budowlany záoĪony jest w czterech egzemplarzach, z których kaĪdy ma swojego, okreĞlonego
procedurą adresata. Po sprawdzeniu jego kompletnoĞci i zgodnoĞci z przepisami
organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje pozwolenie na budowĊ,
zwracając inwestorowi dwa ostemplowane egzemplarze. JednoczeĞnie przekazuje jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kopią decyzji
o pozwolenie na budowĊ do wáaĞciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zobowiązanego do kontrolowania przebiegu prac budowlanych pod kątem zgodnoĞci realizacji obiektu z zaáoĪeniami projektowymi. Czwarty egzemplarz pozostaje
w urzĊdzie zatwierdzającym projekt. Odbiorcą jednego z dwóch zwróconych inwestorowi egzemplarzy jest wykonawca i reprezentujący go kierownik budowy,
który w Ğwietle obowiązujących przepisów prawnych powinien prowadziü systematycznie dokumentacjĊ budowlaną12, zawierającą takĪe projekt budowlany
z wydanym na jego podstawie pozwoleniem na budowĊ. Wprawdzie roboty budowlane są prowadzone wedáug rysunków zawartych w projekcie wykonawczym13, ale podstawą weryfikacji zgodnoĞci realizowanego obiektu z projektem
11 Strona tytuáowa projektu budowlanego podlega Ğcisáej reglamentacji – jej formĊ i zakres precyzuje
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegóáowego zakresu i formy projektu budowlanego (§ 3.1).
12 W skáad dokumentacji budowlanej wchodzą nastĊpujące dokumenty: pozwolenie na budowĊ
z zaáączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoáy odbiorów czĊĞciowych i koĔcowych,
a takĪe – w zaleĪnoĞci od decyzji inwestora – ksiąĪka obmiarów.
13 MoĪe siĊ takĪe zdarzyü, Īe – na zapisane w umowie Īyczenie inwestora – projekt budowlany jest
opracowany w stopniu uszczegóáowienia porównywalnym do projektu wykonawczego, choü przedstawiciele samorządu zawodowego odradzają tego typu praktyki, gdyĪ utrudniają one postĊpowanie (por.
[online] <http://www.woiib.org.pl/artykuy-i-opracowania/82-projekt-wykonawczy--jego-definicja-i-miejsce-w-aktach-prawnych.html>, dostĊp: 19.04.2012).
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Tabela 3
Struktura gatunkowa projektu budowlanego
Gatunek
Projekt zagospodarowania terenu

Odmiany/Gatunki skáadowe
í plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii aktualizowanej mapy zasadniczej
í plansza zbiorcza sieci
í opis
Projekt architek- í opis
toniczno-budow- í rzuty, przekroje, widoki (elewacja), zestawienie stolarki, rysulany
nek detalu
Projekt budowla- í opis
ny konstrukcji
í rzuty, przekroje, rysunek detalu
Projekt budowla- í projekty instalacji elektrycznej
í opis
ny instalacji
i teletechnicznej
í rzuty, schematy instalacyjne
í projekt instalacji grzewczych i wen- í opis
tylacyjnych
í rzuty, przekroje
í projekt instalacji wodno-kanalií opis
zacyjnej
í rzuty, schemat rozwiniĊcia
instalacji
Decyzja adminií decyzja w sprawie nadania uprawnieĔ budowlanych do wykonystracyjna
wania samodzielnych funkcji w budownictwie
í decyzja w sprawie warunków zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
í decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu drogowego z dziaáki
í decyzja o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjĊ
przedsiĊwziĊcia
Uchwaáa
í uchwaáa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZaĞwiadczenie
í zaĞwiadczenie o przynaleĪnoĞci do wáaĞciwej izby samorządu
zawodowego
í zaĞwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji dziaáalnoĞci gospodarczej
OĞwiadczenie
í oĞwiadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z posiadaną wiedzą i zasadami sztuki budowlanej
Opinia
í opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
í opinia w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony zabytków archeologicznych
í opinia konserwatorska
List urzĊdowy
í opinia o moĪliwoĞci dostawy mediów/przyáącza kanalizacji, etc.
Regulamin
í warunki techniczne podáączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepáowniczej, gazociągowej, etc.
Akt notarialny
í umowa sprzedaĪy nieruchomoĞci (dziaáki)
Umowa cywilnoí umowa o prowadzenie inwestycji
prawna
í umowa o przyáączenie do sieci (ciepáowniczej, elektrycznej, etc.)
UpowaĪnienie
upowaĪnienie projektanta do reprezentowania inwestora
Pogrubieniem czcionki oznaczono gatunki wystĊpujące w kaĪdym projekcie budowlanym

Gatunki dokumentacji projektowej

355

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zaáącznik do wydanego
pozwolenia na budowĊ.
Jest wiĊc projekt budowlany gatunkiem specjalistycznym i zarazem urzĊdowym o funkcji informacyjnej i argumentacyjnej, a po uzyskaniu pozwolenia na
budowĊ uzyskuje dodatkowo wartoĞü sprawczą, gdyĪ zmienia status prawny inwestora oraz objĊtego projektem terenu.

2.3. Projekt wykonawczy
WielobranĪowy projekt wykonawczy jest opracowaniem niezbĊdnym do realizacji robót budowlanych14, powstaáym na podstawie zatwierdzonego w urzĊdzie
projektu budowlanego15. Podobnie jak wszystkie gatunki dokumentacji projektowej charakteryzuje siĊ zdecydowaną przewagą czĊĞci rysunkowej nad czĊĞcią opisową, peániącą jedynie funkcjĊ komplementarną. W przeciwieĔstwie do projektu
budowlanego zakres projektu wykonawczego nie podlega Ğcisáej regulacji prawnej16, choü na poziomie jego formy projektanci są zobowiązani do stosowania
norm, dziĊki którym rysunki oraz ich objaĞnienia są czytelne dla wszystkich inĪynierów specjalizujących siĊ w okreĞlonym zakresie budowlanym.
Jest to dokument, który zespóá projektantów przygotowuje na zlecenie inwestora, jednak faktycznym jego odbiorcą jest wykonawca, czyli specjalista w dziedzinie branĪy budowlanej. Ramy dyskursywne projektu wykonawczego odzwierciedlają siĊ w strukturze gatunkowej (tabela 4) oraz w stopniu uszczegóáowienia
komponentów w stosunku do ich odpowiedników wchodzących w skáad projektu
budowlanego.
Projekt wykonawczy zawiera te same gatunki rysunków oraz opisu, co projekt
budowlany, jednak róĪnią siĊ one od wchodzącej w skáad tego ostatniego czĊĞci
projektowej zarówno pod wzglĊdem jakoĞciowym, jak i iloĞciowym. Rysunki są
sporządzone w wiĊkszej skali (1: 50, 1: 20, 1: 10, 1: 5), dziĊki czemu zawierają wiĊcej informacji na temat rozwiązaĔ materiaáowych, technologicznych i montaĪowych, niezbĊdnych do realizacji obiektu zgodnie z zamysáem projektantów.
DąĪnoĞü do pokazania wszystkich koniecznych z wykonawczego punktu widzenia
detali technicznych odpowiada za rozbudowanie czĊĞci rysunkowej, uzasadniając
wiĊkszą liczbĊ przekrojów, rysunków detalu, a takĪe zestawieĔ stolarki, Ğlusarki
oraz balustrad.
14 Na podstawie samego projektu budowlanego moĪna zrealizowaü jedynie proste obiekty oparte na
technologii tradycyjnej (np. nieskomplikowane domy jednorodzinne, garaĪe, etc.)
15 Zdarzają siĊ jednak przypadki, w których projekt wykonawczy powstaje na podstawie projektu
koncepcyjnego – na przykáad obiekty niewymagające pozwolenia na budowĊ.
16 Ogólne wytyczne dotyczące projektu wykonawczego precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 roku w sprawie szczegóáowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz.U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072 z póĨn. zm.).
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Tabela 4
Struktura gatunkowa projektu wykonawczego
Gatunek
Strona tytuáowa

Odmiany
strona tytuáowa projektu
wykonawczego

í rzut (plan zagospodarowania
dziaáki)
í opis
í rzuty
í
í przekroje
í elewacje
í zestawienia stolarki/Ğlusarki
í rysunek detalu
í opis
Projekt wykonawí rzuty
í
czy konstrukcyjny
í przekroje
í rysunek detalu
í opis
Projekt
projekt wykonawczy
í rzuty
wykonawczy
instalacji elektrycznej
í schematy: rozdzielnicy, tablicy
mieszkaniowej, rozwiniĊcia
instalacji
instalacji
í opis
projekt wykonawczy
í rzuty
instalacji teletechnicznej
í schemat rozwiniĊcia instalacji
(niskoprądowej)
í opis
projekt wykonawczy
í rzuty
instalacji grzewczej
í schematy: rozwiniĊcia instalacji, zasilania instalacji
í opis
projekt wykonawczy insta- í rzuty
lacji wentylacyjnej
í przekroje
í schemat rozwiniĊcia instalacji
í opis
projekt wykonawczy insta- í rzuty
lacji klimatyzacyjnej
í przekroje
í schemat instalacji /
rozwiniĊcia instalacji
í opis
projekt wykonawczy
í rzuty
instalacji wodno-kanali- í aksonometria instalacji
zacyjnej
wodnej
í schemat rozwiniĊcia
instalacji wodnej /
kanalizacyjnej
í proÞle poziomów kanalizacji
í opis
projekt wykonawczy insta- í rzuty
lacji gazowej
í schemat rozwiniĊcia instalacji
í opis
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu
Projekt wykonawczy architektoniczny

í

Gatunki skáadowe
í

Komponenty
í inwestor
í nazwa i lokalizacja
inwestycji
í projektant
í branĪa
í faza opracowania
í data opracowania
í spis treĞci
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna

í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna

í rysunek gáówny
í legenda
í tabliczka informacyjna
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W związku z tym, Īe projekt wykonawczy nie wymaga autoryzacji organów
administracji architektoniczno-budowlanej, nie zawiera Īadnych dokumentów urzĊdowych, peániąc funkcjĊ czysto informacyjną.

2.4. Projekt przetargowy
Projekt przetargowy jest rozwiniĊciem projektu wykonawczego do formy
umoĪliwiającej wyáonienie wykonawcy w drodze przetargu. Jest opracowany na
podstawie projektu wykonawczego w sposób pozwalający na dokáadne okreĞlenie
przedmiotu zamówienia, jakim są roboty budowlane związane z realizacją danego
obiektu budowlanego, jak równieĪ oszacowanie ich kosztów. W związku z tym,
Tabela 5
RóĪnice w strukturze gatunkowej czĊĞci opisowej projektu wykonawczego i przetargowego
CzĊĞü opisowa
Projekt wykonawczy
Gatunek

komponenty

projekt przetargowy
gatunek

Opis tech- strona tytuáowa
opis techniczny
niczny
informacje ogólne (zestawienie
powierzchni i kubatur, parametry obiektu: dáugoĞü, wysokoĞü,
szerokoĞü, wysokoĞü poszczególnych kondygnacji, iloĞü miejsc
parkingowych, etc.)

komponenty
strona tytuáowa
szczegóáowy opis zagospodarowania terenu (w tym specyfikacja
planowanych nasadzeĔ i zasiewów
oraz elementów maáej architektury)

opis materiaáowy poszczególnych
elemntów konstrukcyjnych

opis materiaáowy poszczególnych
elementów konstrukcyjnych

charakterystyka przeciwpoĪarowa
projektowanego obiektu

charakterystyka przeciwpoĪarowa
projektowanego obiektu

zestawienie rysunków

zestwienie rysunków
przedmiar strona tytuáowa
robót
spis dziaáów przedmiaru robót
tabele przedmiaru (zgodnie ze
spisem dziaáów przedmiaru)
ksiąĪka
standardów

opis przeznaczenia i programu
uĪytkowego obiektu (charakterystyka architektoniczna, program
funkcjonalny, sposób zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia
terenu)
opis techniczny standardów wykonania i wykoĔczenia poszczególnych elementów budynku
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opracowanie to wzbogacone jest w stosunku do projektu wykonawczego o informacje dotyczące iloĞciowej i jakoĞciowej specyfikacji zaáoĪonych przez projektantów robót budowlanych, niezbĊdnej do okreĞlenia kosztów inwestycji na etapie
przetargu.
Podobnie jak w przypadku wszystkich gatunków omawianej dokumentacji
projektowej, projektant lub zespóá projektantów sporządza projekt przetargowy
na zlecenie inwestora, jednak faktycznymi adresatami projektu są biorący udziaá
w przetargu oferenci, czyli potencjalni wykonawcy, którzy – poza informacjami
dotyczącymi samego aspektu wykonawstwa robót budowlanych – potrzebują dodatkowych danych do opracowania oferty przetargowej. Ramy dyskursywne omawianego gatunku odciskają siĊ na zmodyfikowanej w stosunku do projektu wykonawczego strukturze gatunkowej, przy czym zmiany dotyczą czĊĞci opisowej, co
przedstawia tabela 5.

2.5. Projekt kontraktowy
Projekt kontraktowy jest opracowaniem stanowiącym zaáącznik do umowy
o wykonanie robót budowlanych, przygotowywanym po rozstrzygniĊciu przetargu.
Jest to projekt uwzglĊdniający ewentualne uzupeánienia projektu przetargowego,
jakie pojawiáy siĊ w trakcie procedury przetargowej, w związku z czym reprezentuje analogiczną strukturĊ gatunkową jak projekt, którego jest uzupeánieniem (tabela 5). W przeciwieĔstwie jednak do projektu przetargowego, mającego wartoĞü
informacyjną, po podpisaniu umowy o wykonanie robót budowlanych projekt kontraktowy peáni dodatkowo funkcjĊ sprawczą, gdyĪ na jego podstawie zawiązany
jest nowy stosunek prawny áączący inwestora z wyáonionym w trakcie przetargu
wykonawcą.

Podsumowanie
Projekty reprezentujące gatunki dokumentacji projektowej budowlanej stanowią system wydarzeĔ komunikacyjnych, powiązanych ze sobą strukturalnie
i funkcjonalnie na zasadzie ciągu tekstów pochodnych. Wszystkie omówione projekty stanowią wypowiedzi intersemiotyczne, charakteryzujące siĊ zdecydowaną
przewagą obrazu graficznego nad przekazem werbalnym, co wynika ze specyfiki
funkcji, jaka peánią w branĪowej komunikacji specjalistycznej. Wspólnym trzonem omawianych projektów są znormalizowane gatunki rysunku technicznego,
róĪniące siĊ iloĞciowo i jakoĞciowo w zaleĪnoĞci od fazy opracowania, podobnie
jak komponenty czĊĞci opisowej.
W związku ze záoĪonoĞcią konstrukcyjną obiektów budowlanych, przedstawiające je projekty zawierają skáadniowo i interpretacyjnie odrĊbne opracowania,
sporządzone przez inĪynierów specjalizujących siĊ w okreĞlonych dziedzinach
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technicznych. Konsekwencją tego faktu jest szereg cech uniemoĪliwiających analizĊ gatunków dokumentacji projektowej budowlanej z zastosowaniem tradycyjnego modelu opisu tekstów: nielinearnoĞü, póáotwartoĞü ramy tekstowej, a takĪe
wynikający z wieloautorstwa polifoniczny charakter. Metodologia opisu tekstów
sekwencyjnych z pewnoĞcią sprawdzi siĊ w przypadku poszczególnych gatunków skáadowych, jednak do uchwycenia dynamicznej geometrii pól gatunkowych
tytuáowych projektów naleĪy opracowaü metodologiĊ umoĪliwiającą systematyczny opis ich hiperstruktury, czyli sieci relacji wiąĪących odrĊbne gatunkowo teksty
w dyskursywnie zinstytucjonalizowaną caáoĞü funkcjonalno-tematyczną.

Summary
Genres of Building Design Documentation
This paper presents genres of design documentation as categorised by literary genetics.
Design documentation usually embraces all designs of a given technical object at different
stages of its development. Typically, design documentation comprises two designsconceptual (initial) and construction (execution). Building design documentation is a special
case of design documentation. Due to its interdisciplinary nature and the complexity of
building works and implementation procedures, it includes a series of designs: conceptual
design, building permit design, construction (execution) design, tender documentation and
“as-built” drawings. All the above mentioned designs are commissioned by the investor, who
is a de facto recipient of only one-the conceptual design. The others are aimed at the parties
responsible for the approval and execution of a project. The functions of particular designs
differ according to the various expectations of their respective recipients, which is reflected
in differences at the level of their genre structures.

