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Szanowni Państwo,
Rokrocznie tysiące polskich rodzin podejmuje się realizacji jednego  
z największych i trudniejszych przedsięwzięć organizacyjnych, jakim jest 
budowa własnego domu. Istnieje wiele poradników budowlanych, ale nikt 
do tej pory nie opisał szczegółowo, jak wygląda budowa domu od strony 
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sugerujemy, czym kierować się przy wyborze materiałów i technologii 
oraz gdzie i jak dokonywać zakupów. Zwracamy uwagę na ważne aspekty 
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Dostawy z hurtowni na budowę, płatności, przechowywanie, ewentualne 
zwroty i reklamacje to kolejne etapy inwestycji. Przyglądamy się także 
aspektom finansowym. 

Nie ma w naszym kraju szkoleń przygotowujących do stania się sprawnym 
menadżerem własnej budowy – mamy nadzieję, że w pewnym zakresie ten 
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Poradnik inwestora budowlanego

Rzeczywistość, w jakiej buduje dzisiejszy Kowalski, róż-
ni się diametralnie od tej sprzed lat. Przede wszyst-
kim nigdy nie mieliśmy jeszcze tak bogatej oferty 
rynkowej produktów i usług niezbędnych do budowy 

domu i co ciekawe, dotyczy to każdego etapu inwestycji, po-
cząwszy od projektu budynku, a skończywszy na aranżacji 
ogrodu. Współczesnym inwestorom sprzyjają też utrzymują-
ce się jak dotąd stosunkowo niskie ceny materiałów. To jed-
nak tylko nieliczne przejawy dobrej pogody dla budujących.

PRZEPISY WYMUSZAJĄCE 
ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWANIE 
Władze unijne zobowiązały polskie państwo do wprowadze-
nia w przepisach budowlanych dość restrykcyjnych wymo-
gów, mających na celu podniesienie standardu energetycz-
nego nowo wznoszonych budynków. Oznacza to, że współ-
czesny inwestor, chcąc nie chcąc, będzie mógł wybudować 
tylko taki dom, który w praktyce będzie spełniał założenia 
budownictwa energooszczędnego. Przepisy obowiązujące 
od 2014 r. już w  tej chwili znacznie ograniczają zapotrze-
bowanie budynków na energię pierwotną (określający je 
wskaźnik EP nie może przekraczać 120 kWh/(m2·rok)), a w ko-
lejnych latach wymogi te będą jeszcze bardziej zaostrza-
ne. Choć motywacja wprowadzanych przepisów ma swo-
je źródło w dyskusyjnej dzisiaj unijnej polityce klimatycznej, 
dla indywidualnego inwestora może mieć pozytywne na-
stępstwa. Wymuszenie większych nakładów inwestycyjnych 
w przyszłości może przynieść mu wymierne korzyści w posta-
ci niższych rachunków za energię. 

PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK 
PROJEKTÓW GOTOWYCH 
Współczesny inwestor nie powinien mieć problemów z wy-
borem projektu swojego domu – wiele pracowni oferu-
je w  tej chwili gotowe dokumentacje projektowe domów 
w  różnorodnych stylach i  zróżnicowanym standardzie. Ze 
względu na wymogi przepisów budowlanych i  rosnącą 
świadomość inwestorów, szczególnie prężnie poszerza się 
oferta projektów domów energooszczędnych, rozwijana 
również jako forma wariantów budynków standardowych. 
Duża konkurencja na rynku projektów gotowych działa na 
korzyść inwestora – nie tylko ceny projektów są przystępne, 
ale też wzrasta poziom merytoryczny opracowanej doku-
mentacji. Bez problemu i  również za niewysoką cenę mo-
żemy zamówić w  tej samej firmie adaptację projektu czy 
kosztorys domu.  

BOGATA OFERTA MATERIAŁÓW
 BUDOWLANYCH
Na polskim rynku materiałów budowalnych nie brakuje dzi-
siaj niczego, co odróżniałoby nas od rynków zachodniej Eu-
ropy, gdzie standardy dotyczące zarówno wymogów tech-
nicznych budynków, jak i komfortu od dawna są wyższe. Pro-
ducentami dostępnych dzisiaj w Polsce materiałów są często 
zachodnie firmy czy międzynarodowe koncerny, które więk-
szość swoich nowości prawie natychmiast wprowadzają na 
polski rynek. Warto jednak mieć świadomość, że w ostatnim 
czasie swoją pozycję na rynku utrwaliło również wiele pol-
skich marek, których produkty nie ustępują w niczym swo-
im zachodnim konkurentom. O  ich jakości i  zaawansowa-
niu technologicznym może świadczyć fakt, że one również 
podbijają rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Droż-
sze, markowe produkty renomowanych firm nie wyczerpują 
oczywiście całości rynku. Osoby poszukujące tańszych pro-
duktów mają do dyspozycji zarówno szeroki segment bez-
markowych towarów importowanych, jak i pochodzących 
z małych lokalnych wytwórni. Rynek tanich materiałów 
jest szansą na sfinansowanie inwestycji przy mniej-
szym budżecie, ale jest też niestety wyzwaniem ze 
względu na różną jakość produktów – korzystanie 
z materiałów z najniższej półki cenowej wymaga du-
żej czujności inwestora i świadomości konsekwencji 
kompromisowych wyborów. Osobną dziedzinę two-
rzy rynek materiałów wykończeniowych rozwijający 
się dynamicznie również w najwyższej półce ceno-
wej, do której sięga wyrafinowany odbiorca, chcą-
cy skorzystać np. z designerskich projektów sygnowa-
nych nazwiskami znanych projektantów.  

współczesne warunki budowy
czyli co sprzyja inwestorowi 
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współczesne warunki budowy

BUDOWLANY ZNAK CZASU: ROZWIĄZANIA 
SYSTEMOWE 
Dzisiaj o elementach domu myśli się kompleksowo. Trady-
cyjne materiały w coraz większym zakresie są zastępowa-
ne przez rozwiązania systemowe rozumiane jako komplet 
materiałów pochodzących od jednego producenta, które 
umożliwiają kompleksowe wykonanie jakiegoś elementu 
domu. Przekłada się to zarówno na sposób dokonywania 
zakupów przez inwestora, jak i wykonawstwo, a w niektó-
rych przypadkach także na konserwację. Współczesny in-
westor nie kupuje bloczków czy pustaków, ale zamawia od 
razu cały system ścienny, który następnie zgodnie ze wska-
zówkami producenta jest montowany przez wykonawcę. 
Rozwiązania systemowe proponują również producenci 
ociepleń, chemii budowlanej stosowanej do wykonania 
posadzek, tarasów, balkonów, tynków i okien dachowych. 
W  tym samym kierunku idzie rozwój materiałów instala-
cyjnych, gdzie całościowo montuje się systemy grzewcze 
czy wentylacyjne. Inwestor nie jest więc, jak kiedyś, zda-
ny na żmudne kompletowanie materiałów. Ideą tworze-
nia rozwiązań systemowych jest również ułatwienie wy-
konawstwa, a  na etapie eksploatacji obniżenie kosztów 
utrzymania domu i  podniesienie komfortu użytkowania.                                                                                                                                     

WSPARCIE PRODUCENTÓW
Popularyzacja nowoczesnych technologii nie miałaby 
szans powodzenia, gdyby nie zaangażowanie samych 
producentów. Wysoka podaż materiałów budowlanych 
i w tym przypadku sprzyja inwestorowi. Firmy zaintereso-
wane sprzedażą swoich produktów, muszą nieustannie 
podnosić konkurencyjność oferty. Reklama czy inne formy 
utrwalające świadomość marki są niewystarczające, dla-
tego starają się oni docierać ze swoimi produktami wprost 
do inwestorów i  wykonawców – służą temu różne formy 
szkoleń czy indywidualnego doradztwa prowadzonego 
bezpośrednio na budowie. Ma to swoje szczególne uza-
sadnienie w przypadku materiałów, przy których monta-
żu zostały przewidziane rozwiązania dedykowane tylko 

danemu produktowi. W takich sy-
tuacjach korzystne dla in-

westora są oferty sprze-
daży wraz z  monta-

żem, co znacznie 
zmniejsza ryzy-

ko popełnie-
nia błędów 

wykonawczych, a ponadto może gwarantować stałą opie-
kę profesjonalnego serwisanta.      

SZERSZA DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII 
Innowacyjne rozwiązania głównie z  obszaru instalacji, np. 
pompy ciepła, systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła czy 
tzw. instalacje inteligentne, do niedawna, głównie ze wzglę-
du na wysokie ceny, były dostępne tylko dla zamożniejszych 
inwestorów. W  tej chwili dzięki upowszechnieniu produkcji, 
poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych zmniej-
szających jej koszty, ceny tych urządzeń są znacznie niższe, 
powodując, że wzrasta ich dostępność i popularność. Zjawi-
sko to dotyczy również do niedawna nowatorskich, a dzisiaj 
powszechnie stosowanych materiałów wykończeniowych, 
jak np. kompozyty czy thermodrewno oraz produktów po-
wstałych z zastosowaniem nanotechnologii.

HURTOWNIE BUDOWLANE XXI WIEKU
Przejście przez trudy budowy ułatwi też możliwość zakupów 
w nowoczesnych hurtowniach budowlanych, które gwaran-
tują coraz lepszą obsługę. Doskonale zorganizowane skła-
dy budowlane zapewnią nam kompleksowe zaopatrzenie 
budowy w materiały najwyższej jakości przy jednocześnie 
bardzo korzystnych cenach, gwarancji szybkiej dostawy 
i  bezpiecznie przeprowadzonego transportu. Wyróżnia je 
na rynku również pakiet usług dodatkowych, ułatwiających 
sprawne przeprowadzenie inwestycji. Na przykład w  sieci 
hurtowni PSB-PROFI skorzystamy z indywidualnego doradz-
twa przy wyborze i zakupie materiałów, pomocy projektan-
ta, usługi depozytu czy wypożyczalni sprzętu budowlane-
go. Kompleksowość usług dla współczesnego inwestora to 
ogromny atut w postaci zaoszczędzonego czasu. 

CORAZ LEPSZY POZIOM WYKONAWSTWA
Paradoksalnie, mimo braku szkół zawodowych kształcących 
budowlańców, obserwuje się wzrost fachowości i profesjo-
nalizmu ekip wykonawczych. Poziom technologiczny współ-
czesnego budownictwa – nawet jednorodzinnego – wymu-
sza niejako ciągłe dokształcanie się i dotyczy to wszystkich 
budowlanych profesji bez wyjątku. Działającemu na współ-
czesnym rynku budowlanym wykonawcy nie wystarczą 
umiejętności tradycyjnej sztuki budowlanej – pojawianie się 
nowych produktów nierzadko wymaga opanowania nowej 
sztuki wykonawczej za każdym razem. Wykonawcy zdoby-
wają wiedzę i nowe umiejętności przede wszystkim na szko-
leniach organizowanych przez producentów, co przekłada 
się bezpośrednio na korzyść inwestora w postaci zmniejsze-
nia ryzyka popełnienia błędów wykonawczych przez taką 
ekipę. Inwestorzy stosujący wysoko zaawansowane techno-
logie, np. instalacyjne, mogą skorzystać z pomocy ściśle wy-
specjalizowanych fachowców. 
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Poradnik inwestora budowlanego

Własny dom to jasno sprecyzowany 
cel, który chcemy jak najszybciej, 
jak najlepiej i bez problemów 
osiągnąć. Jednak jego 
zaprojektowanie i budowa to 
wielozadaniowa praca z określonym 
budżetem, wyznaczonymi ramami 
czasowymi oraz zespołem ludzi 
stworzonym na potrzeby realizacji 
projektu. Tak złożonym projektem 
trzeba odpowiednio zarządzić...

zostań menadżerem własnej budowy

Budowa własnego domu angażuje nas we wszystkich 
możliwych sferach, rodzi też wiele emocji. Wznosząc 
budynek, myślimy nie tylko o jego materialnym wy-
miarze, ale również kreowaniu przestrzeni do wła-

snego życia. Naturalną rzeczą jest więc to, że chcielibyśmy 
mieć wpływ na jego powstawanie, a w wielu przypadkach 

osobiście zarządzać jego budową. Ponadto dla wielu z nas 
to kolejna dziedzina, w której możemy sprawdzić swoje ży-
ciowe, a czasami nawet zawodowe umiejętności. Niezbęd-
na jest też wiedza, chociaż wbrew niektórym opiniom, aby 
wybudować własny dom, nie musimy specjalnie kończyć 
studiów budowlanych. Żeby stać się sprawnym menadże-
rem budowy własnego domu, wystarczy czasami umiejętnie 
wykorzystać wiedzę z innych dziedzin i doświadczenia życio-
we. Warto też poznać parę sprawdzonych zasad, które uła-
twią zarządzanie budową. 

1. SPRAWDŹ, CZY STAĆ CIĘ NA DOM
Odpowiedź, czy podołamy budowie finansowo jest klu-
czowa. Od stanu portfela, a  raczej konta bankowego, 
będzie bowiem zależało, czy musimy gospodarować bu-
dżetem oszczędnie, czy przeciwnie, będziemy mogli sobie 
pozwolić na swobodę wydatków. Aby zyskać taką świa-
domość, musimy już na starcie założyć orientacyj-
ne koszty budowy. Nie będzie to jeszcze suma wy-
nikająca z kosztorysu, który powstaje dopiero na 
bazie konkretnego projektu, ale przybliżony, średni 

1.  SPRAWDŹ, CZY STAĆ CIĘ NA DOM 

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDOWY 

3. DLACZEGO WARTO MIEĆ KOSZTORYS INWESTORSKI

4. JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM BUDOWY

Zadania menadżerskie, jakie czekają nas podczas 
zarządzania budową domu

Zaplanowanie finansowania inwestycji 
i bieżące kontrolowanie budżetu. 

Znalezienie i zatrudnienie ekip fachowców 
do wykonania poszczególnych prac, a w trakcie 
ich trwania kontrolowanie postępu robót.

Stworzenie harmonogramu budowy 
i kontrolowanie jego realizacji.

Zatrudnienie kierownika budowy i ewentualnie 
ustanowienie inspektora nadzoru.

Planowanie i dokonywanie zakupów 
budowlanych.

 FOT. FOTOLIA.COM
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zostań menadżerem własnej budowy

koszt budowy planowanego domu. Zanim więc podejmie-
my jakiekolwiek kroki, zróbmy wywiad u  znajomych, prze-
czytajmy opinie na forach internetowych, sprawdźmy ce-
ny w katalogach i biurach projektowych. Orientacyjną su-
mę przyjmujemy jako punkt odniesienia. Jeśli nasz budżet 
jest bliski orientacyjnym kosztom, decyzja o przedsięwzię-
ciu jest łatwiejsza. Jeśli daleki, ryzykujemy, że inwestycja 
będzie bardzo mocno przeciągała się w czasie, a nawet 
może zostać nieukończona. 
Założone możliwości budżetowe wpływają na wybór pro-
jektu. Większość pracowni projektowych oferujących projek-
ty gotowe zamieszcza przybliżone koszty realizacji każdego 
projektu. Jest to więc etap, który pozwoli nam zastosować 
bezpieczną zasadę „szycia na miarę”, czyli dopasowania 
projektu do możliwości finansowych. Pamiętajmy jednak, że 
podana w katalogu suma to również nie jest jeszcze koszto-
rys, ale jedynie przybliżone, uśrednione koszty budowy. 

Wysokość budżetu w  stosunku do założonych kosztów 
wpływa też na organizację budowy. Jeśli chcemy zbudo-
wać oszczędnie dom, niestety czeka nas sporo wyzwań. 
Mały budżet wiąże się z  trudniejszą do zarządzania or-
ganizacją pracy kilku ekip, a  często samodzielnym wy-
konaniem części prac. Oszczędzając, musimy się nasta-
wić na poszukiwanie materiałów w  korzystnych cenach 
i większą determinację w negocjacjach z wykonawcami. 
Duży budżet pozwoli nam zlecić budowę domu pod klucz. 

Samo zgromadzenie funduszy na budowę może się 
wiązać z koniecznością podjęcia wielu działań wy-

magających poważnych decyzji, np. sprzedaż 
mieszkania czy innych dóbr będących w posia-
daniu  rodziny, zaciągnięcie pożyczki u  rodziny 

czy znajomych, wreszcie – wystąpienia o kre-
dyt bankowy.   

Nie warto jest wyważać otwartych drzwi, dlatego pod-
czas budowy domu wykorzystajmy doświadczenia innych 
inwestorów. Cennym i rzetelnym źródłem wiedzy jest 
rodzina i przyjaciele, którzy już przebrnęli przez pro-
ces budowy domu. Informacji możemu także poszukać 
na forach internetowych lub pismach o tematyce bu-
dowlanej.
Korzystając z doświadczeń innych osób, warto zastosować 
metodę case study. Najpierw powinniśmy przyjrzeć się do-
kładnie tym budowom i sprawdzić, czy są podobne do na-
szej. Wybierzmy minimum dwie takie budowy i zestawmy 
ze sobą zdobyte informacje, weryfikując i dostosowując je 
przy tym do naszych preferencji. 

NAD BUDŻETEM 
PRZEZNACZONYM 

NA BUDOWĘ MUSIMY 
PANOWAĆ NA BIEŻĄCO 
POPRZEZ KONTROLĘ 

WYDATKÓW I WERYFIKACJĘ 
KOSZTÓW RZECZYWISTYCH 

W STOSUNKU DO ZAŁOŻONYCH 
W PRZYGOTOWANYM KOSZTORYSIE.  

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH

KOSZTY BUDOWY PODANE W KATALOGU 
PROJEKTÓW GOTOWYCH MOGĄ BYĆ ROZBITE 
NA DWIE POZYCJE: STAN SUROWY I BUDOWA 
Z WYKOŃCZENIEM. PIERWSZA SUMA LEPIEJ 
ODZWIERCIEDLA RZECZYWISTE KOSZTY BUDOWY, 
PONIEWAŻ WAHANIA W CENACH MATERIAŁÓW 
I ROBOCIZNY NA TYM ETAPIE SĄ NIEWIELKIE. 
NATOMIAST KOSZTY WYKOŃCZENIA W DUŻEJ 
MIERZE ZALEŻĄ OD PRZYJĘTEGO STANDARDU 
I MOGĄ ZNACZNIE ODBIEGAĆ OD PODANEJ 
W KATALOGU POZYCJI. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 R
YS

. P
. P

R
O

M
IŃ

SK
I



6

Poradnik inwestora budowlanego

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDOWY
Ze względu na ogromną skalę wydatków, niewiele jest 
osób, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie budowy 
z własnych środków. Zazwyczaj szukamy dodatkowych źró-
deł i nie zawsze musi być to kredyt. W jaki sposób możemy 
sfinsować naszą budowę?

  Własne zasoby. Nawet jeśli większość wydatków budow-
lanych będziemy w stanie sfinansować z własnych oszczęd-
ności, to jednak trzeba wnikliwie rozważyć, czy powinniśmy 
uruchamiać na budowę wszystkie rezerwy finansowe. Likwi-
dacja wszystkich lokat, polis ubezpieczeniowych, funduszy 
emerytalnych jest posunięciem mocno ryzykownym. 

 Pomoc rodziny. Czasami możemy liczyć na pomoc fi-
nansową rodziny. Musimy jednak pamiętać, że darowizny 
są zwolnione z podatku jedynie w pierwszej linii pokrewień-
stwa. Większe darowizny od teściów czy wujostwa są już ob-
ciążone podatkiem. 

 Sprzedaż mieszkania. Pozwoli sfinansować dużą część 
inwestycji. Warto jednak dobrze policzyć koszty związane 
z  taką operacją, np. konieczność wynajmu innego miesz-
kania na czas trwania budowy czy też zapłacenia podatku, 
gdy mieszkanie sprzedaje się przed upływem pięciu lat 
od momentu jego nabycia. 

 Kredyt. Trudno o  jednoznaczną opinię w  sprawie 
opłacalności jakiejś formy kredytu. Warto oczywiście za-
siągnąć rady doradcy kredytowego, ale nie łudźmy się – na-
wet najwybitniejszy analityk finansowy i znawca rynku nieru-
chomości nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej przyszłości 
w tej dziedzinie.

3. DLACZEGO WARTO MIEĆ KOSZTORYS 
INWESTORSKI 
Jedyną możliwością sprawdzenia, jaki będzie koszt budo-
wy domu, a co jest z tym związane, ilość potrzebnych ma-
teriałów budowlanych, jest wykonanie kosztorysu. Może-
my pokusić się o własnoręczne zestawienie kosztów. Na 
stronach internetowych zamieszczone są różne kosztorysy 
wykonywane przez firmy projektowe, na podstawie któ-
rych możemy obliczyć przybliżone zestawienie kosztów 
własnej inwestycji. Pomocne w tym będą cenniki dostępne 
na stronach internetowych producentów poszczególnych 
materiałów. Nie jest to jednak łatwe zadanie i  możemy 

Podczas składania wniosku o  kredyt bank zażąda od 
nas przedstawienia kosztorysu bankowego. Obejmuje 
on niezbędne koszty budowy oraz przyłączy. Jego for-
ma zależy od wymagań konkretnego banku – w niektó-
rych placówkach wystarczy podać szacunkowe koszty 
poszczególnych etapów zaczerpnięte ze strony inter-
netowej firmy, w  której kupiliśmy projekt, inne z  kolei 
uwzględniają jedynie kosztorys sporządzony na spe-
cjalnym firmowym druku. Choć nie jest to wymagane 
przez bank, przed rozpoczęciem budowy warto dać 

kosztorys do zweryfikowania kie-
rownikowi budowy lub inspek-

torowi nadzoru inwestor-
skiego. Z  właściwą sobie 

wprawą oceni, czy któ-
raś z prac nie została 

pominięta.

KOSZTORYS DLA BANKU

UWAŻAJMY NA KOSZTY BUDOWY PODAWANE 
W WIRTUALNYCH DZIENNIKACH BUDOWY I NA 
FORACH INTERNETOWYCH. CENY MOGĄ SIĘ 
MOCNO RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU.

Kosztorys pozwala rozliczyć wykonawcę 
z wykonanych prac oraz zużytych materiałów. 
Na bieżąco możemy kontrolować, czy 
wszystkie prace są wykonywane. Wiemy, jaką 
ilość materiałów zamówić – jeśli kupujemy je 
sami – albo sprawdzić, czy ilość materiałów 
kupionych przez wykonawcę nie jest 
zawyżona.
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popełnić błędy, szczególnie jeśli nie znamy się na budow-
nictwie. Możemy również posłużyć się gotowymi kalkula-
torami, które pozwalają wyliczyć ilość niezbędnych mate-
riałów oraz ich ceny. Wyliczenia te często jednak odbiega-
ją od rzeczywistych kosztów. Dlatego najlepiej powierzyć 
sporządzenie kosztorysu kierownikowi budowy lub pro-
fesjonalnemu kosztorysantowi, którzy znają rzeczywi-
ste koszty i  niuanse związane z  prowadzeniem budowy. 
Kosztorys może być sporządzony na podstawie projektu 
budowlanego (to ten, który składamy razem ze  zgłosze-
niem budowy we właściwym organie administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, w przypadku gmin będzie to sta-
rostwo, w przypadku miast – urząd miasta), ale lepiej na 
podstawie projektu wykonawczego zawierającego wię-
cej szczegółów. 
Kosztorys pozwala zdecydować, na jaką kwotę bierzemy 
kredyt. Uświadomi nam, na co nas stać, a na co nie. Po-
zwala także ocenić oferty wykonawców i wybrać najlep-
szą. Nie mając kosztorysu nie mamy punktu odniesienia 
–  wybierając nawet najniższą ofertę, nie wiemy, czy nie 
jest zawyżona. 

4. JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM BUDOWY
Czas trwania budowy jest zagadnieniem często w małym 
stopniu branym pod uwagę przez inwestorów. Tymcza-
sem określenie go ma swoje daleko idące konsekwencje, 
zarówno finansowe, jak i  organizacyjne. Budowa domu 
w ciągu jednego sezonu wymaga sprawnej ekipy i pew-
nego źródła zaopatrzenia, dobrego nadzoru, a  także 
szybkiego finansowania. Bardzo często będziemy musieli 
zorganizować w  ciągu jednego dnia sprawną pracę kil-
kudziesięciu osób i zaopatrzyć budowę w niezbędne ma-
teriały oraz narzędzia. Jeśli budowę rozkładamy na 2-3 la-
ta, możemy podzielić ją na etapy: stan zerowy, stan suro-
wy, instalacje, prace wykończeniowe. Natomiast budowa 
dłuższa niż 3 lata stwarza problemy z jej zabezpieczeniem 
przed czynnikami atmosferycznymi i złodziejami. 

TO SIĘ KALKULUJE!

Kosztorys inwestorski może być 
sporządzony na podstawie cen materiałów 

i robocizny obowiązujących w danym 
regionie lub cen na poziomie krajowym. Zaletą 
kosztorysu wykonanego na bazie cen krajowych jest 
to, że zakłada on kilkuprocentową rezerwę finansową, 
tzw. żelazny zapas niezbędny, by móc sobie pozwolić 
na nieprzewidziane wydatki, takie jak zniszczenie 
materiału czy nagły skok cen. 
Kosztorys inwestorski zakłada również koszty wykonania 
robót, których nie zawierają projekty, np. wynikające 
ze sposobu posadowienia budynku dopasowanego 
do warunków gruntowo-wodnych na działce. Z tego 
powodu koszty budowy dwóch takich samych domów 
w tej samej miejscowości, a nawet w tej samej okolicy 
mogą się od siebie znacząco różnić. 

Słownik inwestora 

Kosztorys ślepy – spis niezbędnych materiałów 
i robót dołączony do dokumentacji projektowej. 
Opisuje on wszystkie materiały i roboty, nie podając 
jednak cen. Ułatwia wyłonienie firmy wykonawczej 
i dokonywanie zakupów. Pojęcie używane czasami 
wymiennie jako przedmiar robót.

Kosztorys inwestorski – wykonany przez 
specjalistę, w którym podane są koszty budowy 
na poszczególnych etapach budowy rozbite 
na szczegółowe elementy. Wykonuje się go na 
podstawie projektu domu oraz przedmiaru robót 
sporządzonego przez kosztorysanta. 

KNR – katalog nakładów rzeczowych opisuje 
normy zużycia materiałów, sprzętu oraz nakłady 
robocizny na poszczególne prace budowlane.

Przedmiar robót – opis wszystkich robót 
budowlanych i instalacyjnych w kolejności ich 
wykonania. Podaje się w nim zakres poszczególnych 
robót: metry kwadratowe ścian, posadzek, stropów, 
ilości otworów, powierzchnię malowania itp. Przy 
wykonaniu przedmiaru robót specjaliści korzystają 
z KNR oraz aktualnych cenników, np.  Sekocenbudu 
(czyli systemu informacji o cenach w budownictwie). 

Kosztorys ofertowy – oferta cenowa wybranej 
firmy zawierająca jej stawki wykonawcze oraz ceny 
materiałów. Stanowi podstawę do negocjacji. 

Kosztorys powykonawczy – wykonywany, gdy 
w trakcie prac wystąpiły jakieś zmiany, 
np. projektowe lub w doborze materiałów. 

WIELU INWESTORÓW KORZYSTA OSTATNIO 
Z KALKULATORÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE 
PO WPROWADZENIU PARAMETRÓW DOMU 
(POWIERZCHNIA, RODZAJ KONDYGNACJI, 
STROPU ITP.) UMOŻLIWIAJĄ OBLICZENIE 
KOSZTÓW BUDOWY W TRZECH ZAKRESACH 
CENOWYCH – NISKIM, ŚREDNIM LUB WYSOKIM. 
UŻYTKOWNIK MA PONADTO MOŻLIWOŚĆ 
WYBORU TYLKO CZĘŚCI PRAC LUB MATERIAŁÓW, 
CO JEST BARDZO PRZYDATNE, GDY CHCEMY 
SAMODZIELNIE WYKONAĆ NA PRZYKŁAD TYNKI 
LUB POSADZKI. 
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CO WPŁYWA NA KOSZTY BUDOWY DOMU NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH?

PROJEKT, FORMALNOŚCI, UZBROJENIE TERENU
 Chcąc obniżyć koszty budowy domu, większość inwestorów wybiera gotowy projekt z katalogu. Pamiętajmy, 

że do podanej przez biuro ceny dokumentacji projektowej musimy doliczyć koszty adaptacji projektu do 
konkretnej działki i potrzeb inwestora. Cena adaptacji uzależniona jest od ilości i zakresu wprowadzonych 
zmian oraz dodatkowej dokumentacji. Gdy mamy niestandardowe oczekiwania co do budynku, lepszym 
rozwiązaniem będzie zamówienie projektu indywidualnego.

 Zamówienie profesjonalnego kosztorysu nie jest obowiązkowe, ale wykonanie go może uchronić nas przed 
wieloma niespodziankami. Przybliżone, orientacyjne koszty budowy domu możemy wyliczyć bezpłatnie, 
np. korzystając z kalkutorów budowlanych, które dostępne są na stronach internetowych. Szczegółowy 
kosztorys wykonany przez profesjonalistę będzie płatny. 

 Doprowadzenie mediów oraz podłączenie wszystkich instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
ewentualnie przyłącze gazowe) uzależnione jest od stopnia uzbrojenia terenu, na którym budujemy oraz 
ich łącznej długości. Duży wpływ na cenę ma odległość planowanego budynku od istniejących mediów. 

 Koszty związane z przygotowaniem placu budowy możemy obniżyć, wypożyczając część 
niezbędnego wyposażenia. Niektóre ekipy budowlane częściowo dysponują własnym wyposażeniem, 
np. barakiem dla pracowników. Warto też rozejrzeć się za wyposażenim używanym, np. siatką na tymczasowe 
ogrodzenie.

STAN ZEROWY – ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY 
 Przygotowanie do wykonania fundamentów jest osobną pozycją w kosztorysie (wytyczenie budynku przez 

geodetę, zdjęcie humusu i wykop). Najczęściej do wykonania fundamentów zamawiamy koparkę. Wykop 
ręczny zajmuje więcej czasu i jest droższy, jeśli za jego wykonanie musimy zapłacić robotnikom.  

 Roboty związane z wykonaniem fundamentów obejmują wykonanie fundamentów (zazwyczaj są to 
żelbetowe ławy fundamentowe), wymurowanie ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową 
i termiczną, wykonanie zasypki i zagęszczenia warstwami. Nieznacznie wyższe koszty musimy przewidzieć, 
gdy trzeba będzie wykonać fundament pod ścianę trójwarstwową. 

 STAN SUROWY – ŚCIANY, KOMINY I STROPY
 Koszt ścian zewnętrznych budynku tylko w niewielkim stopniu zależy od wybranego materiału ściennego. 

Różnica między dwoma najbardziej popularnymi budulcami – betonem komórkowym i pustakami ceramicznymi 
– sięga zaledwie kilku procent. Większe różnice w kosztach (związanych również z kosztami robocizny) 
spowoduje wybór docelowych rozwiązań, np. czy będzie to ściana jednowarstwawa czy warstwowa. 

 Stropy należą do najdroższych elementów tego etapu, w wielu przypadkach to właśnie z tego powodu 
wybór liczby kondygnacji domu ma tak duże znaczenie dla kosztów budowy domu. 

 ZADASZENIE BUDYNKU
 Koszt budowy dachu zależy od stopnia jego skomlikowania, czyli kształtu, liczby połaci, elementów 

rozbudowujących (lukarny czy wole oczka), które podwyższają zarówno koszty konstrukcji dachowej, jak 
i materiału pokryciowego.   

 Jeśli nie wymaga tego rodzaj pokrycia, lepiej zrezygnować z wykonania drogiego sztywnego poszycia 
(pełnego deskowania), zastępując je nowoczesnymi membranami i w ten sposób obniżając koszty tego etapu. 

 Na ostateczny koszt pokrycia wpływa nie tylko powierzchnia dachu, ale też liczba koszy, grzbietów i detali.  

! Najłatwiej oszacować koszty budowy domu na wczesnych etapach wykonania. 
Różnice w obliczeniach nie są duże, gdyż liczba robót i materiałów jest tutaj 
ograniczona. Im bardziej zaawansowany etap budowy, tym różnice mogą być większe. 
Największe rozbieżności dotyczą etapu wykończenia elewacji i wnętrz.
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ORIENTACYJNE KOSZTY BUDOWY DOMU (budynek ok. 120 m2 z poddaszem użytkowym)

ETAP ELEMENTY KOSZTY [ZŁ] SUMA [ZŁ]

PROJEKT, FORMALNOŚCI, 
UZBROJENIE TERENU

Projekt gotowy + adapacja projektu 5 000 – 10 000

8 600 – 15 300
Kosztorys 300 – 1 000

Media, mapa, geodeta 2 800 – 3 300

Przygotowanie terenu 
+ tymczasowe ogrodzenie 500 – 1 000

STAN ZEROWY  
– ROBOTY ZIEMNE  

I FUNDAMENTY

Roboty przygotowujące do 
wykonania fundamentów 2 000 – 5 000

15 000 – 25 000Koszt materiałów niezbędnych 
do wykonania fundamentów 8 000 – 12 000

Wykonanie fundamentów 5 000 – 8 000

STAN SUROWY 
– ŚCIANY, KOMINY, STROPY

Materiały na ściany zewnętrzne 23 000 – 30 000

71 000 – 120 000 

Materiały na ściany działowe 3 000

Robocizna murarzy 20 000 – 50 000

Stropy (dwa stropy) + kominy 20 000 – 30 000

Wykonanie schodów żelbetowych 5 000 – 7 000

ZADASZENIE BUDYNKU

Więźba ze wstępnym kryciem 9 000 – 10 000

29 000 – 40 000
Pokrycie dachu 10 000 – 20 000

Okna dachowe 5 000

Orynnowanie + podbitka dachu 5 000

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Okna, drzwi, brama garażowa 12 000 – 25 000 12 000 – 25 000

STAN DEWELOPERSKI

Instalacje (wodno-kanalizacyjne, 
gazowe, elektryczne 40 000 – 45 000 

72 000 – 77 000Elewacje (tynki, docieplenie) 12 000 

Tynki wewnętrzne i wylewki 20 000

WYKOŃCZENIE 80 000 – 150 000 80 000 – 150 000

KOSZTY CAŁKOWITE (BEZ OGRODZENIA, NAWIERZCHNI I OGRODU) OD 287 600

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Koszt tego etapu zależy od tego, na ile 
standardowe rozwiązania stolarki (kształty, wielkości) przewiduje projekt, od materiału, z jakiego są wykonane, 
pakietu szybowego, parametrów termicznych oraz ich funkcjonalności. Koszt okien do domu w standardzie 
energooszczędnym może być nawet dwukrotnie wyższy. 

 STAN DEWELOPERSKI DOMU. Prace obejmują wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z ociepleniem 
ścian, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej, posadzek betonowych oraz tynków, sufitów 
podwieszanych wraz z ociepleniem poddasza użytkowego oraz parapetów. Największe różnice w kosztach 
będą dotyczyły instalacji – w zależności od standardu domu (energooszczędność, rozwiązania inteligentne) 
mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy.  

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ. Koszt wykończenia wewnątrz jest najtrudniejszy do oszacowania ze względu 
na rozbieżności w standardzie, gusta i wymagania indywidualne. 
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Pozwolenie na budowę to tylko 
jeden z licznych dokumentów, 
jaki każdy inwestor musi zdobyć, 
planując budowę domu. 
W tej chwili trwają pracę nad 
ułatwieniem zdobycia pozwolenia 
na budowę domu, jednak nie 
wiadomo jeszcze, jaki będzie 
ich efekt. Obecnie formalności 
związane z rozpoczęciem budowy 
domu trwają dość długo. 

formalności przed budową

Budowa domu jest wieloetapowym procesem, który 
wymaga załatwienia wielu formalności. Przed roz-
poczęciem budowy warto zapoznać się z aktualny-
mi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie 

potrzebne dokumenty. Wszelkie formalne niedociągnięcia 
i braki mogą skutkować przesunięciem rozpoczęcia budowy. 

1. BEZPIECZNY ZAKUP DZIAŁKI 
Samo kupno nieruchomości nie jest bardzo sformalizowa-
nym procesem. Aby proces ten sfinalizować, konieczne 
jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Jednak 
przed zawarciem takiej umowy powinniśmy sprawdzić za-
równo stan prawny, jak i techniczny nieruchomości pod ką-
tem realizacji planowanej inwestycji. Bardzo ważne jest zwe-
ryfikowanie, czy sprzedawca ma odpowiedni tytuł prawny 
do nieruchomości, czy obowiązuje dla niej plan zagospo-
darowania przestrzennego umożliwiający budowę domu, 
czy nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicz-
nej oraz mediów, czy nie ustawiono na niej obciążeń. W przy-
padkach wątpliwych warto sprawdzić stan gruntu. 

2. DECYZJE I POZWOLENIA
Pierwszy krok to sprawdzenie, czy w gminie, w której za-
mierzamy budować dom, jest przygotowany aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki plan jest 
i nasza działka należy do obszarów budowlanych, wtedy 
wystarczy, że udamy się do Wydziału Architektury Urzędu 
Gminy i złożymy wniosek o aktualny wypis z planu zago-
spodarowania przestrzennego. Jeżeli natomiast gmina 
nie ma planu zagospodarowania, wtedy w Wydziale Archi-
tektury Urzędu Gminy musimy złożyć wniosek o wydanie de-
cyzji o warunkach zabudowy terenu i zagospodarowania 

1.  BEZPIECZNY ZAKUP DZIAŁKI 

2. DECYZJE I POZWOLENIA 

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

4. POZWOLENIE NA BUDOWĘ

MOŻE NIEDŁUGO BĘDZIEMY MOGLI 
SZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ DOMU. 
POPRAWĘ SYTUACJI MOŻE PRZYNIEŚĆ 
PLANOWANA LIKWIDACJA OBOWIĄZKU 
UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOMU 
JEDNORODZINNEGO I ZASTĄPIENIE GO 
ODPOWIEDNIM ZGŁOSZENIEM – TAKIE JEST 
JEDNO Z ZAŁOŻEŃ PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ 
RZĄD NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO. 

 FOT. FOTOLIA.COM
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formalności przed budową

terenu (WZiZT). Przed złożeniem tego wniosku musimy 
mieć już wybrany projekt domu. Natomiast w  Wydzia-
le Geodezji Urzędu Gminy musimy uzyskać kopię mapy 
zasadniczej.  
Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do zakładu gazo-
wego (jeżeli chcemy mieć gaz i są możliwości podłącze-
nia), energetycznego i  wodno-kanalizacyjnego o  wyda-
nie warunków technicznych dostawy mediów. Musimy 
też zgłosić się do zarządu drogi o wydanie oświadczenia 
o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.
Przed rozpoczęciem budowy domu musimy jeszcze skom-
pletować takie dokumenty jak: wyrys z mapy ewidencyj-
nej gruntu, wypis z  rejestru gruntów dla działki własnej 
i  sąsiednich oraz przygotować charakterystykę budowa-
nego obiektu – obrys budynku z planowanym usytuowa-
niem na działce. 

3. WYKONANIE PROJEKTU 
BUDOWLANEGO
Po uzyskaniu powyższych uzgodnień musimy zgłosić się 
do geodety, który sporządzi mapę sytuacyjno-wysoko-
ściową dla działki budowlanej. Mapa musi być prze-
znaczona do celów projektowych. Jeśli kupiliśmy projekt 
gotowy, należy zgłosić się do architekta z  odpowiednimi 
uprawnieniami, który wykona adaptację projektu, czyli 
projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-
-wysokościowej oraz dostosowanie projektu architektonicz-
no-budowlanego do warunków Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy 
i Zagospodarowania Terenu i do warunków na danym tere-
nie. Architekt wraz z projektantami branżowymi dostosują 
fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych (do 
czego potrzebne są badania geologiczne), ponadto zapro-
jektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę. 
Na nasze zlecenie architekt może dokonać także zmian 
w  zakupionym projekcie. Na tym etapie projektu budo-
wy domu należy też uzgodnić projekt zagospodarowania 
działki z  zakładem energetycznym, wodociągowo-kanali-
zacyjnym, gazowniczym.

4. POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Gdy mamy już projekt budowlany, kolejnym krokiem jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Do uzyskania po-
zwolenia potrzebne są następujące dokumenty:

 4 egzemplarze projektu budowlanego, 
  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, 
  decyzja o warunkach zabudowy terenu i zagospodaro-
wania terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego (jeżeli jest), 

 wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, 
 warunki techniczne dostawy mediów, 
  decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli 
jest wymagana).

Z tymi dokumentami udajemy się do Wydziału Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego i składamy wniosek 
o pozwolenie na budowę. W ciągu 65 dni musimy otrzymać 
decyzję. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy 
żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni 
od jej doręczenia. Jeżeli, niestety, wpłynie odwołanie, roz-
poczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu 
podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej in-
stancji (wojewodę). Należy liczyć się też z możliwością skie-
rowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i konieczno-
ścią oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.

Formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Otrzymalnie decyzji o pozwoleniu na budowę nie 
oznacza wcale, że możemy rozpocząć budowę domu. 
Musimy załatwić jeszcze parę formalności.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy domu. 
Składamy je w powiatowym inspektoracie nadzoru 
budowlanego co najmniej na 7 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia 
musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy 
o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego 
przynależności do izby samorządu zawodowego 
(wymóg ten dotyczy również inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeśli został on ustanowiony przez 
inwestora).

Dziennik budowy. Dziennik, który kupiliśmy, musimy 
zarejestrować i opieczętować w organie, który wydał 
pozwolenie na budowę (starostwie lub urzędzie 
miasta). Dziennikiem opiekuje się kierownik budowy, 
ale wpisywać się w nim mogą inwestor, inspektor 
nadzoru inwestorskiego, projektant, geodeta, a także 
przedstawiciel nadzoru budowlanego. 

Tablica informacyjna. Musi być umieszczona 
na budowie w widocznym miejscu i zawierać 
informacje takie jak: numer pozwolenia na budowę, 
dane adresowe (wraz z numerem telefonu) inwestora, 
kierownika budowy, wykonawcy i projektanta domu 
oraz numery telefonów alarmowych policji, straży 
pożarnej i pogotowia ratunkowego.    

Geodezyjne wytyczenie terenów. Dotyczy 
to każdego obiektu budowlanego, które wymaga 
pozwolenia na budowę oraz przyłączy. Wykonaną 
pracę uprawniony geodeta powinien poświadczyć 
wpisem do dziennika budowy.  
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Równoległe z planowaniem 
i pilnowaniem finansów 
budowy, musimy czuwać nad 
organizacją prac. Tutaj również 
inwestor musi przekształcić 
się w sprawnego menadżera. 
Stopień zaangażowania będzie 
zależał od wybranego systemu 
prowadzenia budowy oraz 
– ważnej przy prowadzeniu 
każdego projektu – umiejętności 
delegowania zadań. 

sprawna budowa z dobrym wykonawcą

1.  WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE SYSTEM BUDOWY

2. POSZUKAJ WYKWALIFIKOWANYCH FACHOWCÓW 

3. CZY KIEROWNIK BUDOWY MOŻE BYĆ WSPARCIEM INWESTORA

4. HARMONOGRAM NIEZBĘDNY DLA INWESTORA I WYKONAWCY 

Na ostateczny wynik finansowy duży wpływ bę-
dzie miał również sposób prowadzenia prac bu-
dowlanych. Istnieje obiegowa opinia, że własne 
zaangażowanie w  roboty budowlane pozwoli 

znacznie zmniejszyć koszty budowy domu. Jednak nie za-
wsze okazuje się to prawdą. Wiele robót, w tym również 
dotyczących nadzorowania robót wykonywanych przez 

inne osoby, wymaga fachowości, często przerastającej 
wiedzę i umiejętności przeciętnego inwestora. Tam, gdzie 

niebezpieczeństwo popełnienia błędów jest du-
że, nie ryzykujmy wykonując prace samodzielnie 
– nieprawidłowości „zemszczą” się w przyszłości, 
a ich naprawa może nas sporo kosztować. Dużo 
lepiej jest prace te powierzyć profesjonalistom.
Odpowiednie zaplanowanie osobistego zaan-
gażowania w budowę domu i zarządzanie wła-

snym czasem to kolejna ważna umiejętność me-
nadżera. Wiele zależy również od wybranego sys-

temu prowadzenia prac. Zobaczmy więc, jakie mamy 
możliwości.

 FOT. FOTOLIA.COM

 FOT. FOTOLIA.COM



13

sprawna budowa z dobrym wykonawcą

1.  WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE 
SYSTEM BUDOWY

 Wybudowanie domu „pod klucz” wymaga znalezie-
nia generalnego wykonawcy i od czasu do czasu kontro-
lowania stanu budowy. Nie musimy martwić się praktycz-
nie o nic, ani o zakup materiałów, ani o wynajęcie sprzętu, 
ani też o wybór ekip – gwarantuje to wykonawca. Liczy się 
jego wiedza, doświadczenie, jakość prac i  terminowość. 
Decydując się na ten system, warto zatrudnić inspektora 
nadzoru, który w  naszym imieniu będzie kontrolował ja-
kość i postęp robót. 

 Odwrotnością systemu „pod klucz” jest system gospo-
darczy, który oznacza samodzielną organizację zakupów 
i dostaw oraz wykonywanie większości robót własnymi si-
łami lub z pomocą rodziny. Dla wielu atutem takiego roz-
wiązania jest to, że pozwala rozłożyć wydatki w  czasie, 
ale jest ono dobre jedynie dla tych, którzy mogą poświę-
cić swój czas i w taki sposób zaoszczędzić pieniądze. Mi-
nusem jest ryzyko popełnienia błędów, co paradoksalnie 
może przysporzyć inwestorowi nieoczekiwanych kosztów. 
Z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się prowa-
dzić budowy przez kilka lat, gdyż zastosowane materiały 
niszczeją i tracą swoją wartość. 

 Rozsądną alternatywą jest system mieszany, zwany 
kontraktowym, w którym to właśnie my (jako inwestor) je-
steśmy menadżerem budowy. Do naszych zadań należy 
zatrudnienie kolejnych ekip i wykonawców do określonych 
prac, np. murarzy do wykonania fundamentów, ścian, wy-
lewek, schodów, dekarzy do pokrycia dachu, a  następ-
nie elektryków, instalatorów i tynkarzy. System ten będzie 
wymagał od nas również umiejętności skoordynowania 

robót wszystkich ekip oraz dopilnowania, aby na czas sta-
wili się na budowie i  nie przeszkadzali sobie nawzajem. 
Do naszych zadań będzie należało też kontrolowanie ja-
kości robót oraz terminów ich wykonania. Musimy także 
zadbać o  terminowe dostawy materiałów budowlanych 
lub powierzyć to zadanie firmie wykonawczej.  

2. POSZUKAJ WYKWALIFIKOWANYCH 
FACHOWCÓW 
Dobrym sposobem na znalezienie sprawdzonej ekipy 
jest rozmowa ze znajomymi lub sąsiadami, którzy rów-
nież budowali dom. Referencje to prawdziwe, natural-
ne i skuteczne polecenie. Drugim źródłem kontaktów są 
składy budowlane – jeszcze zanim udamy się tam na za-
kupy, możemy zasięgnąć opinii na temat okolicznych wy-
konawców. Podpowiedzi warto poszukać także w  inter-
necie. Fachowe portale budowlane na swoich stronach 
zamieszczają listę wykonawców. Pamiętajmy jednak, 

sprawna budowa z dobrym wykonawcą
Może się okazać, że nie możemy sobie pozwolić na pro-
wadzenie budowy kosztem pracy zawodowej. Dlatego 
nie bierzmy wszystkich obowiązków na siebie, podzielmy 
się nimi w rodzinie. Kobiety bardzo chętnie angażują się 
w wybór projektu, kupno materiałów budowlanych oraz 
sam proces budowy domu. Z sukcesem potrafią wykony-
wać kilka czynności jednocześnie bez straty dla każdej 
z nich. Mózgi kobiet są po prostu bardziej aktywne i reje-
strują dużo więcej informacji dookoła niż mózgi mężczyzn.  
Może nas to zaskoczyć, ale przeprowadzone bada-
nia pokazują, że panie łatwiej niż panowie dogadu-
ją się z ekipami budowlanymi. Fachowcy są wobec 
nich bardziej kulturalni, chociaż kobiety są bardziej wy-
magające i  dostrzegają więcej szczegółów oraz nie-
dociągnięć. Dlatego nie warto trzymać się kurczowo 
stereotypu, że tylko mężczyzna może zbudować dom, 
czy posadzić drzewo… Budowa domu razem z partner-
ką spowoduje, że będzie on wspólnym dziełem całej 
rodziny. 

WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ, JAK CENNY 
JEST NASZ CZAS I CZY JESTEŚMY W STANIE 
WYGOSPODAROWAĆ GO AŻ TYLE, BY SAMODZIELNIE 
PLANOWAĆ I ORGANIZOWAĆ BUDOWĘ. MOŻE 
WSZYSTKIE ZADANIA LUB CHOĆBY ICH CZĘŚĆ 
POWIERZYĆ PROFESJONALISTOM? 

Dobre ekipy budowlane nie unikają ciągłego 
dokształcania się i są na bieżąco z nowymi 
technologiami. Mogą pochwalić się aktualnymi 
dyplomami czy certyfikatami, potwierdzającymi 
odbycie takich szkoleń przez ich pracowników. 
Warto zwrócić uwagę na to, czy osoby z firmy, 
które przeszły szkolenia nadal są zatrudnione. 
Pamiętajmy, że umiejętności zdobywają ludzie, 
a nie firmy jako takie. 

PODZIEL SIĘ OBOWIĄZKAMI 
NA BUDOWIE Z RODZINĄ

 FO
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że nawet reklama w renomowanym magazynie nie jest 
gwarancją jakości wykonywanych usług. Poszukiwania 
specjalisty należy zacząć dużo wcześniej, aby wyboru 
nie dokonywać pod presją czasu. Z niektórymi wykonaw-
cami trzeba umawiać się nawet na kilka miesięcy przed 
planowanym rozpoczęciem budowy. Jeśli budowa ma 
rozpocząć się na wiosnę, rozmowy najlepiej przeprowa-
dzać zimą lub jesienią. 

Do rozmowy z wykonawcą powinniśmy się przygotować, 
a najlepiej przeprowadzić ją w obecności zaufanego spe-
cjalisty od budownictwa – najlepiej naszego przyszłego 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Zadając py-
tania dotyczące rozwiązań technicznych, które mają być 
zastosowane w budynku, szybciej się zorientuje, czy mamy 
do czynienia z solidną firmą. 

 Koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy wybrany przez 
nas wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem bu-
dowlanym. Profesjonalny wykonawca ma przynajmniej 
podstawowy sprzęt, natomiast specjalistyczny może 
wypożyczyć. 

UMOWA Z WYKONAWCĄ 
BUDOWLANYM

Podstawą wszelkich wzajemnych zobowiązań jest umowa. 
Najlepiej, aby była zawarta w formie pisemnej i spisana 
możliwie szczegółowo.

 Treść umowy powinna uwzględniać poszczególne eta-
py prac i ich zakres. 

  Umowa powinna określać przedziały czasowe i ter-
miny zakończenia poszczególnych etapów i  zastrzec 
konsekwencje niedotrzymania terminów czy np. zniszcze-
nia materiałów przez niefachowe zamontowanie.

 W umowie powinny być zawarte wyceny robót. 
 Warto jest rozszerzyć obowiązki wykonawcy i zobowią-

zać go do informowania inwestora o zamiarze zawarcia 
umów z podwykonawcami lub ich wykluczenia. Ogra-
nicza to ryzyka dwukrotnej zapłaty za raz wykonane prace. 

 W umowie powinny znaleźć się postanowienia o ka-
rach umownych za opóźnienia w wykonywanych pra-
cach, opóźnienia w usuwaniu wad i usterek itp. Zazwyczaj 
wysokość kar umownych dla wykonawcy wynosi 0,1% cał-
kowitej wartości prac budowlanych za jeden dzień opóź-
nienia. 

 Warto również zawrzeć w umowie postanowienia do-
tyczące możliwości odstąpienia od umowy, np. gdy 
wykonawca spowodował rażąco duże opóźnienie, które-
go nie będzie w stanie nadrobić. 

 Ważnymi zapisami są również zapisy o odpowiedzial-
ności za wady i sposobie ich zgłaszania przez inwesto-
ra wykonawcy. 

Wzory umów o roboty budowlane możesz pobrać 
ze strony www.grupapsb.com.pl/porady

W PSB-PROFI SĄ SPECJALNE EKSPOZYCJE 
Z KONTAKTAMI DO WYKONAWCÓW. FIRMY TE SĄ 
REKOMENDOWANE PRZEZ GRUPĘ POLSKIE SKŁADY 
BUDOWLANE, CO OZNACZA, ŻE PRZESZŁY ONE 
FACHOWE SZKOLENIA I SPRAWDZIŁY SIĘ NA WIELU 
BUDOWACH. 

Wybierając firmę wykonawczą, nie sugeruj 
się wykształceniem jego właściciela. Firmę 
oferującą usługi budowlane może prowadzić 
każdy, niezależnie od wykształcenia 
i praktyki. Jedynie prace związane 
z wykonaniem lub modernizacją instalacji 
gazowych musi prowadzić specjalista 
z uprawnieniami. Wyuczony zawód właściciela 
nie jest przeszkodą, jeśli dysponuje on 
wykwalifikowanymi pracownikami. Oczywiście 
za skutki ich działań ponosi odpowiedzialność 
on – właściciel firmy, z którym mamy podpisaną 
umowę. 

NIE PODPISUJMY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ 
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE PRZED 
UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ. MOŻE 
SIĘ BOWIEM ZDARZYĆ, ŻE PROCEDURA SIĘ 
PRZEDŁUŻY, A WYKONAWCA MOŻE SIĘ WYCOFAĆ 
LUB ZAŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA ZA ZYSKI 
UTRACONE PODCZAS OCZEKIWANIA. 
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 Warto obejrzeć inne zrealizowane przez wykonawcę 
domy i zapytać mieszkańców o opinię. Uczciwy przedsię-
biorca poda adresy wcześniejszych budów, ponieważ nie 
ma nic do ukrycia i zechce pochwalić się swoją pracą. 

  Sprawdźmy, jaki status prawny ma firma budowlana. 
Może to być: osoba fizyczna lub spółka cywilna prowa-
dząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej lub spółka handlowa 
(z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna). Na naszą 
prośbę wykonawca powinien przedstawić zaświadczenie 
o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O  tym, 
czy spółka handlowa działa legalnie, świadczy wpis do 
rejestru handlowego, prowadzonego przez sąd okręgowy 
właściwy dla miejsca siedziby spółki. Rejestr ten zawiera 
m.in. dane o kapitale zakładowym spółki, zakresie działal-
ności oraz o osobach upoważnionych do reprezentowania 
firmy. Dlatego od takiego wykonawcy musimy zażądać wy-
pisu z rejestru handlowego.

 Przed podpisaniem umowy musimy podjąć decyzję, 
ewentualnie negocjować z wykonawcą, czy cena kontrak-
towa (cena wszystkich robót) będzie naliczana ryczałtowo 
czy też określana na podstawie kosztorysu. W przypadku 
ceny ryczałtowej należy zwrócić uwagę, że wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w sytu-
acji, gdy przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztu prac. Określając wynagrodzenie, na-
leży ustalić terminy oraz zasady jego wypłaty. Chodzi np. 
o to, że kolejne transze wynagrodzenia będą realizowane 
na koniec każdego miesiąca. Jednak korzystniejsze jest 
ustalenie płatności po wykonaniu określonego etapu czy 
elementu robót, ponieważ inwestor na bieżąco ma możli-
wość kontrolowania jakości i postępu prac.

3. CZY KIEROWNIK BUDOWY MOŻE 
BYĆ WSPARCIEM INWESTORA
Prawo budowlane narzuca na in-
westora obowiązek ustanowienia 
kierownika budowy. Teoretycz-
nie kierownik budowy przejmuje 
w całości prowadzenie inwestycji 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
Do podstawowych obowiązków kierownika budo-
wy należy (art. 22 ustawa – Prawo budowlane): 

 prowadzenie dziennika budowy,
 umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyj-

nej dotyczącej budowy,
 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepo-

wołanymi,
 odebranie od inwestora za potwierdzeniem pisem-

nym terenu budowy wraz z wszelkimi znajdującymi się 
na tym terenie budynkami i urządzeniami,

 prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wszel-
kich odbiorów na każdym etapie budowy i na etapie 
końcowym,

 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu,
 realizowanie zaleceń zapisanych w dzienniku budowy 

przez organa wyższe (np. nadzór budowlany, inspekto-
rat nadzoru),

 zawiadomienie inwestora w przypadku wstrzymania 
prac budowlanych przez organa wyższe,

 pokazanie inwestorowi na odpowiednim etapie ele-
mentów budowy, które po jej ukończeniu nie będą wi-
doczne (np. fundamenty),

 sprawdzenie wszystkich instalacji, urządzeń technicz-
nych i przewodów kominowych przed oddaniem budyn-
ku do odbioru,

 poświadczenie na piśmie podczas odbioru, że budo-
wa odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszel-
kich przepisów,

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik budowy ma prawo do:

  wstrzymania budowy w przypadku stworzenia 
zagrożenia w wyniku kontynuowania budowy 

(np. naruszenie sąsiedniego budynku),
  wystąpienia do inwestora o zmiany 

w  projekcie podyktowane 
ważnymi względami, 

np. bezpieczeństwa.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA LEPIEJ 
ZREZYGNOWAĆ ZE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI, 
KTÓRE CHCĄ PRACOWAĆ NA CZARNO I UNIKAJĄ 
SFORMALIZOWANIA UMOWY. MOŻE I ICH 
WYNAGRODZENIE JEST MNIEJSZE, ALE NIE MAMY 
GWARANCJI, ŻE DOKOŃCZĄ SWOJĄ PRACĘ, 
A W RAZIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA BUDOWIE 
NIE MAMY JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW.    
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i na podstawie pełnomocnictwa działa w naszym imieniu 
i, oczywiście, na nasz rachunek. Jednak rzeczywistość mo-
że wyglądać zupełnie inaczej. Bardzo często, aby zaoszczę-
dzić pieniądze, decydujemy się na powierzenie obowiąz-
ków kierownika budowy szefowi lub pracownikowi firmy 
wykonawczej (osoba taka musi posiadać uprawnienia bu-
dowlane) i ograniczenie działań do niezbędnego minimum. 
Takie oszczędne działanie niesie za sobą ryzyko, że budo-
wa będzie kontrolowana tylko formalnie, a także to, że pra-
cownik firmy wykonawczej będzie reprezentował jej intere-
sy, a nie nasze. Lepszym rozwiązaniem może być poszuka-
nie niezależnego kierownika budowy. Musi być to osoba 
z  doświadczeniem w  prowadzeniu budów, posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne (budowlane lub ar-
chitektoniczne) oraz musi mieć uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych. Również w tym zakre-
sie możemy skorzystać z pomocy składów budowlanych 
– PSB-PROFI współpracują z doświadczonymi kierownikami 
budowy. 

 4. HARMONOGRAM NIEZBĘDNY 
DLA INWESTORA I WYKONAWCY
Aby prace związane z budową domu przebiegały szybko, 
sprawnie i bez zakłóceń, należy wykonać harmonogram bu-
dowy. Najlepiej jego wykonanie zlecić osobie reprezen-
tującej nas na budowie (np. kierownikowi budowy czy in-
spektorowi nadzoru). 
Harmonogram budowy to plan prac niezbędnych do wyko-
nania na danym etapie budowy. W bardziej szczegółowym 
wariancie prace rozpisuje się wraz z  ich ilością, którą po-
daje się w odpowiednich jednostkach, np. liczba m2 ścian 
do wymurowania czy liczba okien do zamontowania. Może 
dotyczyć całego okresu budowy lub być podzielony na po-
szczególne etapy: stan zerowy, stan surowy otwarty i  stan 
zamknięty. W zależności od etapu prac, rozpisany jest na 
poszczególne dni lub tygodnie. Oprócz czasu trwania ro-
bót zaznacza się na nim niezbędne przerwy technologiczne.   
Harmonogram jest bardzo ważny przy planowaniu kolejno-
ści wykonywanych prac i dostaw materiałów budowlanych. 
Pokazuje bowiem, jak układają się zależności pomiędzy 

INSPEKTOR NADZORU 
– CZY WARTO GO ZATRUDNIĆ 

Decyzję o potrzebie ustanowienia inspektora nadzoru in-
westorskiego podejmuje inwestor (art. 18 ust. 2 ustawa 
– Prawo budowlane). Inspektor nadzoru inwestorskiego 
działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego inte-
resy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych.
Inspektorowi możemy zlecić przygotowanie harmono-
gramu budowy, kosztorysu i który mając nasze pełno-
mocnictwo, załatwi formalności urzędowe. 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzo-
ru inwestorskiego należy (art. 25 ustawa – Prawo bu-
dowlane): 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez spra-
wowanie kontroli zgodności jej realizacji z  projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudo-
wanych wyrobów budowlanych, a w szczególności za-
pobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wa-
dliwych i  niedopuszczonych do stosowania w  budow-
nictwie,

 sprawdzanie i  odbiór robót budowlanych ulegają-
cych zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w  pró-
bach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń tech-
nicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie 
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów bu-
dowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz 
usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontro-
lowanie rozliczeń budowy.

USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO JEST WYMAGANE W PRZYPADKU 
DUŻYCH I SKOMPLIKOWANYCH BUDYNKÓW, 
NP. WYSOKICH BLOKÓW, BIUROWCÓW, MOSTÓW, 
DRÓG, A TAKŻE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO. 
NIE JEST NATOMIAST WYMAGANE PRZY BUDOWIE 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH 
LUB INNYCH NIEWIELKICH OBIEKTÓW.
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poszczególnymi etapami. Z harmonogramu wynika czas za-
trudnienia każdej z ekip, możemy też zaznaczyć w nim dni 
wizyt inspektora nadzoru, terminy dostarczenia materiałów, 
daty odbioru poszczególnych etapów budowy, wreszcie, do-
kładną datę odbioru budynku. 
Harmonogram budowy należy korygować na bieżąco, za-
znaczając rzeczywisty postęp prac i  wszystkie opóźnienia 
wpływające na terminową realizację inwestycji. Egzemplarz 
harmonogramu powinni dostać kierownik budowy, szef eki-
py oraz inspektor nadzoru. 

INWESTOR ZASTĘPCZY

Podczas budowy domu możemy skorzystać z pomocy 
inwestora zastępczego. To osoba lub firma, która dzia-
ła na nasze zlecenie, a do jego zadań należy:

 przejęcie na siebie obowiązków inwestora bezpo-
średniego,

 występowanie wobec osób trzecich, np. władz ad-
ministracyjnych,

 po podpisaniu osobnej umowy o roboty budowlane 
może on także zostać wykonawcą robót budowlanych. 
Oczywiście inwestor bezpośredni nie musi przekazać 
wszystkich obowiązków swojemu zastępcy, niektóre 
może pozostawić dla siebie. Jednak zawsze zobowią-
zuje się do sfinansowania całości inwestycji.
Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest formą umowy-
-zlecenia. Jej stronami są inwestor bezpośredni (zlece-
niodawca) oraz inwestor zastępczy (zleceniobiorca). 

Jakie prace budowlane można wykonać 
samodzielnie?

Chcąc ograniczyć koszty budowy, wielu inwestorów 
próbuje wykonać część robót samodzielnie lub przy 
pomocy rodziny czy przyjaciół. Wszystko zależy od 
naszych umiejętności, sprzętu, jaki posiadamy (nie 
zawsze warto inwestować w narzędzia, które będą 
jednorazowo użyte) i oczywiście bryły budynku (im 
mniej skomplikowana, tym łatwiejsza w budowie). 
Oto prace, przy których możemy spróbować 
własnych sił: 

Wykopy pod fundamenty i pod kanalizację 
– jest to najłatwiejsze zadanie, jednak czasochłonne 
i mocno wysiłkowe. 

Proste ogrodzenie z siatki. 

Ława fundamentowa – wylewając ławę 
fundamentową samodzielnie, najlepiej zamówić 
beton z betoniarni, ponieważ fundament powinien 
być monolitem, a beton z betoniarki może nam tego 
nie zapewnić.

Ściany zewnętrzne – murując ściany zewnętrzne 
samodzielnie najlepiej korzystać z systemowych 
rozwiązań, np. kupić gotowe nadproża. 
Dobrze też pracę tę wykonywać pod nadzorem 
i z pomocą doświadczonego murarza – lepiej, 
żeby to on wyciągał narożniki. W praktyce osoba 
niedoświadczona może się sprawdzić w roli 
pomocnika murarza. 

Strop Teriva – ułożenie pustaków i belek oraz 
zalanie stropu. Podczas zalewania stropu, podobnie 
jak w przypadku fundamentów, lepiej zamówić beton 
z betoniarni.   

Ocieplenie ścian zewnętrznych – jeśli ściany 
zostały równo wymurowane, przyklejenie 
styropianu, wtopienie siatki i zaciągnięcie klejem 
nie powinno nam przysporzyć problemów. Dla 
niedoświadczonego wykonawcy trudniejsze może 
być jedynie wykonanie tynku cienkowarstwowego.  

Ścianki działowe – najłatwiejsze do wykonania 
są ścianki wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, czy 
z lekkiej cegły lub bloczków z betonu komórkowego.

Pokrycie dachowe z gontów bitumicznych 
– możemy wykonać samodzielnie, jednak układanie 
dachówki czy blachodachówki, lepiej powierzyć 
fachowcowi.

Rury spustowe i rynny – dobierzmy je w zależności 
do powierzchni naszego dachu. 

Sufity na poddaszu – zabudowa z płyt gipsowo- 
-kartonowych nie jest skomplikowana. 

 

W HARMONOGRAMIE ZAZNACZA SIĘ KIEDY 
ROZPOCZNĄ I ZAKOŃCZĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE 
ROBOTY. KONIECZNE JEST UWZGLĘDNIENIE 
W PLANIE HARMONOGRAMU BUDOWY DNI 
ŚWIĄTECZNYCH I NIEDZIEL, KTÓRE Z ZAŁOŻENIA 
BĘDĄ DNIAMI WOLNYMI OD PRACY.
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 wyrównanie terenu działki – 1-2 dni, w zależności od rodzaju zastosowanego sprzętu
 wytyczenie przez geodetę położenia domu (fundamentów) – 1 dzień
  zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty – 1-2 dni przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
kopanie ręczne może zająć tydzień
 ułożenie warstwy betonu podkładowego – 1 dzień
 deskowanie (ewentualnie) dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia – 2-3 dni
 wybetonowanie ław fundamentowych – 1 dzień
 wykonanie przejść instalacyjnych – 1-2 dni
 murowanie ścian fundamentowych – po odczekaniu 1-3 dni od wykonania ław – 3-4 dni
 zaizolowanie poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów i termiczne ścian fundamentowych – 1-2 dni
 rozprowadzenie instalacji przed wylaniem płyty posadzkowej – 1 dzień
 obsypanie ścian gruntem z jego zagęszczeniem i z wykonaniem podłoża pod posadzkę parteru – 2-3 dni
 wybetonowanie płyty posadzki – 1 dzień

HARMONOGRAM BUDOWY

HARMONOGRAM BUDOWY DLA STANU ZEROWEGO

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przebieg prac zależy od 
technologii budowy, profesjonalizmu wykonawców, naszej płynności finansowej oraz organizacji robót. Jednak 
dobrze jest znać przynajmniej szacunkowy czas prowadzanych prac, aby móc kontrolować pracowników oraz 
dostarczać w odpowiednim czasie materiały budowlane.

 STAN ZEROWY. Prace składające się na stan zerowy: roboty ziemne, wykonanie 
fundamentów, ścian fundamentowych lub piwnicy, izolacja części podziemnej, rozprowadzenie 
instalacji poziomej, ułożenie podkładu betonowego. Całkowity czas potrzeby na wykonanie 
tych czynności to od 2 tygodni do około miesiąca.   

 STAN SUROWY OTWARTY. Całkowity czas wykonanie może trwać od 2 do 4 miesięcy 
i obejmuje: wymurowanie ścian i kominów, wykonanie stropów, wybetonowanie schodów 
żelbetowych, wykonanie więźby, ułożenie wstępnego krycia.

 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY. Prace obejmują zamontowanie okien i drzwi oraz wzniesienie 
ścian działowych wewnątrz budynku oraz finalne pokrycie dachu. 

WYKONYWANE PRACE KOLEJNE DNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wyrównanie terenu 

wytyczenie fundamentów

zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty

ułożenie warstwy betonu podkładowego

deskowanie dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia

wybetonowanie ław fundamentowych

wykonanie przejść instalacyjnych

murowanie ścian fundamentowych

zaizolowanie fundamentów i ścian fundamentowych lub piwnicy

wyprowadzenie instalacji podposadzkowych

obsypanie ścian gruntem i wykonanie podłoża pod posadzkę parteru

wybetonowanie płyty posadzki

przerwa 
technologiczna
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HARMONOGRAM BUDOWY DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO

WYKONYWANE PRACE KOLEJNE DNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wyrównanie terenu 

wytyczenie fundamentów

zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty

ułożenie warstwy betonu podkładowego

deskowanie dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia

wybetonowanie ław fundamentowych

wykonanie przejść instalacyjnych

murowanie ścian fundamentowych

zaizolowanie fundamentów i ścian fundamentowych lub piwnicy

wyprowadzenie instalacji podposadzkowych

obsypanie ścian gruntem i wykonanie podłoża pod posadzkę parteru

wybetonowanie płyty posadzki

 izolacja pozioma ścian parteru – 1 dzień
  murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych parteru łącznie z nadprożami – 1-2 tygodnie
 murowanie kominów na parterze – 2-4 dni
 szalowanie, zbrojenie i wybetonowanie podciągów oraz słupów – 1 tydzień
  szalowanie, zbrojenie wieńców i stropu na parterem – 1-3 tygodnie
 wykonanie wieńców i stropu – 1-2 dni
 szalowanie, zbrojenie i wykonanie schodów na poddasze – 4-5 dni
 pielęgnacja i rozszalowanie stropu oraz schodów – 2-7 dni
 murowanie ścianek kolankowych i szczytowych poddasza – 4-5 dni
 wykonanie wieńca pod murłatę oraz (ewentualnie) słupów wzmacniających ściankę kolankową – 1-3 dni
 murowanie kominów na poddaszu – 2-4 dni
 montaż więźby dachowej po odczekaniu 14 dni – 1-2 tygodnie
 zaizolowanie, ocieplenie i pokrycie dachu z wykonaniem obróbek blacharskich – 1 tydzień
 montaż okien, drzwi wejściowych, balkonowych i garażowych – 3-7 dni 
 wzniesienie ścian działowych – 1-2 tygodnie

! Przedstawiony harmonogram zakłada orientacyjny czas 
wykonania poszczególnych prac przy założeniu sprawnej ekipy 
wykonawczej i użycia mechanicznego sprzętu.  
Prace etapu stanu zerowego powinny zamknąć się w około 
30 dniach. Do zakończenia etapu stanu surowego zamkniętego 
potrzebujemy minimum 4 miesiące.   

TO SIĘ KALKULUJE!

Precyzyjny harmonogram prac pozwoli uniknąć przestojów 
na budowie, a co się z tym wiąże kar i roszczeń finansowych, jakimi 

mogliby nas obciążyć np. wykonawcy.

WYKONYWANE PRACE
TYGODNIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

izolacja pozioma ścian parteru, murowanie ścian 
nośnych zewnętrznych i wewnętrznych

zbrojenie i betonowanie podciągów i słupów oraz 
murowanie kominów na parterze

szalowanie, zbrojenie wieńców 
i stropu na parterem

wykonanie wieńców i stropu, szalowanie, 
zbrojenie i wykonanie schodów na poddasze

pielęgnacja stropu

murowanie ścianek kolankowych poddasza, 
wykonanie wieńca pod murłatę

murowanie kominów na poddaszu i montaż więźby 

zaizolowanie, ocieplenie i pokrycie dachu

montaż okien, drzwi wejściowych, balkonowych, 
garażowych

wzniesienie ścian działowych wewnątrz budynku 

przerwa 
tech.
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kryteria wyboru materiałów 
budowlanych
Kupno materiałów 
do budowy domu 
to poważne wyzwanie. 
Wybór komplikuje bogata 
oferta rynkowa: wiele 
rodzajów, produktów, 
zróżnicowane ceny i różna 
jakość produktów. Czym 
się kierować, aby dokonać 
najlepszego wyboru?

Każdy inwestor chciałby swój wymarzony dom 
wybudować z  najlepszych materiałów. Ich za-
kup powinniśmy więc dobrze przemyśleć, ponie-
waż nietrafione decyzje skutkują dużymi kosz-

tami zarówno podczas budowy domu, jak i  późniejszej 
eksploatacji. 

 1. SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ O MATERIAŁACH
O  wyborze materiałów powinniśmy pomyśleć już na 
 etapie projektowania domu – jeśli zamawiamy pro-
jekt indywidulany, o  swoich preferencjach poinformuj-
my architekta. W dokumentacji projektowej powinny się 
znaleźć wymagane parametry, na które musimy zwrócić 
uwagę podczas zakupu materiału. Jakakolwiek zmiana, 
np. w parametrach dotyczących wytrzymałości materia-
łu lub jego izolacyjności cieplnej, może powodować da-
leko idące konsekwencje. 
Pierwszym krokiem do uzyskania informacji o  pro-
dukcie jest zapoznanie się z etykietą, która zawiera 
deklarowane parametry oraz sposób zastosowania. 
To tutaj powinniśmy szukać informacji o certyfikatach 

1.  SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ O MATERIAŁACH

2. JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU PRODUKTÓW

3. CO SIĘ KRYJE ZA CENĄ MATERIAŁU? 
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i  obowiązujących klasyfikacjach, np. klasyfikacji reakcji 
na ogień. Informacji o produktach możemy też poszukać 
w  literaturze i  prasie fachowej, która przeprowadza 
ranking produktów. Testerzy produktów budowlanych 
to fachowcy, znający się na rzeczy i mający dobre roze-
znanie na rynku. Informacji możemy poszukać także na 
stronach internetowych producentów, którzy często 
zamieszczają tam specyfikacje techniczne produktów. 
Jeśli potrzebne nam są dodatkowe informacje lub ma-
my jakieś wątpliwości, bardzo często możemy skontak-
tować się z  producentem. Warto także popytać znajo-
mych i przyjaciół, którzy budowali dom – pomogą zwe-
ryfikować oczekiwane przez nas rezultaty z tym, co sami 
sprawdzili w rzeczywistości. Bogatym źródłem informacji 
są także fora internetowe, gdzie możemy znaleźć udo-
kumentowane etapy budowy wraz ze specyfikacją uży-
tych materiałów, a  nawet wirtualne dzienniki budowy. 
Także nasz wykonawca podpowie, jakich materiałów 
użyć do budowy domu. Jednak należy pamiętać, że wy-
konawca doradzi nam takie produkty, które zna i z któ-
rych sam buduje. Więc jeśli jego ulubionym materiałem 
do budowy ścian jest beton komórkowy, to na pewno bę-
dzie nas do niego przekonywał. 

2. JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU 
PRODUKTÓW
Przed dokonaniem zakupu, zazwyczaj mamy już zaryso-
wany pogląd, jakiego materiału chcemy użyć do wybu-

dowania swojego domu. Na samym początku po-
winniśmy zrezygnować z myślenia tylko 
i wyłącznie o cenie – nie może być ona 
jedynym kryterium wyboru, chociaż, 
nie ukrywajmy, dla wielu inwestorów 
jest bardzo ważnym czynnikiem w  po-

dejmowaniu decyzji. Przekraczając więc próg składu bu-
dowlanego, nie pytajmy od razu: ile to kosztuje? Produkt 
wyglądający na pozór tak samo u różnych producentów 
jest bardzo zróżnicowany pod względem materiałowym, 
wytrzymałościowym i trwałości. Producentów materiałów 
z tej samej grupy może być nawet kilkudziesięciu i porów-
nanie producenta A i producenta B, mając na uwadze je-
dynie cenę, wydaje się tylko z pozoru łatwe. Oczywiście 
im większy mamy budżet, tym zyskujemy większy komfort 
przy wyborze asortymentu i większą gwarancję na jego 
żywotność. Nie da się kupić tanich materiałów budow-
lanych, gwarantujących swoją jakością to, czego klient 
oczekuje, jednocześnie pamiętając, by najlepiej była to 
uznana marka na rynku. Na co więc jeszcze poza ceną 
zwrócić uwagę? Na pierwszym miejscu powinniśmy 
postawić jakość oraz zachowanie materiału podczas 
użytkowania.
Jeśli wybierzemy uznanego producenta, nasz wy-
bór jest jak najbardziej trafny – uznany producent dba 
o  jakość swoich wyrobów. Jednak w  tym przypad-
ku nie możemy mówić o  wyborze przez pryzmat ceny. 
Marka z ugruntowaną pozycją powinna bronić się sama 

EKSPOZYCJE W SKŁADACH PSB-PROFI 
– ŹRÓDŁEM WIEDZY O MATERIAŁACH 
I TECHNOLOGIACH  

Nowoczesne technologie budowy domu w przeważają-
cej większości opierają się na rozwiązaniach systemo-
wych, obejmujących komplet produktów niezbędnych 
do wykonania jakiegoś elementu, np. ściany, dachu 
czy ocieplenia elewacji. Atuty rozwiązań systemowych 
można poznać oglądając specjalne ekspozycje w skła-
dach budowlanych PSB-PROFI, gdzie można również 
uzyskać szczegółowe informacje na temat zastosowa-
nia wybranej technologii budowy. 

CZYTAJĄC ULOTKĘ CZY 
INFORMACJĘ NA STRONIE 
PRODUCENTA, ZACHOWAJMY 
ZDROWY ROZSĄDEK. 
PRODUCENT PRZEDSTAWIAJĄC 
SWÓJ PRODUKT ZAWSZE 
PREZENTUJE JEGO NAJLEPSZE 
CECHY. KUPOWANIE 
SPRAWDZONYCH MAREK 
JEST NAJBEZPIECZNIEJSZYM 
POSUNIĘCIEM. JEŚLI FIRMA 
JEST DŁUGO NA RYNKU, 
MUSI CIESZYĆ SIĘ ZAUFANIEM 
KLIENTÓW. R
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bez względu na cenę, co oznacza proporcjonalnie wyż-
sze koszty zakupu takich produktów. Zwykle w takiej sy-
tuacji mamy nadzieję, że poniesione koszty zwrócą się 
podczas użytkowania budynku, co znajdzie swoje od-
zwierciedlenie np. w niskich rachunkach za ogrzewanie. 
Przy kupnie materiałów np. na ściany domu wygląd pro-
duktów budowlanych jest mało istotny. Ale kupując już 
materiał na pokrycie dachowe, dość często zwracamy 
uwagę na wygląd blachodachówki, dachówki cemen-
towej czy ceramicznej. Kierowanie się samą tylko stroną 
wizualną produktu niesie za sobą poważną pułapkę. Za-
ślepieni ładnym wyglądem, czasami zapominamy zadać 
ważne pytania: o producenta i właściwości danego ma-
teriału. Klient stosujący takie kryterium wyboru jest ma-
ło wymagający i  narażony na wykorzystanie jego ma-
łej wiedzy przez sprzedawcę – w  takim przypadku to 
sprzedawca spełnia dużą rolę, oceniając klienta po jego 
skłonności do wydania danej sumy pieniędzy.

3. CO SIĘ KRYJE ZA CENĄ MATERIAŁU?
Cena materiałów budowlanych najczęściej odzwier-
ciedla jakość wyrobów. Im produkt jest droższy, tym 
ma lepsze właściwości (zgodne z deklarowanymi przez 
producenta), wykonany jest z  lepszych materiałów 
– słowem – jest to produkt pełnowartościowy. Za wysoką 

ceną kryje się bowiem drogi, precyzyjny i wyma-
gający większej kontroli proces produkcyjny. 
Kupując na przykład droższą blachodachówkę, 
zyskujemy gwarancję lepszych parametrów oraz 
dłuższej trwałości. 
Nie musimy jednak od razu zakładać, że kupując 
tańsze materiały, inwestujemy w  niepełnowarto-

ściowe produkty. Korzystna dla nas cena mo-
że wynikać z dużych upustów, które np. z tytu-
łu dużych zamówień dana firma hadlowa wy-
negocjonawała u  producenta. Zawsze przed 
zakupem warto poradzić się sprzedawcy lub 
swojego wykonawcy, którzy dysponują facho-
wą wiedzą.

CZYM KIERUJĄ SIĘ POLACY 
W ZAKUPACH BUDOWLANYCH?

Polscy inwestorzy, którzy planują budowę domu, 
podczas zakupów produktów budowlanych przede 
wszystkim cenią sobie opinię przyjaciół i znajomych, 
później wykonawców. Większość Polaków jest zgod-
na co do tego, że marka ma dla nich także znaczenie. 
Reklama w prasie czy telewizji jest wprawdzie pierw-
szym źródłem informacji o produkcie, ale mając świa-
domość jednostronności przekazu zawartego w rekla-
mie większość inwestorów weryfikuje jej treść, szuka-
jąc informacji w innych źródłach, np. w dziennikach 
budowy innych inwestorów czy forach internetowych. 
Ważną rolę ogrywa również sprzedawca, ponieważ 
nawet najbardziej wyedukowany klient do końca po-
szukuje rady.  

W WYBORZE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH 
OLBRZYMIĄ ROLĘ ODGRYWA ICH WYGLĄD. 
PRZED DOKONANIEM ZAKUPÓW ZWYKLE CHCEMY 
ZOBACZYĆ MATERIAŁ NA ŻYWO – TYLKO WTEDY 
JESTEŚMY W STANIE OCENIĆ CZY ODPOWIADA 
NAM STRUKTURA, KOLOR CZY FAKTURA.
KUPUJĄC W SKŁADACH BUDOWLANYCH 
PROFI, MOŻEMY LICZYĆ NA BOGATE 
EKSPOZYCJE UKAZUJĄCE PRÓBKI MATERIAŁÓW 
NA WZORNIKACH MATERIAŁOWYCH 
I KOLORYSTYCZNYCH. 
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W wyborze odpowiednich produktów może pomóc 
również coraz bardziej profesjonalna obsługa nowo-
czesnych hurtowni budowlanych. Handlowcy w  sie-
ci składów PSB to najczęściej pracownicy z wielolet-
nim doświadczeniem, świetnie znający rynek, a dzię-
ki regularnie odbywanym szkoleniom produktowym 
również mający doskonałą orientację w nowościach. 
Najlepiej rozwiniętą formą współpracy z  klientami 
jest doradztwo indywidualne w składach PSB-PROFI, 
gdzie każdy klient może mieć osobistego konsultan-
ta, który bezpiecznie przeprowadzi go przez proces 
zakupowy na każdym etapie budowy. Taka usługa to 
również doskonała oszczędność czasu – dedykowany 
do obsługi danego klienta doradca może przyjechać 
na budowę z  laptopem i  tam dokonać uzgodnień 
zakupowych. 

Cena produktów budowlanych może być uzależniona 
również od ich dostępności. Często zdarza się, że produk-
ty łatwo dostępne (materiały produkowane przez okolicz-
nych producentów) są tańsze, niż te, które trzeba sprowa-
dzać z daleka. Jednak to także nie jest regułą.  
Niektórzy producenci obniżają ceny produktów, gdy ma-
ją ich nadmiar. Właściciele składów częto oferują w ce-
nach promocyjnych materiały nierotujące. Z takich oka-
zji warto korzystać – pełnowartościowy materiał kupujemy 
wtedy po znacznie niższej cenie.  
Niska cena może jednak wynikać również z tego, że to-
war jest uszkodzony lub wadliwy, albo  do jego pro-
dukcji użyto komponentów niskiej jakości. Dlatego 
zanim zdecydujemy się na zakup materiałów po pro-
mocyjnych cenach, sprawdźmy atesty, znaki jakości, 
gwarancję itp. 

NOWOCZESNE  DORADZTWO

Podczas zakupów produktów budowlanych w sieci skła-
dów PSB możemy zetknąć się z produktami tzw. marki 
własnej – w tym przypadku są to produkty sygnowane 
marką PSB. Ich jakości możemy być pewni, ponieważ 
są to materiały dostarczane składom przez ich wielo-
letnich dostawców. W większości dotyczy to produktów 
wykończeniowych i  remontowych z  niższej półki ceno-
wej, sprzedawanych w  sieci PSB-Mrówka oraz che-
mii budowlanej i akcesoriów budowlanych ze średniej 
półki cenowej sprzedawanych w  sklepach PSB-PROFI. 
W składach PSB dostępne są również produkty marek 
cobrandowych, czyli wyprodukowanych przez produ-
centów specjalnie z  myślą o  sprzedaży w  danej sieci. 
Produkt cobrandowy jest sygnowany marką producen-
ta oraz marką sieci PSB. Przykładem takich produktów 
są izolacje termiczne. 

MARKA WŁASNA PSB 
I COBRENDOWA

JEŚLI ZAMIERZAMY PORÓWNYWAĆ CENY MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH, MUSIMY UJEDNOLICIĆ 
JEDNOSTKĘ MIARY I DOPIERO KOSZT TAKIEJ JEDNOSTKI UŻYWAĆ JAKO SKŁADNIK PORÓWNAŃ. 
NAJLEPSZĄ W TYM PRZYPADKU JEDNOSTKĄ JEST 1 M2. PYTAJĄC WIĘC O CENY MATERIAŁÓW, 
NIE PYTAJMY O CENĘ JEDNEJ SZTUKI, ALE O CENĘ 1 M2 MURU. 

Marka pełni istotną rolę – pozwala 
na odróżnienie wybranych produktów 
od produktów konkurencji. Ma również to 
do siebie, że budowana w sposób prawidłowy 
charakteryzuje się niezmiennymi cechami. 
Dlatego kupując materiały znanej 
marki, zyskujemy gwarancję 
stałych, dobrych i spełniających 
nasze oczekiwania parametrów 
technicznych. 
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Przed zakupem materiałów budowlanych, szczególnie tych, których cena jest zaskakująco niska, 
sprawdźmy, czy nie znajdują się one w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Wykaz ten jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
 (www.gunb.gov.pl).

Znajdują się w nim informacje o produktach budowlanych, które są niezgodne z wymaganiami określonymi 
przez prawo krajowe. Jednak nie wszystkie umieszczono tam ze względu na wątpliwą jakość, np. dla 
niektórych nie sporządzono jakiegoś dokumentu (są to zatem uchybienia formalne, nie wpływające na 
jakość wyrobu i jego cechy użytkowe). Warto więc sprawdzić informacje o rodzaju i zakresie niezgodności 
zakwestionowanego wyrobu.

! Dokonując zakupów materiałów budowalnych w sklepie internetowym, konsument 
ma prawo zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Nie ma 
znaczenia, czy przesyłka zostanie mu dostarczona pocztą, czy odbiera towar w lokalu 
przedsiębiorcy (chociaż warto się upewnić, ponieważ niektórzy sprzedawcy kwestionują tę 
formę zwrotu). W przypadku sprzedaży stacjonarnej decyzja zwrotu zależy od sprzedawcy. 

JAK WERYFIKOWAĆ JAKOŚĆ PRODUKTÓW

CZARNA LISTA ZAKUPOWA

Kupno produktu gorszej jakości lub o parametrach niezgodnych z wymaganiami zawartymi 
w projekcie może nam zaburzyć organizację budowy i narazić na dodatkowe koszty. Materiał, 
który jeszcze przed montażem ulegnie zniszczeniu, trzeba będzie reklamować, a wymiana 
na nowy może spowodować przerwy w pracy ekipy. Może też się okazać, że będziemy mieli 
problemy ze zwrotem nietrafionego produktu, jeśli kupiliśmy go w niesprawdzonym miejscu.      !

SPRAWDŹ, SKĄD POCHODZI MATERIAŁ. Kupując materiały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej 
łatwiej możemy potwierdzić jakość produktu dzięki wymaganiom normowym, które określają metody 
kontroli wyrobów, oraz instytucjom wykonującym badania tych wyrobów. Sprzyjają też temu coraz bardziej 
uporządkowane procedury deklarowania właściwości użytkowanych wyrobów. Kontrola produktów spoza Unii 
Europejskiej jest trudna. Za te wyroby odpowiada podmiot wprowadzający je do obrotu i stosowania. Jeśli 
pozyskujemy materiały z drugiej ręki, warto upewnić się, w jaki sposób były przechowywane oraz jakie było 
ich oryginalne źródło pochodzenia. Kupując materiały budowlane, powinniśmy zawsze kierować się zasadą 
– inwestujmy tylko w sprawdzone i pewne materiały. Tylko takie spełnią nasze oczekiwania i nie okażą się 
wybrakowanymi produktami, które w przyszłości mogą generować dodatkowe koszty, np. za naprawianie 
usterek. 

USTAL, JAKIE PARAMETRY TECHNICZNE MA PRODUKT. Różnica w cenie dwóch podobnych materiałów może 
wynikać z np. mniejszych wymiarów, mniejszej zawartości jakiejś substancji czy innych parametrów technicznych.

SPRAWDŹ, CZY PRODUKT MA WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY. Prawo nie tylko chroni konsumentów 
przed złym wyborem, lecz wręcz zabrania stosowania w budownictwie wyrobów bez odpowiednich 
dokumentów. Dwa podstawowe źródła informacji o jakości produktu to normy na wyroby budowlane (wprowadza 
m.in. Polski Komitet Normalizacyjny) i Aprobaty Techniczne (które leżą w gestii Instytutu Techniki Budowlanej 
lub innych jednostek akredytowanych do wydawania tego typu dokumentów). Dany produkt otrzymuje znak 
bezpieczeństwa, jeśli jednostki niezależne stwierdzą, że jego jakość odpowiada normom. Znak CE (jeśli produkt 
odpowiada normom europejskim lub wydana została aprobata jest dopuszczony do stosowania w krajach 
Unii Europejskiej) i znak budowlany B (jeśli może być stosowany tylko w naszym kraju) powinny być wyraźne 
i widoczne dla kupującego.  
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CE (CONFORMITE EUROPÉENE).  
To podstawowy wyznacznik spełnienia 
przez dany produkt wymogów 
prawnych Unii Europejskiej. Producent, oznaczając wyrób 
znakiem CE, deklaruje, że spełnia on wymagania dyrektyw 
unijnych. W dużej mierze odnosi się do bezpieczeństwa 
użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Wprowadzenie 
oznakowania CE musi być poprzedzone analizami 
i badaniami technicznymi. Produkt spełnia przewidziane 
dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa 
w zakresie użytkowania. 

ZNAK BUDOWLANY B. Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne 
jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważniony przedstawiciel, 
dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu oraz aprobatą techniczną.

APROBATY TECHNICZNE. Są udzielane dla wyrobu 
budowlanego na wniosek producenta, m.in. przez Instytut 
Techniki Budowlanej lub innych jednostek akredytowanych 
do wydawania tego typu dokumentów.

NORMY TECHNICZNE. Określają właściwości, termin 
przydatności czy wymagania jakościowe, jakim powinien 
odpowiadać dany produkt. Norma jest ustalana przez 
Polski Komitet Normalizacji.

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. 
Wystawiane są przez producenta po dokonaniu zgodności 
wyrobu z normą lub aprobatą techniczną.

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI. Wydawane na wniosek 
producenta, określające zgodność wyrobu z wymaganiami 
zawartymi w dokumentach odniesienia (mogą być nimi 
normy, wyniki badań itp). 

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE 
PRODUKT DO OBROTU NA RYNKU

! Dokumenty dopuszczające produkt do obrotu na 
rynku nie są dołączone do produktu, dysponuje 
nimi jedynie producent, który ma obowiązek je 
udostępnić. Ze względu na słabą kontrolę tych 
oświadczeń, nie można na nich polegać w 100%. 

ZNAKI JAKOŚCI, JAKIMI POWINNY 
CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ PRODUKTY

ATESTY NA ZDROWIE

Dokonując wyboru materiałów budowlanych, 
sprawdźmy atesty i aprobaty, gwarantujące 
użytkowanie produktu nienarażające na utratę 
zdrowia. Znaki te są dobrowolne, ale dobrze jest 
zwrócić na nie uwagę.
Warto dowiedzieć się, czy używana chemia 
budowlana ma rekomendację Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego lub czy 
materiał budowlany został dopuszczony 
do użytku przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego, o czym świadczy atest higieniczny 
PZH (wydawany przez Państwowy Zakład 
Higieny, Zakład Higieny Środowiska). 
Wskazuje on na to, iż wyrób jest bezpieczny 
dla zdrowia i życia mieszkańców pod 
względem składu chemicznego, danych 
technicznych, przeznaczenia i zastosowania 
oraz oddziaływania na środowisko.

EKO-ZNAK. Dobrze 
jest patrzeć na symbole 
umieszczane na opakowaniach 
produktów. Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji przyznaje 
od 1998 roku EKO-znak, świadczący o tym, 
że produkt niezależnie, w jakim kraju został 
wytworzony, nie wywołuje negatywnych 
skutków środowiskowych i nie jest szkodliwy 
od momentu powstania, przez transportowanie, 
instalację, użytkowanie, aż po jego utylizację.

ECOLABEL. Stosowana w Unii 
Europejskiej Stokrotka ECOLABEL 
świadczy o tym, że dany 
produkt nie zawiera substancji 
niebezpiecznych. 

EKO-ITB. Tylko dla produktów 
budowlanych, które nie są 
szkodliwe podczas całego cyklu 
swojego życia, przeznaczony 
jest znak EKO-ITB, przyznawany przez centrum 
akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. 

GEV EMICODE. 
Możemy spotkać 
się też z certyfikatem 
GEV EMICODE nadawanym 
przez międzynarodową 
organizację badającą jakość produktów 
UEL ECO-INSTITUT.
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Budowa domu zmusza 
nas do chwilowej zamiany 
nie tylko w księgowego 
i nadzorcę, ale też 
zaopatrzeniowca i specjalistę 
od logistyki. Zakupy 
budowlane to wielka 
odpowiedzialność i spory 
kłopot dla debiutantów. 
Podpowiadamy, jak przebrnąć 
przez tę trudną drogę 
i zakończyć ją sukcesem.

jak zorganizować zakupy na budowę

1.  PRZED ZAKUPAMI – POPROŚ O WYCENĘ 

2. KIEDY WARTO KUPOWAĆ MATERIAŁY Z WYPRZEDZENIEM

3. ZAOPATRUJ SIĘ W JEDNYM MIEJSCU 

4.  DOPASUJ ZAKUPY DO ETAPÓW BUDOWY

Zakup materiałów budowlanych musi być prze-
myślany i skalkulowany. W dzisiejszych czasach 
nie ma problemów z  ich dostawą (nawet tych 
nietypowych), jednak może okazać się, że na 

dostarczenie konkretnego materiału będziemy musie-
li poczekać kilka dni lub nawet tygodni, a to spowoduje 
niepotrzebne przestoje oraz przedłużenie budowy domu. 
Dobrym rozwiązaniem jest także podzielenie zakupów 
na kilka etapów – zamówienie większych partii materia-
łów pozwoli wynegocjować większe upusty oraz zaosz-
czędzić czas (w  składzie budowlanym będziemy tylko 
kilka razy).  

1. PRZED ZAKUPAMI  
– POPROŚ O WYCENĘ 
Do wybranego składu budowlanego uda-
jemy się z projektem i wykazem materiałów. 
Pracownicy składu zawsze służą pomocą 
w  wyliczeniu ilości potrzebnych materia-
łów, a  także nieodpłatnie sporządzą wy-
cenę potrzebnych produktów. Zanim zde-
cydujemy się na zakupy w  danej placówce, 
możemy poprosić o wycenę w kilku składach 
i wybrać najkorzystniejszą ofertę. 
Jeśli jednak pozostaniemy wierni jednemu 
składowi, to jako stali klienci możemy liczyć 
na większe rabaty. Już zakup wszystkich 
materiałów niezbędnych do wykonania stanu 
surowego może być podstawą do uzyskania 
znaczących zniżek. Na początku trzeba wpła-
cić zadatek, a dalsze płatności będą realizo-
wane w  określonym cyklu, który ustalimy 
składając zamówienie. 

ORGANIZACJĘ ZAKUPÓW UŁATWI DOBRZE 
ZROBIONY HARMONOGRAM. POZWOLI ON 
NA ZORGANIZOWANIE KILKU OBSZERNIEJSZYCH 
DOSTAW, ZAMIAST CIĄGŁEGO POKONYWANIA 
TRASY MIĘDZY SKŁADEM BUDOWLANYM 
I ZAMAWIANIA KOLEJNYCH PRODUKTÓW.
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2. KIEDY WARTO KUPOWAĆ MATERIAŁY 
Z WYPRZEDZENIEM
Budowy startują przeważnie wczesną wiosną. O zakupach 
można pomyśleć już na początku zimy – w niektórych pla-
cówkach wtedy jest najwięcej promocji, co pozwala ku-
pić materiały po korzystniejszych cenach. Warto śledzić 
oferty – zwykle akcje promocyjne składów są zapowia-
dane w  gazetkach, poprzedzone są bilbordami i  in-
formacjami w lokalnej prasie. Jednak zasada kupowa-
nia z wyprzedzeniem powinna być podyktowana nie tylko 
względami cenowymi – sprawdza się szczególnie wtedy, 
gdy w  projekcie mamy przewidziane materiały nie-
typowe lub pochodzące od producenta, u  którego jest 
dłuższy czas oczekiwania na dostawę. Gdy potrzebujemy 
materiałów popularnych, nie musimy tak bardzo spieszyć 
się z ich zakupem. Profesjonalnie działające składy dbają, 
aby nawet w najgorętszym sezonie budowlanym nie za-
brakło materiałów z podstawowego asortymentu, a ceny 
utrzymują na stałym poziomie. 

3. ZAOPATRUJ SIĘ W JEDNYM MIEJSCU
Poszukując oszczędności finansowych, nie dajmy się wpę-
dzić w pułapkę, jaką jest kompletowanie najtańszych pro-
duktów z kilku różnych składów. To, co zaoszczędzimy na 
materiałach, wydamy na transport, nie licząc już zmarno-
wanego czasu. Wybierzmy skład z najbogatszą ofertą, 
oferujący nowoczesne technologie i najkorzystniejsze 

ceny. O  wyborze składu powinna też decydować ilość 
i jakość oferowanych tam usług, szczególnie jeśli planuje-
my skorzystać z depozytu, wypożyczalni sprzętu, doradz-
twa. Dodatkowym atutem będzie możliwość zwrotu nie-
wykorzystanego towaru. Ważnym kryterium będzie też 
odległość składu od budowy. Nie powinna być większa 
niż 30-50 km, bo wówczas rosną koszty dostaw.

4. DOPASUJ ZAKUPY DO ETAPÓW 
BUDOWY
Ideałem byłoby zaplanowanie kilku dostaw produk-
tów budowlanych. Nie zawsze się to udaje i prze-
ważnie bywamy w składzie częściej. Warto jednak 
uzmysłowić sobie, jakich zakupów dokonywać na 
poszczególnych etapach, aby nie zgromadzić na 
placu budowy zbyt wielu rzeczy na raz. 

  Pierwsze zakupy obejmują produkty związane 
z organizacją budowy i budową fundamentów. 
  Drugi etap to zaopatrzenie w materiały ścienne, 
stropowe, drewno na więźbę dachową, pokry-
cie dachowe. 

  Kolejne transze zawierają materiały do wykań-
czania ścian zewnętrznych, izolacyjne do wnę-
trza budynku i  ocieplenia poddasza, stolarkę, 
a także materiały do wykonania instalacji elek-
trycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji.
   Ostatnie duże zakupy zawierają materiały 
wykończeniowe.

Jak przeprowadzić budowę z poszanowaniem 
środowiska?

Pamiętajmy, że materiały do wykonania stanu 
surowego są największe gabarytowo, co wiąże 
się z dużym transportem – to etap, który wymaga 
odpowiedniego przygotowania placu i drogi 
do wjazdu ciężarówek, tak aby zniszczenia były 
jak najmniejsze.  

 Choć wypożyczenie i serwisowanie przenośnej 
toalety jest droższe niż postawienie wygódki, 
warto zainwestować w to rozwiązanie – toaleta 
przenośna nie zanieczyści ziemi. 

 Lepiej nie impregnować drewna na placu 
budowy – impregnat jest substancją toksyczną. 
Lepiej kupić drewno już zaimpregnowane. 

 Humusu nie należy składować blisko ścian 
domu, gdyż jako substancja biologicznie czynna 
może je zniszczyć.
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 Przy wykonywaniu fundamentów pierwszą czynnością jest określenie rodzaju gruntu, ponieważ ma on wpływ 
na zakup potrzebnych materiałów. Podczas wykonywania wykopów można stwierdzić, czy grunt jest spoisty, 
czy wykonane wykopy się nie obsypują. Jeśli grunt jest spoisty, to możemy zrezygnować z szalunków do ław, 
ponieważ będą wykonane szalunki ziemne. Jeśli natomiast mamy do czynienia z gruntem obsypującym się, 
to niestety szalunki będą potrzebne, aby zabezpieczyć wykopy przed zasypaniem.  

 Gdy beton do wykonania fundamentów będzie zamawiany w wytwórni, należy ocenić możliwość dojazdu 
samochodem z betonem oraz czy nie będzie potrzebna pompa do betonu.  

 W składzie budowlanym zaopatrujemy się w bloczki betonowe, jeśli ściany fundamentowe mają być 
murowane (a nie wylewane z betonu), oraz w papę i lepik lub grubą folię izolacyjną – do hydroizolacji. 

 Początek budowy to moment na zamówienie stali zbrojeniowej w postaci prętów różnej średnicy oraz drutu 
wiązałkowego. Wykonawcy będą jej używać do wykonania zbrojenia ław fundamentowych. W zależności, 
jaką technologię budowy przyjmiemy, mogą być też niezbędne do zbrojenia ścian fundamentowych, nadproży, 
wieńców, stropów, podłogi na gruncie oraz betonowych słupków wzmacniających ściany kolankowe. Najlepiej 
zamówić taką ilość zbrojenia, która wystarczy do końca budowy – zamówienie powinno opierać się na danych 
z projektu. Należy jednak wiedzieć, że stal pozostawiona bez nadzoru może stać się łupem gorliwych zbieraczy 
złomu. 

 Kupmy również płyty styropianowe lub polistyren XPS do ocieplenia ścian fundamentowych i podłogi 
na gruncie oraz folię kubełkową do osłony ocieplenia.

CZEGO POTRZEBUJEMY NA ETAPIE WYKONYWANIA FUNDAMENTÓW

ZAKUPY DO WYKONANIA PRZYŁĄCZY TO SIĘ KALKULUJE!

Zamówienie betonu 
w wytwórni pozwoli nam 

zaoszczędzić czas i da 
gwarancję, że dostarczony produkt 
będzie odpowiedniej jakości. Mieszanka 
zazwyczaj klasy C 12/15 lub C 16/20 
przyjedzie na umówiony dzień i godzinę 
betonowozem. Może jej towarzyszyć 
pompa do betonu, czyli drugi samochód 
z wysięgnikiem i urządzeniem 
transportującym mieszankę 
z betonowozu wprost między szalunki.

 TU NAJCZĘŚCIEJ ZAKUPY WYKONUJE INSTALATOR

 Przyłącza wykonuje się jednocześnie z budową 
fundamentów, dlatego wraz z materiałem na szalunki 
kupujemy pierwsze produkty w dziale instalacyjnym – rury, 
złączki i trójniki do przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych. 

  Do wykonania przyłączy kupujemy kable 
do podciągnięcia prądu ze skrzynki oraz niezbędne 
elektryczne dodatki. 

  Na tym etapie zaczyna się też instalacja urządzeń 
gruntowego wymiennika ciepła, jeśli ma być on źródłem 
ogrzewania domu.

! Odpowiednie przygotowanie placu budowy i składowanie na nim materiałów jest 
ważne nie tylko ze względu na ich ochronę przed ewentualnym zniszczeniem. 
Wiele zasad wynika również ze względów bezpieczeństwa. Przepisy bhp w zakresie 
budownictwa wymagają, aby ogrodzenie budowy było nie bliżej niż 1/10 wysokości, 
z jakiej mogą spaść materiały budowlane. Warto też wiedzieć, że opieranie 
składowanych materiałów o słupy energetyczne i konstrukcje trakcji elektrycznej 
jest zabronione. 
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KUPUJEMY MATERIAŁY ŚCIENNE

CZAS NA STROPY 

 W projekcie znajdziemy rodzaj stropu i na tej podstawie dokonamy zakupów. Zdecydowanie 
najpopularniejsze są u nas stropy typu Teriva. To tak zwane stropy gęstożebrowe, układane z wykorzystaniem 
specjalnych pustaków keramzytobetonowych lub betonowych. Wraz z nimi kupuje się belki nośne, na których 
pustaki znajdują oparcie. Do wykonania stropów niezbędny też będzie beton odpowiedniej klasy, bo na 
konstrukcji z belek i pustaków musimy wykonać betonową nadlewkę oraz zbrojenie. Sprzedawcy w składzie 
budowlanym, na podstawie projektu, pomogą nam ustalić niezbędną liczbę pustaków, belek, ilość betonu 
i zbrojenia. Do stropu Teriva będą również potrzebne podpory montażowe (słupy i belki szalunkowe). 
Wykonawca powinien określić liczbę tych elementów.

 Można też zastosować prefabrykowane płyty stropowe z betonu lub betonu komórkowego albo płyty typu 
filigran – wymagające nadbetonu. Można też cały strop wykonać jako wylewany z betonu i zbrojenia – będzie 
to tak zwana konstrukcja monolityczna. 

 Budulec na ściany to pierwsze duże zamówienie. Zamawiamy 
od kilkunastu do kilkudziesięciu palet z bloczkami lub pustakami.  

 Wraz z materiałami ściennymi zamawiamy odpowiednią 
ilość worków z zaprawą murarską. Jeśli w wybranym systemie 
ściennym stosuje się zaprawę w postaci specjalnej piany 
poliuretanowej, zamiast zwykłej zaprawy worków przywożonych 
jest kilka kartonów puszek z takim klejem. 

 Oprócz podstawowych elementów ściennych mogą być 
jeszcze potrzebne bloczki i pustaki narożne lub uzupełniające. 
To produkty wymagane przede wszystkim przy murowaniu 
ścian jednowarstwowych, które nie będą niczym ocieplane, ale 
znajdują też zastosowanie w przypadku pozostałych typów ścian. 

 Jeśli do budowy przewidujemy prefabrykowane lub 
półprefabrykowane elementy nadprożowe, również powinny 
one być kupione na tym etapie. Jeśli ściany domu mają być 
docelowo docieplone od zewnątrz, nadproża, podobnie 
jak wieńce, można wykonać z betonu i wtedy nie trzeba nic 
dokupować – beton wytworzą wykonawcy, szalunek zrobimy 
z desek pozostałych po fundamentach, a zbrojenia wciąż mamy 
jeszcze pod dostatkiem. 

 Jeśli w oknach planujemy instalować rolety, których skrzynka 
będzie pełniła również funkcję nadproża, to najlepszy moment, 
żeby je zamówić.

 Na tym etapie musimy mieć 
sprecyzowany pomysł na ogrzewanie 
budynku. Gdy będzie to kocioł 
– konieczna jest budowa komina. 
Warto kupić gotowy system kominowy, 
w skład którego wchodzą między 
innymi odpowiednie rury, obudowa, 
zaprawa do jej murowania oraz 
ewentualnie także izolacja termiczna 
przewodu.

 Instalacje wykonuje się po wykonaniu 
ścian i stropów. Trzeba więc sięgnąć 
po instalacyjną część projektu 
i zamówić właściwą ilość wszelkich 
rur, złączek, muf, trójników, kabli. 
Większość inwestorów nie poradzi 
sobie z tym bez pomocy wykonawców 
– oni zrobią spis tego, co będzie im 
niezbędne.

 MATERIAŁ ŚCIENNY TO NIE 
WSZYSTKO. Trzeba jeszcze dokupić 
kilka drobiazgów niezbędnych 
do poprawnego wznoszenia murów. 
Będzie to sznur murarski, kotwy płaskie 
do łączenia ścian wewnętrznych 
z zewnętrznymi i drabinki zbrojeniowe 
do wzmacniania niektórych miejsc 
w ścianach. Ilość i rodzaj takich 
produktów i narzędzi zależy od materiału 
ściennego. 

Materiały niezbędne do ocieplenia ścian, wykonania 
pokrycia dachu oraz stolarkę okienną i drzwiową 
warto wcześniej zarezerwować lub kupić i złożyć 
w sklepowym depozycie. Będą one nam potrzebne 
w szczycie sezonu budowlanego, a wtedy 
zapotrzebowanie na nie w składach jest największe.!

ROBOTY INSTALACYJNE
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 Po cieślach gościć będziemy dekarzy (niekiedy jest to ta sama ekipa). Dla nich musimy przygotować blachę 
na obróbki blacharskie, rynny wraz z hakami rynnowymi oraz oczywiście wybrany materiał pokryciowy. 
W zależności od jego rodzaju układamy listę kolejnych zakupów. Gdy będą to dachówki lub blacha profilowana 
(trapezowa lub blachodachówka), wtedy konieczne będą drewniane łaty do budowy podkonstrukcji nośnej 
dla pokrycia. Pokrycia dachowe warto zamówić wcześniej, ponieważ niestandardowe zamówienie skład 
budowlany może realizować nawet 2-3 tygodnie. 

 Izolację pod pokrycie może wtedy stanowić membrana dachowa wraz z taśmami do uszczelniania jej 
połączeń. Do montażu dachówek będą też potrzebne wkręty oraz specjalne klamry, a do blachodachówki 
wkręty farmerskie z uszczelkami, dobrane kolorystycznie do barwy powłoki na blasze. 

 Pod gonty bitumiczne lub blachę płaską niezbędne jest sztywne poszycie. To deskowanie mocowane 
na krokwiach. W przypadku gontów zamiast desek lepiej sprawdzą się płyty MFP lub sklejka wodoodporna. 
Sztywne poszycie można też zrobić pod pokrycie z dachówek lub blach profilowanych, wtedy zamiast 
membrany dachowej potrzebować będziemy papy podkładowej. 

 Gdy nasz dach jest stopodachem, pokrycia się nie wykonuje, konieczna jest natomiast hydroizolacja. Będzie 
więc niezbędna papa lub specjalna folia oraz materiał termoizolacyjny – najczęściej styropian EPS 100 lub 
polistyren ekstrudowany XPS. Liczba paczek z płytami termoizolacyjnymi zależy oczywiście od powierzchni 
dachu i zaplanowanej grubości ocieplenia. 

 Zamówienie uszczegółowi ekipa wykonawcza, ponieważ ich preferencje odnośnie montażu izolacji 
i wykończenia newralgicznych miejsc na dachu bywają różne. Możemy się jednak spodziewać, że potrzebna 
będzie blacha powlekana do niektórych obróbek oraz jakiś rodzaj odwodnienia dachu – albo rynny, albo 
wpusty dachowe. Jedne i drugie oferowane są jako systemy obejmujące lub wskazujące pełny zestaw 
niezbędnych produktów.

 Gdy murarze zakończą swoją robotę, pojawiają się cieśle, którzy będą budować konstrukcję dachu, czyli tak 
zwaną więźbę. Jeśli projekt zakłada dach płaski, ten etap będzie pominięty. Dach będzie po prostu kolejnym 
stropem. 

 Cieślom trzeba dostarczyć na czas odpowiednią ilość tarcicy. Projekt powinien wskazać, ile belek i jakich 
rozmiarów potrzebujemy. Kupmy drewno zaimpregnowane ciśnieniowo – jest odporniejsze na ogień i szkodniki. 
Więźbę możemy też zbudować z drewna suszonego komorowo i czterostronnie struganego, które nie wymaga 
już impregnacji i jest zdecydowanie dokładniej obrobione (i droższe) niż tradycyjna tarcica konstrukcyjna. 

 Ustalmy z cieślami, jakie łączniki do drewna preferują. Mogą im wystarczyć różnego rodzaju gwoździe, 
gwintowane kotwy i śruby, a mogą też upomnieć się o specjalne stalowe, perforowane okucia do drewna. 

 Na tym etapie warto dowieźć również kilka wiaderek impregnatu do zabezpieczania miejsc przecinania 
tarcicy. 

JAKICH MATERIAŁÓW BĘDZIE POTRZEBOWAŁA EKIPA CIESIELSKA 

Prace ciesielskie jeszcze niedawno były wykonywane ręcznie, przy pomocy narzędzi 
stolarskich. Dziś cieśla może i powinien mieć na wyposażeniu nowoczesne narzędzia, przy 
pomocy których może wykonać wszystkie obróbki, jakie występują podczas powstawania 
więźby dachowej. Stosowane narzędzia skracają czas pracy, obniżają koszty oraz 
umożliwiają precyzję prac, co gwarantuje większą stabilność więźby dachowej w czasie 
jej użytkowania.!

ZAOPATRZENIE DLA DEKARZY
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 Po zadaszeniu budynku montujemy okna oraz drzwi 
zewnętrzne. Oprócz nich potrzebne będą materiały 
montażowe – kotwy do osadzania ościeżnic, taśmy 
uszczelniające, pianka poliuretanowa. Pamiętajmy, że 
w większość składów budowlanych w ciągłej ofercie 
ma standardowe okna z PVC, jednak na nietypową 
stolarkę będziemy musieli poczekać nawet 4 tygodnie.   

 Z kupnem okien dachowych musimy zdążyć, 
zanim dekarze opuszczą dach. Oni mają największe 
doświadczenie w ich montażu.  

 Bramę garażową możemy kupić oraz zainstalować 
na tym etapie budowy. Nie warto się jednak śpieszyć 
z napędem do bramy. 

 W drzwiach zewnętrznych zainstalujmy tani zamek 
tymczasowy. Po zakończeniu budowy wymienimy go 
na docelowy. 

 Wraz ze stolarką kupujemy też parapety zewnętrzne 
(mocowane po wykończeniu ścian od zewnątrz) 
i wewnętrzne (mocowane po wyschnięciu tynków 
wewnętrznych lub na etapie robót wykończeniowych). 

TO SIĘ KALKULUJE!

Nie oszczędzajmy na 
parametrach termicznych stolarki 

okiennej i drzwiowej. Jeśli chcemy 
rzeczywiście zaoszczędzić na oknach, 
warto część z nich zamówić w wariancie 
nieotwieralnym (tzw. fixy), które są tańsze 
od okien otwieranych. 

Zamawiając stolarkę okienną, nie możemy 
dowolnie zmieniać kształtu ani wielkości 
okien w stosunku do tych, jakie były 
przewidziane w projekcie. Każda zmiana 
powinna być naniesiona w projekcie 
na etapie jego adaptacji. !

Ocieplając dom i wykańczając elewacje, zdecydujmy się na rozwiązanie 
systemowe, czyli zestaw materiałów pasujących do siebie i pochodzących 
od jednego producenta. Tzw. składaki, czyli kompletowanie materiałów od różnych 
producentów, zwiększają ryzyko popełnienia błędów wykonawczych. !

ZAKUP STOLARKI I JEJ MONTAŻ OCIEPLENIE ŚCIAN I ELEWACJE

 Listę zakupów determinuje tu rodzaj 
materiału elewacyjnego, jaki przewidział 
projektant. Załóżmy jednak, że nie będą to 
deski, płytki, ani płyty laminowane, tylko tynk 
i system ociepleniowy ETICS. System taki 
ma w swojej specyfikacji wyszczególnione 
wszystkie produkty niezbędne do izolacji 
i wykończenia ścian. Jest tam podane, do 
jakiego materiału ociepleniowego się nadaje 
(zazwyczaj kupujemy styropian EPS 70 lub 
wełnę mineralną, fasadową). Poza tym są 
wyszczególnione konkretne produkty – rodzaj 
kleju do ocieplenia, rodzaj preparatów 
gruntujących i farb podkładowych, rodzaj 
zaprawy do warstwy zbrojonej, czyli 
podkładu pod właściwy tynk, oraz rodzaj 
tynku cienkowarstwowego (przeważnie 
akrylowy, mineralny, silikatowy lub silikonowy). 
Konieczna jest także siatka z włókna 
szklanego do zbrojenia podkładu pod tynk. 
Do systemu może być też potrzebna listwa 
startowa mocowana na dole ściany oraz kołki 
do dodatkowego mocowania ocieplenia.

 Gdy ściany domu mają konstrukcję 
trójwarstwową, wówczas ściany nośne 
ociepla się wełną mineralną lub styropianem 
i obmurowuje cegłami, pustakami lub bloczkami, 
które są później wykańczane dowolnym 
rodzajem tynku. Droższym, ale efektowniejszym 
rozwiązaniem jest wymurowanie ściany 
elewacyjnej z klinkieru. Będzie wtedy potrzebna 
także specjalna zaprawa do jego murowania 
i spoinowania, czyli wypełniania przerw między 
cegłami. Do tego obowiązkowo plastikowe 
profile, zapewniające jednakową szerokość 
spoin oraz elementy mocujące warstwę licową 
muru do warstwy konstrukcyjnej. 

 Do wykończenia ścian jednowarstwowych 
potrzebny będzie tynk mineralny 
zapewniający paroprzepuszczalność   
i odpowiedni preparat gruntujący, 
rekomendowany przez jego producenta.
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 Prace wykończeniowe zaczynamy od podłóg. Potrzebne 
będą więc materiały do izolacji termicznej, żeby ocieplić 
podłogę na gruncie (EPS 100 lub XPS) oraz materiały 
do izolacji akustycznej, żeby wyciszyć stropy (twarda 
wełna mineralna w postaci płyt). Oprócz tego beton 
lub odpowiednie zaprawy do wykonania podkładów 
podłogowych i folia budowlana, chroniąca przed wnikaniem 
betonu lub zapraw między płyty izolacyjne. Potrzebna 
będzie również taśma dylatacyjna, oddzielająca podkłady 
podłogowe od ścian. 

 W trakcie układania płyt izolacyjnych, a konkretnie 
drugiej ich warstwy, rozprowadza się instalację centralnego 
ogrzewania. Rury przebiegają rowkami wyciętymi w płytach 
lub między kawałkami płyt. Wyprowadza się też podejścia 
do grzejników. 

 Gdy podłogi są gotowe, wykańczamy ściany. Kupujemy 
więc tynki do wyrównania ścian lub płyty gipsowo-kartonowe 
wraz z niezbędnymi dodatkami (profile nośne, masy 
szpachlowe, taśmy do zbrojenia spoin, wkręty nierdzewne, klej 
do płyt). Do łazienek zamiast tynków gipsowych lepiej wybrać 
tynki cementowo-wapienne. 

 Po wykończeniu ścian można zrobić sufity podwieszane. 
Będą do tego potrzebne podobne produkty jak do okładzin 
z płyt gipsowo-kartonowych. 

 Gdy dom doprowadziliśmy do stanu zamkniętego, potrzebujemy kolejnych produktów instalacyjnych. Prace 
rozpoczynamy od rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Listę produktów hydraulicznych zwykle 
dostarcza ekipa hydrauliczna. 

 Od razu po zakończeniu robót hydraulicznych mogą wkraczać elektrycy i rozprowadzić przewody 
podtynkowe (elektryczne, telefoniczne, od systemu alarmowego). Przewody biegną w bruzdach wyciętych 
w murach lub na murach. Potrzebne będą więc rury, obejmy, mufy, przedłużki, a z produktów instalacyjnych: 
kable, puszki instalacyjne, peszle, kostki elektryczne. 

 Sposób ogrzewania jest określony w projekcie, jego radykalna zmiana wymaga adaptacji. Do sklepu 
możemy więc wybrać się po kocioł podłączany do komina (na paliwo stałe, olejowy lub gazowy), a możemy też 
zainwestować w ogrzewanie podłogowe lub system DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza) rozprowadzający 
ciepło wytwarzane przez kominek. 

Zakup materiałów 
wykończeniowych to etap, 

na którym możemy najwięcej 
zaoszczędzić. W wielu przypadkach 
warto kupić materiały wraz z usługą 
montażu – oszczędzamy wówczas 
na stawce VAT. Warto też poszukać 
promocji, końcówek serii itp. Na tym 
etapie nie warto jednak oszczędzać 
na robociźnie. Wybrana do tynkowania 
firma powinna mieć profesjonalny 
sprzęt. Jego użycie pozwoli skrócić 
czas wykończenia ścian i sufitów. I tak: 
do tynków maszynowych potrzebny 
jest agregat, który – ze względu na 
stosunkowo wysoką cenę – nie zawsze 
jest dostępny w wypożyczalniach 
sprzętu budowlanego. Dobrze też, 
gdy wykonawca zamiast pac stosuje 
elektryczne zacieraczki do tynków 
– umożliwiają one nadanie gładkości 
nawet tynkom cementowo-wapiennym.

TO SIĘ KALKULUJE!

PRACE INSTALACYJNE PO ZAMKNIĘCIU STANU SUROWEGO 

PRACE WYKOŃCZENIOWE – PODŁOGI, ŚCIANY, SUFITY

Przed zakupem grzejników, koniecznie trzeba sprawdzić, jak wyprowadzone są rury 
centralnego ogrzewania – będzie to narzucało sposób podłączenia grzejników, a więc 
ich wybór. Najbardziej popularne są dzisiaj podłączenia dolne, ale może ono być 
z boku (podłączenie boczne) lub pośrodku grzejnika (podłączenie środkowe). 
W projekcie instalacji grzewczej sprawdzamy moc grzejników.!
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jak zorganizować zakupy na budowę

 Na zakończenie wykonywany jest biały montaż, który polega na montażu umywalek, wanien, brodzików, 
kabin prysznicowych, sedesów i bidetów. Zakupy tych produktów możemy zrobić jeszcze w trakcie wcześniej 
toczących się prac. Po zamknięciu stanu surowego jest już bezpieczne miejsce do ich składowania i nikomu nie 
będą przeszkadzały. 

 Warto przy okazji kupić sprzęt AGD, wymagający podłączenia do instalacji wodnej oraz elektrycznej, a więc 
pralkę, zmywarkę, płytę indukcyjną. To, co wymaga wody, podłączą glazurnicy lub hydraulicy, a elektrycy 
resztę. Na tych ostatnich powinny już czekać gniazdka i włączniki oraz elementy oświetleniowe. 

 Na meble wykonywane na zamówienie: kuchenne szafki, szafy i garderoby w zabudowie, szafki 
łazienkowe zwykle trzeba trochę poczekać. Jeśli zależy nam na szybkiej przeprowadzce, złóżmy zamówienie 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Najczęściej po robotach tynkarskich (w trakcie których jest sporo wilgoci) ekipa wkracza na poddasze 
– należy je ocieplić, potrzebna będzie wełna mineralna (maty lub elastyczne płyty) oraz profile stalowe 
wraz z tzw. wieszakami – powstanie z nich ruszt nośny pod okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych. Nie może 
zabraknąć folii paroizolacyjnej, której miejsce jest pod okładziną z płyt oraz taśmy do uszczelniania jej połączeń.

 Kupując materiały do ocieplenia i wykończenia skosów poddasza, czyli system suchej zabudowy g-k, 
pamiętajmy, że te same produkty stosujemy do wykończenia lekkich ścianek działowych, które wznosimy 
również na tym etapie. Systemy suchej zabudowy wykorzystamy również do zabudowy wnęk, budowy 
regałów, półek itp.   

 Finałowe prace wykończeniowe to wyrównywanie ścian, montaż płytek ceramicznych oraz malowanie ścian. 
Do montażu płytek potrzebne będą worki lub wiaderka z gładzią, kleje do płytek i zaprawy do fugowania. 
Glazurnicy muszą też mieć silikony do uszczelnień i dylatacji. Materiały te kupujemy dopiero po tym, jak uda się 
nam już umówić wykonawców lub w trakcie trwania prac – fachowcy często pracują na określonych systemach 
i wiedzą, ile materiałów będzie potrzeba.  

 Ostatni w domu zjawiają się specjaliści od podłóg drewnianych i drewnianych schodów, a w końcu monterzy 
drzwi wewnętrznych oraz listew przyściennych. 

 Farby na ściany i sufity kupujemy gotowe lub z mieszalnika. Najlepiej wstrzymać się z zakupami aż do 
wykonania przez wykonawców dokładnego pomiaru powierzchni do pomalowania.  

OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN, MONTAŻ POSADZEK 

WYKAŃCZANIE PODDASZA 

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK I KUCHNI 

Jeśli poddasze doświetlone jest przez okna połaciowe wraz 
z wykończeniem skosów wykańczamy również wnęki okienne. 
Można kupić gotowe obudowy wnęki okiennej, które mają 
w swojej ofercie producenci okien dachowych. Jednak najczęściej, 
chcąc obniżyć koszty, wykorzystuje się płyty g-k.   !

Bardziej wyszukane posadzki i płytki ceramiczne często sprowadza się na zamówienie klienta 
– czas oczekiwania na te materiały trzeba przewidzieć w harmonogramie prac. 
Może on wynosić od kilku dni do kilku tygodni.!
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Kompleksowość obsługi to wartość, któ-
rą współczesny zabiegany inwestor 
ceni sobie najbardziej. Udając się do 
placówki handlowej, szczególnie zwią-

zanej z  budownictwem i  wyposażaniem miesz-
kań i domów, jesteśmy zainteresowani nie tylko 
nabyciem określonych produktów, ale też coraz 
częściej usługami dodatkowymi, takimi jak 
fachowe doradztwo, transport, mon-
taż zakupionych produktów, a  tak-
że możliwość zamówienia artyku-
łów niebędących w stałej ofercie 
sklepu. Wiele współczesnych skła-
dów budowalnych oferuje szeroki 
zakres usług związanych nie tylko 
z  zaopatrzeniem placu budowy, 
ale wręcz całkowite przeprowa-
dzenie nas przez proces  budowy. 

Dzisiejsze placówki handlujące 
materiałami budowlanymi 
to już nie tylko wielkie 
hale zasypane wszelkim 
budowlanym dobrem. 
Składy budowlane zamieniły 
się w bogate asortymentowo 
i doskonale zorganizowane 
centrale zaopatrzenia 
budów, oferujące również 
dodatkowe profesjonalnie 
prowadzone usługi.  

zakupy z profesjonalnym wsparciem

1.  CAŁOŚCIOWE ZAOPATRZENIE

2. WSPARCIE EKSPERTÓW Z FIRM 

3. KOMPLEKSOWE PROWADZENIE BUDOWY 

4.  PRODUKTY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

5.  WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU BUDOWLANEGO
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zakupy z profesjonalnym wsparciem

1. CAŁOŚCIOWE ZAOPATRZENIE
Bogactwo asortymentu nowoczesnych składów budowla-
nych pozwala na uzyskanie całościowego zaopatrzenia na-
szej budowy. Skład, który podjął się jego realizacji, nie musi 
dostarczyć na plac budowy wszystkich materiałów jedno-
cześnie. Dostawy mogą być realizowane na życzenie. 
Po wpłaceniu zaliczki wystarczy zadzwonić z  niewielkim 
wyprzedzeniem (2-5 dni) i zamówić dowóz kolejnej transzy 
materiałów. W składzie można też kupić towar w momen-
cie, gdy jest on oferowany w korzystnej cenie i prze-
chować go w składzie, do momentu aż będzie niezbędny 
na budowie. Usługa taka może być darmowa, ale często 
sprzedawcy doliczają za każdy miesiąc jakąś sumę, będą-
cą procentem od wartości zakupu. W składzie budowlanym 
można też zarezerwować towar znacznie wcześniej, 
aby mieć pewność, że w szczycie sezonu budowlanego nie 
zabraknie nam istotnego budulca. 

2. WSPARCIE EKSPERTÓW Z FIRM
Nowoczesne składy budowlane prowadzą stałą współ-
pracę z producentami, co przekłada się również na bez-
pośrednie korzyści dla klienta zarówno podczas dokony-
wanych zakupów, jak i  prowadzenia budowy. Eksperci 

z firm producenckich są najlepszym źródłem 
wiedzy dotyczącej ich produktów. 

Jeśli klient chce poszerzyć swoją 
wiedzę na temat danego ma-
teriału lub ma kłopot z  doko-

naniem właściwego wyboru 
z  oferty danego producen-

ta, pracownik składu mo-
że porozumieć się z  do-

radcą technicznym lub 
handlowcem firmy 
i  skontaktować go 
z  klientem. Rozmo-
wa telefoniczna lub 
bezpośrednie spo-

Kompleksowość obsługi to wartość, któ-
rą współczesny zabiegany inwestor 
ceni sobie najbardziej. Udając się do 
placówki handlowej, szczególnie zwią-

zanej z  budownictwem i  wyposażaniem miesz-
kań i domów, jesteśmy zainteresowani nie tylko 
nabyciem określonych produktów, ale też coraz 
częściej usługami dodatkowymi, takimi jak 
fachowe doradztwo, transport, mon-
taż zakupionych produktów, a  tak-
że możliwość zamówienia artyku-
łów niebędących w stałej ofercie 
sklepu. Wiele współczesnych skła-
dów budowalnych oferuje szeroki 
zakres usług związanych nie tylko 
z  zaopatrzeniem placu budowy, 
ale wręcz całkowite przeprowa-
dzenie nas przez proces  budowy. 

PROFESJONALIZM FACHOWCÓW 
POLECANYCH PRZEZ PSB
Zatrudnienie wyszkolonej ekipy ma duże znaczenie, 
szczególnie gdy chcemy wybudować dom energo-
oszczędny. Dom w  standarcie pozwalającym na speł-
nienie norm ochrony cieplnej obowiązujących od 2021 r. 
wymaga nie tylko stosowania określonych materiałów, 
ale też odpowiednich umiejętności wykonawczych. Wy-
budowanie bardzo ciepłej ściany, szczególnie jednowar-
stwowej, wiąże się bowiem z koniecznością stosowania 
określonych systemów, a  to wymaga od wykonawców 
precyzyjnej wiedzy na temat ich montażu, zaleceń co do 
stosowania chemii itp. Przeciętne umiejętności murar-
skie i  stosowanie zasad tradycyjnej sztuki budowlanej 
nie są tu wystarczające. Poszukując ekipy budowlanej, 
która wybuduje dom w standardzie energooszczędnym, 
sprawdźmy, czy jest ona przeszkolona w stosowaniu roz-
wiązań przewidzianych w projekcie.

tkanie nic nie kosztuje. Gdy materiał jest nowością rynko-
wą, mało znaną wykonawcom lub jego montaż wymaga 
szczególnych umiejętności, można też zamówić wizytę 
eksperta bezpośrednio na budowę – fachowe doradz-
two uchroni wykonawców przed ewentualnymi błędami.

3. KOMPLEKSOWE PROWADZENIE 
BUDOWY 
Nowoczesny skład budowlany może nam pomóc w prze-
prowadzeniu budowy niemal od A do Z. Składy PSB-PROFI 
współpracują z projektantami, dzięki czemu możemy 
uzyskać tu kompleksową pomoc niezbędną na etapie  
przygotowania projektu domu: zamówić projekt indywi-
dualny, adaptację projektu gotowego albo zlecić przy-
gotowanie całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

WIELU INWESTORÓW UDAJE SIĘ NA ZAKUPY 
BUDOWLANE ZE SWOIMI WYKONAWCAMI 
– ICH WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ORAZ CZĘSTO 
WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA ZE SKŁADAMI  
UŁATWIAJĄ ZAKUPY. 
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co oznacza pozbycie się konieczności osobistego robie-
nia zakupów, organizowania dostaw, a w  razie nadwyż-
ki materiałów bezproblemowy ich zwrot. Korzystanie z po-
średnictwa składów w znalezieniu ekipy wykonawczej ma 
jeszcze jedną ważną zaletę. Składy PSB, dbając o jakość 
usług „zaprzyjaźnionych” wykonawców, organizują dla 
nich w swoich placówkach szkolenia. Są to z reguły kilku-
godzinne szkolenia merytoryczne oraz praktyczne pro-
wadzane przez producentów, oferujących swoje produkty 
w sieci składów. Kontynuacją szkoleń może być obecność 
szkoleniowców bezpośrednio na placu budowy. Taki przy-
jazd i pomoc w rozwiązaniu realnych problemów najczę-
ściej są bezpłatne. Inwestor nie ponosi więc dodatkowych 
kosztów, a zyskuje gwarancję, że dana praca zostanie wy-
konana fachowo. 
Przeszkolony wykonawca często staje się doradcą inwe-
stora, ma bowiem wiedzę na temat wymaganej jakości 
materiałów, może więc je fachowo ocenić, gdy dotrą na 
plac budowy, doradzi też w zakupie odpowiednich do da-
nego systemu zapraw, klejów czy narzędzi. 

4. PRODUKTY NA SPECJALNE 
ZAMÓWIENIE
Każdy skład budowlany ma swój stały asortyment towarów 
– zwykle nie brakuje produktów popularnych, które z racji ja-
kości lub korzystnej ceny zawsze znajdują nabywcę. Pozosta-
łe niebędące w stałej ofercie produkty możemy zamó-
wić. Obowiązuje tu jednak istotna zasada – muszą to być 
materiały firm, z którymi skład współpracuje. Zamawiając na 
przykład raz w miesiącu transport bloczków z betonu komór-
kowego danego producenta, skład może wraz z nimi spe-
cjalnie zamówić dla klienta komplet prefabrykowanych nad-
proży, których z  racji zbyt małego zainteresowania nie ma 

pozwolenia na budowę. Przez skład możemy też zamówić 
wykonanie kosztorysu. 
Pomoc składów w organizowaniu budowy inwestora obej-
muje również obsługę wykonawczą. Właściciele i  pra-
cownicy składów mają doskonałe rozeznanie w lokalnym 
rynku fachowców, mają też stały kontakt z wykonawcami, 
z którymi współpracują przez wiele lat – rzetelne fimy bu-
dowlane są lojalnymi klientami składów. Niektórzy wła-
ściciele składów mają własne firmy wykonawcze. Zaletą 
wynajęcia ekipy ściśle powiązanej ze składem jest moż-
liwość zlecenia wykonawcy zaopatrzenia budowy, 

ZATRUDNIAJĄC FACHOWO PRZESZKOLONYCH 
WYKONAWCÓW, INWESTOR ZMNIEJSZA RYZYKO 
WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE 
MOGĄ NARAZIĆ GO NA DODATKOWE KOSZTY.

Usługa sprzedaży materiałów przez internet jest coraz 
bardziej rozwijana, zarówno przez konkretne składy, 
jak i centralę PSB, która wprowadziła do sieci platformę 
zakupową. Uruchomiony niedawno serwis esklepy PSB 
skupia pod jednym adresem sklepy internetowe z ma-
teriałami budowlanymi, wykończeniowymi oraz z kate-
gorii dom i ogród. Po wyszukaniu określonego produk-
tu, serwis odsyła na strony sklepów internetowych po-
szczególnych producentów – materiały kupujemy więc 
bezpośrednio u producentów.
Własne sklepy internetowe mają niektóre markety  
PSB-Mrówka, gdzie mamy nie tylko szeroką ofertę pro-
duktów z kategorii dom i ogród, ale także materiały bu-
dowlane.
Warto jednak wiedzieć, że internetowe sklepy – inaczej 
niż wiele tradycyjnych składów – nie przyjmują z powro-
tem niewykorzystanych nadwyżek towaru. 

Jak składać zamówienia w składzie budowlanym

Profesjonalnie prowadzony skład powinien mieć 
swój wewnętrzny regulamin, a w nim przepisy 
dotyczące sprzedaży i innych oferowanych usług. 
Warto się z nim zapoznać – przed złożeniem 
zamównienia należy określić ilość, cenę i sposób 
dostawy towaru.  

Zanim sfinalizujemy zamówienie towaru 
sprzedawca zorientuje się, ile trzeba czekać na jego 
dostawę oraz sprawdzi aktualną cenę.

Planując zamówienie towaru, musimy liczyć się 
z tym, że po jego złożeniu i wpłaceniu zaliczki lub 
całej kwoty nie możemy już cofnąć decyzji. 

SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET
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w ciągłej sprzedaży. Na tej samej zasadzie można zamówić 
drzwi lub okna o niestandardowch wymiarach lub sposobie 
wykończenia oraz wyposażenia. Zamówienie musi doty-
czyć produktów, których dostarczenie do składu będzie 
dla sprzedawcy opłacalne. Nie liczmy raczej na to, że za-
mówimy komplet nietypowych uszczelek za 10 zł lub karton 
płytek podłogowych z konkretnej kolekcji.

5.  WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO   
Firmy wykonawcze budujące pod klucz zwykle albo dys-
ponują własnym sprzętem, albo zobowiązane są w umo-
wie do załatwienia go na własną rękę. Kiedy jednak 
wynajmujemy ekipy do poszczególnych zadań, możemy 
być zmuszeni zapewnić sprzęt. Dlatego część składów 
budowlanych dołączyło w  ostatnim czasie do pakietu 
swoich usług możliwość wypożyczenia sprzętu budow-
lanego. Oferta jest skierowana zarówno do wykonaw-
ców, jak i  inwestorów. Są to placówki doskonale zna-
jące potrzeby rynku, dlatego możemy mieć pewność, 
że znajdziemy w nich wszystko, co niezbędne: od cięż-
kiego sprzętu budowlanego, do popularnych narzędzi 
majsterkowicza. Wypożyczalnie oferują ponadto sprzęt 
przydatny podczas organizowania placu budowy: ogro-
dzenia tymczasowe, kontenery dla pracowników i sani-
tarne, kontenery na gruz i odpadki. 
Standardowe urządzenia są wypożyczane według cen-
nika. Koszt wynajęcia koparek, spychaczy, dźwigów 
ustalany jest indywidualnie. Za wynajęcie sprzętu płaci-
my kaucję – stali klienci składu mogą liczyć na obniżenie 
standardowej stawki. Trzeba też pamiętać, że w  przy-
padku materiałów podlegających szybkiemu zużyciu, 
np. osprzętu (wiertła, tarcze), jesteśmy zobowiązani do 
ich zakupu we własnym zakresie.

Sprzęt, który może przydać się na budowie

Rusztowania – przydatne przy murowaniu ścian,  
tynkowaniu lub ich ocieplaniu. Skorzystają z nich 
również dekarze. Niewielkie rusztowania składane 
znajdują zastosowanie również przy pracach 
wnętrzarskich – na przykład malowania bardzo 
wysokich pomieszczeń.

 Betoniarki – nie zawsze potrzebujemy aż tak 
wiele betonu, żeby zamawiać go w wytwórni. Gdy 
mamy w planach wykonać fundament ogrodzenia, 
podmurówkę altany lub zewnętrzne schody, 
betoniarka pomoże uzyskać mieszankę betonową 
wymaganej jakości. Betoniarkę łatwo przywieźć na 
przyczepie lub w dużym samochodzie dostawczym. 
Wiele betoniarek wymaga jednak „siły”, czyli 
zasilania z gniazda trójfazowego.

Wibratory do betonu – ułożony beton trzeba 
zagęścić i odpowietrzyć. Najłatwiej i najszybciej 
zrobić to wibratorem. Warto wypożyczyć go wraz 
z betoniarką.

Szalunki przestawne – można je zbić z desek, 
ale łatwiej jest zmontować szalunek przestawny 
z metalowych paneli lub specjalnych płyt 
drewnopochodnych.

Wciągarki – to urządzenia zastępujące 
windę towarową. Pomogą w transporcie wiader 
wypełnionych zaprawą na wyższe kondygnacje. 
Ułatwią prace cieślom, bo za ich pomocą da się 
przemieścić na górę elementy więźby. Specjalne, 
szynowe wciągarki dekarskie dostarczają na dach 
ciężkie paczki z dachówkami.

 Zagęszczarka do gruntu – pomoże ubić podsypkę 
lub podbudowę z pospółki pod podłogę na gruncie.

 Agregaty do malowania natryskowego 
– to elektryczne lub spalinowe sprężarki zasysające 
farbę z wiadra lub specjalnego zbiornika i tłoczące 
je elastyczną rurą do pistoletu natryskowego. Dzięki 
nim łatwo pomalować duże powierzchnie ścian 
i sufitów.

 Agregaty tynkarskie – mieszają zaprawę 
tynkarską z wodą, a następnie transportują ją wężem 
do dyszy, z której masa jest natryskiwana na ścianę. 
Używa się ich m.in. przy nanoszeniu tynków 
gipsowych.

 Miksokret – to spalinowe urządzenie mieszające 
masę cementową lub betonową, z której powstaje 
podkład podłogowy, czyli tak zwana szlichta.
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Zakup materiałów budowlanych 
ułatwią nam placówki 
handlowe specjalizujące się 
w sprzedaży określonych 
produktów. Grupa Polskie 
Składy Budowlane oferuje 
kilka rodzajów placówek dla 
klientów o zróżnicowanych 
potrzebach. Warto je poznać, 
zanim udamy się na zakupy... 

wyspecjalizowane placówki handlowe

1.  SKŁADY BUDOWLANE SIECI PSB 

2. PSB-PROFI – SKŁADY XXI WIEKU

3. PSB-MRÓWKA – WSZYSTKO DLA DOMU I OGRODU

Polskie Składy Budowlane to polska sieć hurtowni 
działająca w branży materiałów budowlanych. Ob-
sługują stale kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich 
firm budowlanych oraz inwestorów prywatnych. 

W tej chwili sieć funkcjonuje na rynku w postaci trzech ro-

dzajów wyspecjalizowanych placówek handlowych: tra-
dycyjnych składów budowlanych, które zapoczątkowały 
budowę sieci, powstałych z przekształcenia składów no-
woczesnych hurtowni PSB-PROFI oraz oferujących produk-
ty z segmentu dom i ogród placówek PSB-Mrówka.

1. SKŁADY BUDOWLANE SIECI PSB
Klienci indywidualni i wykonawcy znajdą tutaj wszystko, 
czego potrzeba do kompleksowego przeprowadzenia 
budowy: materiały konstrukcyjne, izolacyjne, chemię bu-
dowlaną, produkty do suchej zabudowy, stolarkę okien-
ną i drzwiową. Wykonawcy kupią również profesjonalne 
narzędzia i odzież ochronną. W składach dostępne są 
najbardziej znane i najlepsze marki producenckie w Pol-
sce. Dostawcami produktów są sprawdzeni, wieloletni 
partnerzy składów, gwarantujący jakość wytwarzanych 
przez siebie materiałów i technologii oraz zapewniający 
odpowiednie wsparcie szkoleniowe i doradcze. Celem 
Polskich Składów Budowlanych jest tak sprawna obsłu-
ga zamówień klientów, aby ich pobyt ograniczać do nie-
zbędnego minimum, a tym samym zapewnić go więcej 
na prowadzenie budowy. Pracownicy składów starają 
się optymalizować logistykę dostaw na budowę według 
zasady just-in-time.
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wyspecjalizowane placówki handlowe

2. PSB-PROFI – SKŁADY XXI WIEKU
Dobrym wyborem i godnym polecenia są składy budow-
lane PROFI, należące do grupy PSB. Są to nowoczesne, 
profesjonalnie działające magazyny budowlane, które 
z całą pewnością zasłużyły na miano składów XXI wie-
ku. Wyróżnikiem składu PROFI jest strefa samoobsługowa, 
dział aktywnej sprzedaży (przedstawiciele terenowi), sze-
roki asortyment towarów wysokiej jakości obejmujący no-
woczesne technologie, obsługa klienta na wysokim pozio-
mie, w tym serwis sprzedażowy i posprzedażowy. 
PSB-PROFI to system sprzedaży, dzięki któremu klienci 
w jednym miejscu mogą zaspokoić wszystkie potrzeby 
związane z prowadzeniem budowy:

 klienci indywidualni: skład PROFI oferuje innowacyjną 
sprzedaż obejmującą studio doradcze, współpracę z ar-
chitektami, kierownikami budowy oraz z rekomendowany-
mi wykonawcami, wypożyczalnię narzędzi budowlanych, 
sprzedaż kompleksowych rozwiązań i systemów, usługi lo-
gistyczne, serwis posprzedażowy oraz  e-handel – własną 
platformę sprzedażową;

 klienci branżowi (wykonawcy): do profesjonalistów 
skierowana jest specjalnie dedykowana logistyka, pro-
gramy lojalnościowe, szkolenia branżowe, dostęp do kre-
dytów kupieckich i platformy elektronicznej współpracy, 
serwis posprzedażowy. 

Zarówno klienci profesjonalni, jak i indywidualni docenią 
model innowacyjnie działającej hurtowni, który scala na-
stępujące strefy: samoobsługową, działu handlowego, 
placu składowego, magazynu, parkingu, ciągów komu-
nikacyjnych, miejsca załadunku i kompletowania dostaw, 
wystawek i ekspozycji.  

3. PSB-MRÓWKA – WSZYSTKO 
DLA DOMU I OGRODU
PSB-Mrówka to sieć samoobsługowych placówek handlo-
wych z sektora dom i ogród. Asortyment typowego sklepu 
PSB-Mrówka obejmuje od 5 do 20 tys. pozycji (m.in. ogród 
i otoczenie domu, materiały konstrukcyjne oraz wykończe-
niowe, chemia budowlana i  gospodarcza, wyposażenie 
łazienek i kuchni, sprzęt AGD i elektronarzędzia, oświetle-
nie, meble, drzwi, okna oraz artykuły służące do dekoracji 
i aranżacji wnętrz). Każdy sklep podzielony jest na dzia-
ły, które ułatwiają odnalezienie niezbędnych produktów. 
Także kompetentni handlowcy pomogą nam w zakupach 
i na pewno rozwiążą problem. Sklepy PSB-Mrówka w po-
łączeniu z oddziałami PSB-PROFI lub składami pozwalają 
na kompletne wybudowanie i wykończenie domu od fun-
damentów po dach oraz kompleksową aranżację ogrodu 
i podjazdu wraz z ogrodzeniem.

PSB-MINI-MRÓWKA MA TAKI SAM ASORTYMENT 
JAK PSB-MRÓWKA, ALE NA ZNACZNIE MNIEJSZEJ 
POWIERZCHNI.
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Zakup wszystkich materiałów 
niezbędnych do budowy domu, 
nawet jeśli dokonujemy go 
w kilku transzach, to jeden 
z poważniejszych wydatków 
w naszym życiu – jednorazowo 
zostawiamy w składzie od 
kilku do nawet kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Przy takiej skali 
liczą się wszelkie udogodnienia 
w płatnościach. Nawet znikomy 
procent rabatu ma dużą wagę. 

płatności, reklamacje i zwroty

1. ZAKUPY Z USŁUGĄ MONTAŻU 

2. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA 

3.  ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ NADWYŻKI

2. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA
Co zrobić, gdy dostarczono nam przez skład budowlany 
towar zgodnie z zamówieniem, lecz stwierdziliśmy, że ma-
teriały budowlane kupiliśmy w nadmiarze lub pochopnie? 
Czy przysługuje nam prawo do zwrotu towaru? Polskie pra-
wo nie nakłada na sprzedawców obowiązku przyjmowania 
zwrotów. Nie wyznaczono w  tej kwestii żadnych ram cza-
sowych. Prawo do zwrotu towaru zależy od dobrej wo-
li sprzedającego, którą (jak zawsze) warto uwiecznić na 
piśmie. Zobowiązanie sprzedawcy dotyczące prawa kupu-
jącego do dokonania zwrotu jest prawnie wiążące i może 
być egzekwowane. Sprzedawca może wyznaczyć dowol-
ny termin zwrotu (okres ten możemy negocjować). Ważna 
jest też treść  regulaminu sprzedaży (jeśli taki funkcjonuje). 

MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE JEŚLI MATERIAŁ 
BUDOWLANY BYŁ KUPOWANY NA SPECJALNE 
ZAMÓWIENIE, SKŁAD BUDOWLANY NIE BĘDZIE 
CHCIAŁ PRZYJĄĆ JEGO ZWROTU Z BARDZO 
PROSTEJ PRZYCZYNY – PONIEWAŻ TRUDNO 
MOŻE BYĆ ZNALEŹĆ NOWEGO NABYWCĘ. 

Decydując się na dużą inwestycję, jaką jest bu-
dowa domu, trzeba zgromadzić nie tylko odpo-
wiednie fundusze, ale przeanalizować i  rozwa-
żyć różne sposoby płatności oraz zapoznać się 

z  różnorodnymi możliwościami zaoszczędzenia. Są one 
dostępne, tylko trzeba o nich wiedzieć. Składy budowlane 
oferują korzystne warunki, często negocjowane indywidu-
alnie. Przy większych zakupach możemy liczyć np. na od-
roczenie płatności.               

1. ZAKUPY Z USŁUGĄ MONTAŻU
Oszczędności możemy poszukać, łącząc zakupy z  wyko-
nawstwem. Stolarkę okienną i drzwiową warto kupować 
z usługą montażu – najlepiej, aby elementy te były zainstalo-
wane przez ekipę poleconą przez producenta. W takim przy-
padku producent udziela zarówno na elementy, jak i mon-
taż gwarancji. Z usługą montażu warto też kupić posadzki, 
ponieważ zapłacimy wtedy mniejszy VAT (8% zamiast 23%). 
Takie rozwiązanie pozwoli nam na pewne oszczędności. 
Niektóre składy budowlane sprzedają z  usługą montażu 
również materiały na ściany i dach. Rozważmy więc taką 
opcję i spytajmy w składzie o takie rozwiązanie. 
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Zapisy zakomunikowanego klientom regulaminu sprzeda-
ży dotyczące zwrotów są bowiem wiążące również dla 
sprzedawcy. 
Jeśli sprzedawca ustnie zapewnił nam przyjęcie zwrotu 
i nie dotrzymał słowa, zobowiązanie to możemy egzekwo-
wać, ale pod warunkiem jego udowodnienia. Pomocne bę-
dą zeznania świadków, lecz pamiętajmy, że sądy dysponu-
ją prawem do swobodnej oceny dowodów.
Robiąc zakupy w składach budowlanych PSB-PROFI ze 
zwrotem materiałów nie powinniśmy mieć problemu. 
Najczęściej praktykowanym przez składy budowlane spo-
sobem na zwrot jest wymiana na towar inny, nowy, w  tej 
samej lub, po dopłacie, wyższej cenie. Pracownicy składu 
przywożą na plac budowy nowy towar i zabierają ten przy-
szykowany do zwrotu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla 
nas, jak i dla składu, dopytajmy się więc o nie.  

3. ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ 
NADWYŻKI
Dość powszechną praktyką mającą zachęcić do kupowa-
nia w danym składzie jest stworzenie klientom możliwości 
zwrotu towarów, które nie zostały wykorzystane. W przy-
padku materiałów budowlanych – kruszyw, bloczków, 

ZWROTY NA ODLEGŁOŚĆ
Od umowy kupna możemy odstąpić za pośrednictwem 
telefonu, faksu, poczty i  internetu. Jeśli kupiliśmy materiał 
budowlany na odległość, musimy stosowne oświadczenie 
(nie musimy podawać przyczyny) złożyć na piśmie w ter-
minie 14 dni (a nie jak do tej pory 10 dni) – nowa ustawa 
konsumencka weszła w życie 25 grudnia 2014 r. W przypad-
ku odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastą-
pić najpóźniej w terminie 14 dni. W takim samym terminie 
sprzedawca powinien zwrócić nam wpłatę. 
Uwaga! Nie wysyłajmy oświadczenia razem z  towarem. 
W praktyce znane są przypadki, w których kartka z oświad-
czeniem o odstąpieniu od umowy włożona przez kupują-
cego do paczki z towarem nie została przez sprzedawcę 
znaleziona, a  towar (w  nieświadomości odstąpienia od 
umowy) ponownie wysłano do klienta. Najlepiej odstąpie-
nie od umowy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem 
odbioru. 

płyt termoizolacyjnych, zapraw precyzyjne oszacowanie, 
jaka ilość jest konieczna może sprawić trudność. Często 
więc kupuje się z zapasem, a po zakończeniu prac okazu-
je się, że część towarów pozostała. O ile tylko produkty te 
nie są zniszczone i ich stan daje szansę na to, że da się je 
sprzedać innemu klientowi, skład przyjmie je z powrotem 
i zwróci za nie pieniądze.

Jak płacić za zakupy budowlane?

Decydując się na zakupy w składach budowlanych, 
mamy kilka możliwości zapłaty za materiały: 

gotówka przy odbiorze osobistym – w składach 
znajdują się stanowiska handlowe z pełną 
obsługą fiskalną, gdzie możemy otrzymać paragon 
lub fakturę,

gotówka przy dostawie materiałów na plac 
budowy – kierowca dowozi gotową fakturę VAT 
lub paragon fiskalny,

karta kredytowa przy odbiorze osobistym 
– stanowiska handlowe wyposażone są w czytniki 
kart kredytowych i debetowych,

przedpłata w pełniej wysokości po zamówieniu 
telefonicznym lub e-mailowym – mamy możliwość 
przedpłaty na konto składu budowlanego, 
w momencie zarejestrowania przedpłaty 
uruchamiana jest procedura wydania towaru,

zaliczka na poczet zamówionych materiałów 
– współpracując ze składem, mamy możliwość 
przelania zaliczki, a po jej zaksięgowaniu możemy 
odebrać zamówione materiały, dopłata następuje 
w momencie odbioru towaru,  

odroczony termin płatności 7-14 dni – jeżeli 
jesteśmy stałym, wiarygodnym klientem 
w niektórych składach istnieje możliwość płatności 
odroczonej; musimy jednak pamiętać, że jest to 
przywilej i nie każdy skład oferuje taką możliwość,

płatność elektroniczna dostępna w sklepie 
internetowym składu budowlanego – jeśli skład 
budowlany prowadzi sprzedaż także przez 
internet, możemy za jego pośrednictwem dokonać 
wpłaty,

przelew na konto bankowe składu 
– przelewając pieniądze bezpośrednio na 
indywidualny, dedykowany konkretnemu 
zamówieniu numer rachunku bankowego,

płatność w systemie ratalnym – składy 
budowlane współpracują z bankami i pośredniczą 
w kredytowaniu – na konto składu bank przelewa 
pieniądze, a my spłacamy raty do banku.
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Zakup materiałów 
budowlanych to nie wszystko. 
Jeszcze musimy zadbać 
o ich bezpieczny transport 
i składowanie na placu 
budowy. Przeważnie nie 
wykonujemy tych czynności 
sami, ale dobrze wiedzieć, na 
co zwrócić uwagę, aby nasze 
cenne materiały zachowały 
swoje niezmienne właściwości 
przez bardzo długi czas. 

ze składu na plac budowy

Najwięksi wrogowie materiałów budowlanych to 
zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura (w zależ-
ności od rodzaju materiału), wilgoć, nasłonecznie-
nie oraz złodzieje. Wszystkie te zagrożenia mogą 

się przytrafić naszym materiałom zarówno podczas trans-
portu, jak i składowania materiałów. 

1. BEZPIECZNY TRANSPORT
Materiały budowlane to produkty w  większości gabary-
towe, dlatego kupujemy je zwykle z usługą transportową. 
Ze względu na podatność większości materiałów na znisz-
czenia, bardzo ważna jest jakość transportu. Na budowę 
trzeba dowieźć materiały wykonane z  różnych surowców 
i w różnej postaci. W zależności od tego, jaka jest ich wa-
ga i  objętość, powinno się odpowiednio dobrać środek 
transportu. 
Jeśli zamówiliśmy materiały budowlane w  PSB-Profi, 
o transport nie musimy się martwić, ponieważ składy dys-
ponują specjalistycznym sprzętem przewozowym ułatwia-
jącym rozładowanie materiałów (ładowarki, samochody 
wyposażone w system samowyładowczy tzw. HDS-dźwig, 
wywrotki) i  odpowiednio przeszkolonymi pracownikami. 

Taka flota pozwala szybko, sprawnie i  niemal ze stupro-
centowym bezpieczeństwem dostarczyć materiały na plac 
budowy. Zawsze jednak warto czujnym okiem gospoda-
rza przyjrzeć się przywożonym materiałom. Jeśli korzysta-
my z  usług zewnętrznej firmy transportowej, pamiętajmy, 
że trzeba powierzyć go firmie dysponującej odpowiednim 
taborem. Niedopuszczalne jest przekraczanie dopuszczal-
nej masy załadunku, czy doprowadzanie do sytuacji, gdy 
przewożony towar wystaje z pojazdu nieoznaczony, co mo-
że w znacznym stopniu zagrażać innym uczestnikom ruchu 
drogowego. 

 Samodzielny transport. Jeśli dokupujemy niewielkie 
ilości materiałów budowalnych i  jesteśmy posiadaczami 
samochodu z  hakiem oraz przyczepki (możemy ją także 
wypożyczyć), możemy pokusić się o samodzielny przewóz 
towarów. Na przyczepę załadujemy wiele materiałów, np. 
worki z  cementem czy szpachlą, farby, paczki z paletami 
podłogowymi, dobrze zapakowaną glazurę i terakotę. Pa-
miętajmy jednak o jednej bardzo ważnej zasadzie – masa 
samochodu razem z załadowaną przyczepą nie może prze-
kroczyć 3,5 tony. W przeciwnym przypadku, w razie kontroli 
policyjnej, zapłacimy mandat.  

1.  BEZPIECZNY TRANSPORT

2. KIEDY WARTO KORZYSTAĆ Z DEPOZYTU W SKŁADZIE  
3. JAK PRZECHOWYWAĆ MATERIAŁY NA PLACU BUDOWY
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Ważne jest także zabezpieczenie materiałów nie tylko ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, ale również na bez-
pieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. 
Na podłodze przyczepy należy więc położyć matę antypo-
ślizgową, która podczas hamowania i ruszania zapobiegnie 
przesuwaniu się materiałów na zakrętach. Materiały powin-
ny być także zabezpieczone pasami mocującymi i przytrzy-
mującymi. Dobrym rozwiązaniem jest wypożyczenie przy-
czepy z plandeką, która bardzo się przyda, kiedy zaskoczy 
nas niespodziewana ulewa – materiały budowlane nie prze-
mokną i nie ulegną zniszczeniu pod wpływem wody. 

PRAWIDŁOWY ODBIÓR TOWARU 
PRZEZ WYKONAWCÓW

Kupując materiały budowlane w  składach budowla-
nych PSB-PROFI, możemy upoważnić swojego wyko-
nawcę do ich odbioru, kiedy zostaną dostarczone na 
plac budowy. To duże ułatwienie, ponieważ nie musimy 
brać dnia wolnego z pracy – nasza obecność na placu 
budowy nie jest konieczna. Jak to wygląda formalnie?

 W składzie budowlanym inwestor musi złożyć upo-
ważnienie w formie pisemnej z precyzyjnie określoną 
osobą, która przy pierwszym pobraniu materiałów bu-
dowlanych zostanie „wylegitymowana”.  

 Najlepiej, jeśli pierwszy odbiór towarów odbywa się 
w obecności inwestora i upoważnionej osoby.  

 Podczas odbioru dostawca towaru na jednym do-
kumencie określa strony odbioru i prosi ich o podpisy. 
Takie zabezpieczenie wyklucza wiele problemów, któ-
re mogą pojawić się w trakcie poszczególnych etapów 
budowania. Przezorność popłaca!

PODCZAS MECHANICZNEGO ZAŁADUNKU LUB 
ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW PRZEMIESZCZANIE 
ICH NAD LUDŹMI JEST ZABRONIONE. 

ROBIĄC ZAKUPY, ZAPYTAJMY O SPECJALISTYCZNY 
SPRZĘT TRANSPORTOWY, ABY NIE OKAZAŁO SIĘ, 
ŻE NP. NASZ CEMENT BĘDZIE NARAŻONY NA MRÓZ I DESZCZ, 
PRZEZ CO STRACI SWOJE WŁAŚCIWOŚCI.

Samodzielny transport – zachowaj ostrożność!

Jako kierowca samochodu transportującego 
materiały budowlane pamiętaj, że poruszasz 
się pojazdem obciążonym bardziej niż zwykle. 
Dlatego może on inaczej zachowywać się na 
zakrętach i podczas innych manewrów na drodze.

Jeśli przewozisz długie przedmioty, np. deski 
czy pręty zbrojeniowe, które wystają poza 
pojazd, koniecznie zabezpiecz je, a na końcu 
powieś odblaskowy przedmiot, by były widoczne 
dla innych kierowców. Twój transport nie 
może zagrażać innym kierowcom! Lepszym 
rozwiązaniem jest, aby deska wystawała z tyłu, 
niż np. z boku przez otwarte okno.  



44

Poradnik inwestora budowlanego

o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Podczas skła-
dowania powinniśmy zachować minimum 0,75 m od ogro-
dzeń lub zabudowań i 5,0 m – od stałego stanowiska pracy.

 Gdzie składować materiały budowlane? Sposoby ma-
gazynowania poszczególnych materiałów i  wyrobów bu-
dowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosfe-
ryczne (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność itp.).  
Na placach budowy dominują stanowiska otwarte. Są to 
place składowe, przeznaczone do magazynowania mate-
riałów, które nie wymagają zabezpieczenia przed wpływa-
mi atmosferycznymi. 
Niektóre materiały muszą być osłonięte przed opadami at-
mosferycznymi i  promieniami słońca, ale nie wymagają 
przechowywania w  określonej temperaturze lub wilgotno-
ści. W takim przypadku na placu budowy powinien pojawić 
się magazyn półzamknięty. Jego rolę mogą pełnić wiaty, 
plandeki, przykrycia z blachy falistej lub tworzyw sztucznych.  
Jednak znaczna część materiałów budowlanych wymaga 
przechowywania w magazynach zamkniętych. Za maga-
zyn może posłużyć szopa z drewna, która już znajduje się 
na placu budowy czy piwnica, pod warunkiem, że jest do-
brze izolowana, wentylowana, nie panują w niej tempera-
tury ujemne i nie jest zawilgocona. Magazyny warto wypo-
sażyć w przegrody, półki, drabiny, wózki ręczne i inny sprzęt, 
ułatwiający utrzymanie porządku. Co ważne, magazyny za-
mknięte powinny odpowiadać warunkom bhp i sanitarnym 
ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany w porozu-
mieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną.  

TO SIĘ KALKULUJE!

Zanim kupimy materiał, zapytajmy, czy 
skład oferuje usługę depozytu, i ile to będzie 

kosztowało. Koszt przechowywania ustalany jest 
indywidualnie. Zdarza się, że przechowywanie będzie 
nieodpłatne, ale może być pobierana miesięczna opłata 
równa 1% wartości pozostawianego towaru. Podczas 
zakupu podpisujemy umowę (umowa magazynowania) 
i umawiamy się do kiedy towar ma pozostawać 
u sprzedawcy. Można też ustalić harmonogram 
dostaw i wtedy na budowę będzie przywożony towar 
w kolejności jego stosowania. Trzeba będzie wtedy 
pokryć koszty dostawy. Depozyt opłaca się szczególnie 
tym inwestorom, którzy nie mają warunków do 
prawidłowego przechowywania materiałów. W składzie, 
hurtowni są odpowiednio przygotowane hale, w których 
nic złego nie ma prawa się stać ani chłonnym bloczkom, 
ani deskom, ani zaprawom. Towar jest też 24 godziny 
na dobę strzeżony przez ochronę. 

2. KIEDY WARTO KORZYSTAĆ Z DEPOZYTU 
W SKŁADZIE
Wyobraźmy sobie sytuację, że kupując materiały w jednym 
składzie możemy uzyskać korzystny rabat, gdy wydamy 
tam większą sumę. Kusząca perspektywa, ale co zrobić z do-
datkowymi produktami, które z  pewnością się przydadzą, 
ale jeszcze nie teraz? Można zapłacić i oddać je w depo-
zyt. Usługa ta pozwala na zakup materiałów budowlanych 
i przechowanie ich w składzie lub hurtowni do momentu, aż 
nadejdzie czas ich wykorzystania. To propozycja dla wszyst-
kich, którzy nie mają na budowie warunków do prawidłowe-
go składowania budulca przez dłuższy czas. Usługa depozy-
tu przydaje się również wtedy, gdy mamy szansę skorzystać 
z sezonowych wyprzedaży, np. w zimie, kiedy wiele składów 
obniża ceny produktów budowlanych.

3. JAK PRZECHOWYWAĆ MATERIAŁY 
NA PLACU BUDOWY
Materiały budowlane powinniśmy składować tylko w  wy-
znaczonych do tego celu miejscach. Przede wszystkim pod-
łoże musi być odpowiednio przygotowane – powinno być 
równe, utwardzone i odwodnione, aby zapobiec przestojom 
wody w miejscy składowania. Do wyrównania terenu najle-
piej użyć materiałów, które pozwalają na łatwe przesiąka-
nie wody do gruntu. Teren powinien być także przewiewny, 
aby zapewnić dobrą wentylację składowanych materiałów. 
Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów 

PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU PALET DO 
ZWROTU. PO SKOŃCZONEJ BUDOWIE DOMU 
POZOSTAJE ICH 40-80 SZT. EUROPALETA  
80 X 100 CM KOSZTUJE 5-40 ZŁ, PALETA POD 
PŁYTĘ G-K 1,2 X 2,5 M – 100 ZŁ. WIELE SKŁADÓW 
PRZYJMUJE ZWROT PALET.
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CEMENT – cement w workach należy 
przechowywać w magazynach suchych, 
zamkniętych, w stosach do 10 warstw. Minimalna 
odległość od ściany wynosi 15 cm. Materiały 
workowane układamy krzyżowo. Powierzchnia 
składowania powinna być wyprowadzona ponad 
poziom terenu na 15-20 cm. 

 GIPS – składujemy w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych w odległości od ścian 
zewnętrznych 0,5 m, w stosach ułożonych 
krzyżowo do 10 worków.

 KRUSZYWA BUDOWLANE, NP. PIASEK, 
POSPÓŁKA, ŻWIR – składujemy je w pryzmach 
z zachowaniem kąta naturalnego usypu tych 
materiałów. Powinniśmy zapewnić im wyrównane 
podłoże – najlepsze jest betonowe.   

Producenci materiałów szczegółowo określają sposób składowania materiałów budowlanych 
oraz materiałów chemicznych. Stosowanie się do tych zasad ma na celu zachowanie materiałów 
w nienaruszonym stanie, bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób przebywających na placu 
budowy lub w jego pobliżu.

CEGŁY I PUSTAKI CERAMICZNE – przechowujemy 
na wyrównanym i utwardzonym gruncie. Te 
przywiezione luzem układamy w stosy do wysokości 
2,5 m, a na paletach – jednowarstwowo. 

PUSTAKI CERAMICZNE STROPOWE – najlepiej 
układać je na paletach warstwami do wysokości 1,5 m. 

ELEMENTY ŚCIENNE I STROPOWE WAPIENNO- 
-PIASKOWE – składujemy na paletach ustawianych 
w dwóch warstwach lub luzem, układamy je w stosy 
do wysokości 2 m. 

ELEMENTY ŚCIENNE I STROPOWE Z BETONU 
KOMÓRKOWEGO – przechowujemy pod wiatą na 
paletach. Przy ręcznym składowaniu maksymalna liczba 
warstw to 8, warstwy powinny się krzyżować.  

MATERIAŁY PREFABRYKOWANE BETONOWE 
– materiały wielkowymiarowe składuje się na 
podkładach lub kozłach, oddzielając je od siebie 
przekładkami z miękkiego materiału, np. płyty pilśniowej. 

WEŁNA MINERALNA –  przechowuje się 
w magazynach zamkniętych, wentylowanych. Worki 
układa się warstwami do wysokości 3 m, wyższe 
układanie może powodować niekorzystne sprasowanie. 

 DACHÓWKI CERAMICZNE I CEMENTOWE – układamy rzędami w 2-5 warstwach w stosie po 250 sztuk. 
Poszczególne warstwy trzeba oddzielić drewnianymi przekładkami lub słomą i chronić przed deszczem, 
np. folią. Przy składowaniu dłuższym niż 6 tygodni w porze jesienno-zimowej trzeba je zabezpieczyć folią. 

 BLACHODACHÓWKA – ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych 
i przewiewnych, na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie 
co 1 m. Możemy składować paczki jedna na drugiej (maksymalnie po 3 paczki), ale pod warunkiem, że 
przełożymy je listwami. 

 PAPY ASFALTOWE (BITUMICZNE) – rolki najlepiej składować jednowarstwowo w pozycji pionowej 
w magazynie zamkniętym. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

CHEMIA I KRUSZYWA

MATERIAŁY DACHOWE

MATERIAŁY ŚCIENNE, STROPOWE  
 IZOLACYJNE

OKNA I DRZWI

Składujemy je w pozycji pionowej w miejscu 
nie narażonym na działanie promieni słonecznych 
oraz wysokiej temperatury. Powinny być 
przełożone tekturą lub filcem i zabezpieczone 
drewnianymi łatami przed osuwaniem.
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W ostatnim czasie podejście inwestorów do 
opłacalności inwestowania w  budowę do-
mu uległo drastycznej zmianie. Czasy, kiedy 
dom o dużej powierzchni i rozbudowanej bry-

le uznawany był za dobrą inwestycję raczej bezpowrotnie 
odeszły w przeszłość. Wymogi przepisów budowalnych, do-
tyczące zwiększonej izolacyjności cieplnej, wymuszają budo-
wanie domu z myślą o jak najniższych kosztach ekploatacji, 
co przekłada się na powściągliwość w planowaniu metrażu. 
Dzisiaj dobra inwestycja w dom polega przede wszystkim 
na wybudowaniu niewielkiego budynku energooszczęd-
nego, gwarantującego niskie koszty jego utrzymania 
w przyszłości – stąd współczesny inwestor szczególnie ra-
cjonalnie powinien wybierać materiały ścienne, izolacyjne, 
a także stolarkę okienną i drzwiową. Drugim aspektem de-
cydującym o opłacalności inwestycji jest trwałość budynku. 
Decydują o  niej elementy budynku najbardziej eksploato-
wane, czyli wnętrza oraz elewacje i pokrycie dachu, które są 
najbardziej narażone na zniszczenie w wyniku działań wa-
runków atmosferycznych, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Powstałe defekty powodują nie tylko uszczerbek na urodzie 
domu, ale prowadzą też do degradacji jego konstrukcji. Z te-
go powodu racjonalnym wyborem jest zakup jak najtrwal-
szych materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych. 

1. OPŁACALNA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Wokół pojęcia energooszczędności w budownictwie naro-
sło trochę nieporozumień. Wielu inwestorów sądzi, że bu-
dowa domu energooszczędnego jest trudną do pokona-
nia barierą ze względu na wymagania projektowe oraz 
koszty związane z koniecznością wprowadzenia nowocze-
snych instalacji. Tymczasem dom energooszczędny to nie-
koniecznie dom pasywny, który zużywa minimalne ilości 
energii. Może to być budynek podobny do tych standar-
dowych, z  jednym zastrzeżeniem – powinien być od nich 
zdecydowanie ekonomiczniejszy w eksploatacji. Standard 

dobra inwestycja 
na przyszłość  

1.  OPŁACALNA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 

2. TRWAŁE ELEWACJE

3. POKRYCIA DACHOWE NA POKOLENIA

Projekt domu w standardzie energooszczędnym 
powinien zakładać podwyższoną izolacyjność 
termiczną ścian i dachów. Warto, aby dom 
pozyskiwał również ciepło z zewnątrz, 
czyli od słońca. Przeszklenia należy dobrać 
do funkcji pomieszczeń i zamontować tylko 
tam, gdzie są potrzebne. Taki budynek może 
mieć garaż w bryle, taras, a nawet balkony, 
ale pod warunkiem, że elementy te nie staną 
się drogą ucieczki ciepła. 

Moment wyboru i zakupu materiałów 
budowlanych ma kluczowe znaczenie 
również dla przyszłych kosztów 
eksploatacji oraz trwałości budynku. 
Materiały ścienne oraz stolarka 
okienna zadecydują o rachunkach 
za energię, natomiast wysoka 
jakość elewacji i pokrycia dachowego 
uchroni nas przed szybkim remontem.
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energooszczędny narzucony jest przepisami (od 2014 roku 
domy nie mogą zużywać na rok więcej energii niż 120 kWh/m², 
w 2017 roku limit ten osiągnie 95 kWh/m², a od 2021 roku 
wynosić będzie jedynie 70 kWh/m²), co wymusza wręcz za-
stosowane rozwiązań sprzyjających utrzymaniu ciepła we-
wnątrz budynku. Budując z myślą o przyszłości, należy być 
świadomym, że materiały konstrukcyjne, termoizolacyjne 
oraz stolarka nie tyle powinny spełniać aktualne wymaga-
nia przepisów budowlanych dotyczące energooszczędno-
ści, ale zdecydowanie wyprzedzać je, aby jeszcze przez 
wiele kolejnych lat zachowywały pod tym względem wyso-
ki standard. Odważmy się wydać więcej pieniędzy na naj-
lepsze produkty. O ile dom zostanie solidnie wybudowany, 
koszty te z pewnością się zwrócą. 

 Materiały ścienne. Domy energooszczędne to najczę-
ściej domy murowane z materiałów, które charakteryzują się 
wysokimi parametrami cieplnymi, a oprócz tego mogą być 
wspomagane dodatkową warstwą ocieplenia. Ścianą domu 
energooszczędnego może być ocieplony mur dwuwarstwo-
wy lub nawet jednowarstwowy. Ściany jednowarstwowe 
warto wznosić m.in. z najnowocześniejszych poryzowanych 
pustaków ceramicznych. Dużym osiągnięciem są obecnie 
pustaki, których otwory fabrycznie wypełnione są wełną mi-
neralną lub innym materiałem izolacyjnym. Mur jednowar-
stwowy z takich pustaków grubości 44 cm może mieć współ-
czynnik przenikania ciepła  U = 0,17 W/(m²·K), a gdy wykoń-
czymy go tynkiem termoizolacyjnym, to nawet 0,16 W/(m²·K). 
To o wiele korzystniejsze wartości niż wymagane przepisami  
0,25 W/(m²·K). Takie przegrody będą spełniać wysokie wy-
magania dotyczące izolacyjności ścian zewnętrz-
nych, które wejdą w  życie dopiero 
w 2021 r. 
Dom energooszczędny można też 
zbudować z  betonu komórko-
wego. Polecane są do tego blocz-
ki odmiany o  jak najniższym 
współczynniku przewodzenia 
ciepła, np. λ = 0,095 W/(m·K). 
Materiał ten pozwala naj-
częściej na wznoszenie ścian 
o  grubości 36,5 lub 42 cm, 
a  dzięki temu na uzyskanie 
przegród o współczynniku prze-
nikania ciepła U  wynoszącym 

odpowiednio 0,23 lub 0,25 W/(m²·K). Jeszcze cieplejsze ścia-
ny można wymurować z bloczków grubości 48 cm. Ściany 
domu energooszczędnego można także wymurować z  in-
nych materiałów: silikatów, keramzytobetonu, a  także zbu-
dować w technologii szkieletowej.

 Izolacje. Szukając najlepszego materiału termoizo-
lacyjnego, zwracajmy uwagę na współczynnik przewo-
dzenia ciepła. Im jest niższy, tym lepiej. Ściany budyn-
ku ocieplamy wełną mineralną lub styropianem. Jeśli 
decydujemy się na wełnę, sięgajmy po produkty o  jak 

najniższym współczynniku λ (obecnie wynoszą one 
0,032-0,036 W/(m·K)).

DOM ENERGOOSZCZĘDNY ZAPEWNI NISKIE 
KOSZTY JEGO UTRZYMANIA ORAZ, DZIĘKI 
KOMFORTOWI CIEPLNEMU I PRAWIDŁOWO 
DZIAŁAJĄCEJ WENTYLACJI, RÓWNIEŻ 
ODPOWIEDNI MIKROKLIMAT WNĘTRZ.  

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W PSB

W placówkach Polskich Składów Budowlanych można 
kupić wszystkie materiały niezbędne do budowy domu 
energooszczędnego. Dostaniemy tam nie tylko najbar-
dziej popularne materiały ścienne i izolacyjne, ale także 
nowoczesne systemy ścienne, systemy ociepleń i kom-
pleksowe rozwiązania dachowe, a w wielu z nich znaj-
dziemy również nowoczesne rozwiązania instalacyjne. 
Składy PROFI prowadzą też doradztwo w zakresie sto-
sowania nowoczesnych technologii energooszczędnych.   
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Jeśli wybieramy styropian, najkorzystniej będzie wybrać 
grafitowy. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 
0,031-0,033 W/(m·K), podczas gdy zwykły styropian ma λ na 
poziomie 0,035-0,045 W/(m·K). Dachy strome wciąż tradycyj-
nie ociepla się wełną mineralną. Najlepsza jest wełna mine-
ralna o współczynniku λ równym aż 0,03 W/(m·K). Stropodach 
oraz konstrukcyjnie podobny do niego taras lub balkon najko-
rzystniej jest ocieplać płytami z pianki PIR (ulepszony rodzaj 
poliuretanu). Płyty takie są sztywne i odporne na wilgoć, ale, 
co najważniejsze, mają rekordowo dobre właściwości termo-
izolacyjne – ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 
0,021-0,028 W/(m·K). Stosuje się je również z  powodze-
niem jako dodatkową, nakrokwiową izolację dachów stro-
mych, ocieplonych wełną mineralną rozmieszczaną między 
krokwiami.

 Stolarka okienna i  drzwiowa. Drzwi, bramy garażo-
we, a  szczególnie okna są najsłabszymi ogniwami domu 
energooszczędnego. Dlatego tak ważny jest wybór modeli 
o jak najniższym współczynniku U oraz innych parametrach, 
wpływających na energooszczędność produktu. Standar-
dem stają się okna o współczynniku Uw = 0,8-1,0 W/(m²·K). 
Warto przypomnieć, że dopuszczalny najwyższy współczyn-
nik U dla okien elewacyjnych wynosi 1,3 W/(m²·K) (dotyczy 
on całego okna). Energoszczędne ramy okienne z tworzywa 
mają zazwyczaj profile sześcio- lub siedmiokomorowe. Mo-
gą być także wyposażone w wewnętrzną wkładkę termicz-
ną, dodatkowo poprawiającą ich izolacyjność. Ramy okien 
energooszczędnych mogą być także wykonane z drewna.
Wybierając okna energooszczędne, warto też sprawdzić, 
jaki mają współczynnik przenikania ciepła dla szyb, czy-

li Ug. Najlepiej, gdy jego wartość będzie nie wyższa niż 
0,5-0,8 W/(m²·K). Najcieplejsze szyby to te trójkomorowe 
– zbudowane z czterech tafli szkła.
Okna w domu energooszczędnym powinny też pomagać 
w pozyskaniu energii. Dlatego warto zwrócić uwagę na 
ich współczynnik przepuszczalności promieni słonecznych 
g, podawany w procentach. Im jego wartość wyższa, tym 
lepiej. Najlepsze okna energooszczędne mają współ-
czynnik g na poziomie 40-50%. 
Na rynku są dostępne okna dachowe, które wyprzedza-
ją aktualnie obowiązujące przepisy. Najnowsze mode-
le osiągają współczynnik Uw na poziomie 0,58  W/(m²·K), 
podczas, gdy obowiązujące od początku 2014 r. przepisy 
narzucają montaż okien dachowych o współczynniku U nie 

WARTO WYBRAĆ OKNA Z PAKIETEM SZYBOWYM, 
W KTÓRYM WEWNĘTRZNA SZYBA ZOSTAŁA 
POKRYTA POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ. 
SPRAWIA ONA, ŻE ODBIJA SIĘ OD NIEJ CIEPŁO 
POZYSKIWANE, NP. PRZEZ GRZEJNIK. 

CIEPŁE, TRWAŁE DRZWI WEJŚCIOWE 
I BRAMA GARAŻOWA

Drzwi zewnętrzne powinny zapewnić skuteczną ochro-
nę przed utratą ciepła. Warto wybrać te, których 
współczynnik przenikania ciepła U  jest mniejszy niż 
1,3 W/(m2·K). Zapewnią go drzwi wypełnione warstwą 
termoizolacji, np. pianką poliuretanową. Ościeżni-
ce drzwi z  niskim U  mają często wkładkę termicz-
ną z materiału ociepleniowego, co sprawia, że wokół 
skrzydeł nie powstają mostki termiczne. Dobrą izolacyj-
nością termiczną wykazują się również niektóre mode-
le drzwi drewnianych. 
Drzwi zewnętrzne powinny być też trwałe. Przez wiele 
lat będą nam z pewnością służyły drzwi stalowe. Ich za-
letą jest bardzo duża odporność na rozbicie i wyważe-
nie. Ze stali wykonuje się najczęściej ościeżnice, ramy 
i wzmacniający ruszt drzwi antywłamaniowych. Można 
też wybrać model ze skrzydłem obłożonym blachą sta-
lową, jednak bardziej estetyczne są drzwi stalowe, któ-
rych skrzydło poza stalową ramą ma wypełnienie z pły-
ty drewnopochodnej HDF lub MDF.
Jeśli mamy garaż wbudowany w bryłę domu, wybierzmy 
bramę garażową rolowaną, która należy do najszczel-
niejszych. Powinna mieć ona dodatkowo warstwę ocie-
plenia umieszczoną między dwoma panelami bla-
chy ocynkowanej. Istotną barierą dla utraty ciepła sta-
nowi uszczelka podłogowa zamontowana w bramie.  
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TO SIĘ KALKULUJE!

Jeśli czegoś nie widać, to nie musi być 
jak najlepszej jakości – takie podejście 

inwestora jest błędne i prowadzi bardzo 
często do dużych kosztów eksploatacji domu. 
Nie oszczędzajmy więc na „niewidocznych” 
materiałach. Ich wymiana lub naprawa w przyszłości 
będzie niemożliwa lub bardzo kosztowna. 

Materiały na konstrukcję dachu. Na więźbę dachową, 
łaty i kontrłaty powinniśmy, jeśli mamy taką możliwość, 
kupić drewno zaimpregnowane ciśnieniowo – taki rodzaj 
impregnacji najlepiej zabezpiecza surowiec przed 
owadami oraz grzybami i daje największą gwarancję 
trwałości zbudowanej z niego więźby. Jak sprawdzić, 
czy drewno zostało zaimpregnowane ciśnieniowo? 
Wystarczy przepiłować kawałek drewna. Podczas 
impregnacji ciśnieniowej impregnat nasącza drewno 
na wskroś, natomiast drewno pomalowane impregnatem 
zabezpiecza tylko wierzchnią powierzchnię drewna. 

Izolacja termiczna fundamentów, podłogi na 
gruncie oraz balkonów. W przypadku tych elementów 
nie warto oszczędzać zarówno na materiałach, jak 
i robociźnie. Fundamenty najczęściej wymagają 
ocieplenia od zewnątrz, termoizolację umieszcza się też 
w warstwowej ścianie fundamentowej. Aby balkon nie 
stał się mostkiem termicznym, musi być ocieplony zarówno 
od spodu, jak i od strony wierzchniej. 

Chemia budowlana. Do murowania ścian czy 
wykonywania izolacji wybierajmy materiały polecane 
przez producentów wykorzystywanego przez nas budulca. 
Często są to rozwiązania systemowe, których użycie 
gwarantuje trwałość konstrukcji. Zainwestujmy w dobry 
jakościowo system do ocieplania ścian i lepsze kleje do 
styropianu. Najgrubsza warstwa izolacji cieplnej nic nam 
nie pomoże, jeśli po pewnym czasie będzie odpadać 
od muru. Nic nie da inwestycja w dobre płytki, jeśli 
użyjemy zaprawy klejowej lub fugi niskiej jakości.

większym niż 1,5 W/(m²·K). Wysokie parametry techniczne 
zawdzięczają to przede wszystkim zespolonym szybom 
oraz wyprodukowanym z wysokiej jakości profilom.  
Na poddaszu słońce operuje intensywniej, niż gdzie indziej 
w budynku, szukajmy zatem okien, których współczynnik g 
jest wysoki. Pamiętajmy jednak, że okna z wysokim współ-
czynnikiem g muszą mieć skuteczne osłony przeciwsłonecz-
ne, które latem, gdy pozyskiwanie ciepła nie jest oczekiwa-
ne, zdołają zacienić pomieszczenia.

2. TRWAŁE ELEWACJE
Zadaniem elewacji, obok walorów estetycznych, jest 
skuteczna ochrona ścian przed zabrudzeniem, wilgocią 
i uszkodzeniami mechanicznymi. Wpływ na trwałość war-
stwy elewacyjnej ma zanieczyszczenie środowiska oraz 
położenie ścian względem stron świata, a także otocze-
nie, w jakim dom jest zbudowany. 

 Tynki i  farby elewacyjne. Tynk to najpopularniejszy 
sposób wykończenia ścian – nic dziwnego, jest to najmniej 
kosztowny materiał elewacyjny, który skutecznie chroni 
ścianę przed zniszczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że 
elewację otynkowaną trzeba odnawiać częściej niż inną. 
Nie wszyscy inwestorzy zdają sobie sprawę, że trwałość 
otynkowanej elewacji w bardzo dużym stopniu zależy od 
rodzaju tynku. Na ścianach jedno- i  trójwarstwowych lub 
do renowacji starych domów najlepiej wykorzystać sypkie 
mieszanki cementowo-wapienne. Nie opłaca się nato-
miast przygotowywać tynku na budowie – taki chałupni-
czy wyrób nie daje gwarancji wysokiej trwałości. Ściany 
dwuwarstwowe należy wykończyć tynkiem cienkowar-
stwowym. Jeśli dom jest położony w  zanieczyszczonym 
środowisku i narażony np. na kwaśne deszcze oraz agre-
sywne środki chemiczne, warto zainwestować w  cienko-
warstwowe tynki mineralne i  pomalować je farbą siliko-
nową. Ze względu na trwałość dobrym wyborem są także 
tynki mineralne, które nie przyciągają brudu, ładnie się 
starzeją, a z wiekiem stają się coraz mocniejsze. Za bar-
dzo trwałe, a także odporne na zabrudzenia i uszkodzenia 
uznaje się tynki silikatowe i silikonowe z dodatkiem nano-
cząsteczek, np. tlenku tytanu – niestety należą one do naj-
droższych. Wybierając tynk lub farbę na ściany dwuwar-
stwowe, sprawdźmy na wzornikach wartość współczyn-
nika refleksyjności. Bardziej podatne na uszkodzenia 

ODPORNOŚĆ ELEWACJI NA BRUD 
I ZANIECZYSZCZENIA WYRAŹNIE WZRASTA, 
GDY TYNK BĘDZIE WYSOKIEJ JAKOŚCI, A JAKO 
OSTATNIEJ WARSTWY WYKOŃCZENIA UŻYJEMY 
DOBREJ FARBY SILIKONOWEJ.

Dobierając tynk na elewację, pamiętajmy, że wpływ 
na jego trwałość i czystość ma faktura. Gładkie 
ściany są łatwiejsze do utrzymania w czystości, 
a także zużyjemy mniej farby na ich pomalowanie. 
Jednak są bardziej narażone na pękanie. Tynki 
o chropowatej i porowatej powierzchni brudzą się 
szybciej. Także fakturowane nie są sobie równe 
– tynki o fakturze baranka mniej się brudzą niż 
np. kornik. Powierzchnia z fakturą będzie także 
wymagała nawet do 40% większego zużycia farby.
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są te w ciemnych barwach o niskim współczynniku reflek-
syjności (poniżej 20). Łatwo pochłaniają światło, co może 
prowadzić do nadmiernego nagrzania elewacji i  naprę-
żeń termicznych, a  te do pęknięć tynku. Ściany dwuwar-
stwowe lepiej wykańczać tynkami o  jasnych barwach, 
o współczynniku refleksyjności większym lub równym 20. 
Także tynki i  farby w  jaskrawych odcieniach syntetycz-
nych, np. neonowym zielonym, pomarańczowym lub nie-
bieskim mogą być mniej trwałe niż te w  tonacji beżów, 
brązów, szarości czy słonecznych żółcieni. Jeśli ściany do-
mu są jedno- lub trójwarstwowe, kolor tynku czy farby ele-
wacyjnej nie wpływa na ich trwałość. 

Wpływ na trwałość tynku ma również odpowiednie wyko-
nanie podłoża oraz zagruntowanie ścian – nie oszczędzaj-
my na preparacie gruntującym, bo wpływa on na zwięk-
szenie przyczepności warstw tynku, nadaje podłożu wo-
doodporność, wyrównuje jego nasiąkliwość, redukuje też 
możliwość powstania przebarwień.

 Cegły i  płytki elewacyjne. Najbardziej kosztowne 
są elewacje ceramiczne i kamienne. Z drugiej strony ich 
wybór to inwestycja najbardziej długoterminowa. Wa-
runkiem jest wybór materiału o  odpowiednich parame-

trach technicznych. Cegły przeznaczone na ściany domu 
muszą być mrozoodporne. Najlepiej wybrać materiały 
klinkierowe i  licowe oraz silikatowe. Najdroższy jest klin-
kier, ale mimo wysokiej ceny warto w  niego zainwesto-
wać –  jest to materiał najtrwalszy. Wysoka temperatura 
wypalania sprawia, że jest mniej porowaty i bardziej od-
porny na wpływ czynników atmosferycznych oraz korozję 
biologiczną niż inne rodzaje cegieł. Stosunkowo tania jest 
cegła silikatowa, jednak elewację z tego materiału nale-
ży zawsze zaimpregnować, w  przeciwnym razie mogą 
się na niej pojawić glony i porosty. Wskazana jest także 
impregnacja cegieł licowych –  zmniejsza możliwość ich 
zabrudzenia. 
Zamiast kosztownych cegieł pełnych można wykorzystać 
tańsze cegły drążone, a  w  niektórych sytuacjach jesz-
cze tańsze płytki klinkierowe lub okładziny silikatowe, 
którymi (w przeciwieństwie do cegieł stosowanych do wy-
kończenia ścian trójwarstwowych) można wykończyć każ-
dy rodzaj muru.

 Imitacje materiałów naturalnych. Odtwarzające klin-
kier płytki betonowe wykonuje się z cementu i piasku z do-
datkiem chemii budowlanej. Coraz lepiej naśladują na-
turalny materiał – zarówno jego fakturę, jak i kolorystykę, 
choć często zdradza je powtarzalność wzoru. Wykończe-
nie nimi elewacji jest łatwiejsze i tańsze niż produktem ory-
ginalnym. Mają też dobre właściwości – są odporne na 
płowienie, mróz i  wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Wybierając je do wykończenia elewacji, pamiętajmy tak-
że o zakupie narożników – tylko wówczas elewacja będzie 
bardziej przypominać wykonaną z prawdziwej ceramiki. 
Elewacje z płytek naśladujących kamień, szczególnie łu-
pany, należą do bardzo efektownych i niejednokrotnie la-
ik ma kłopoty z określeniem, czy zostały wykonane z natu-
ralnego kamienia czy też z betonu. Często do ich produk-
cji poza cementem wykorzystuje się naturalne kruszywa 
– granitowe, marmurowe lub z miki. 

 Drewniana oblicówka. Wbrew pozorom naturalne 
drewno należy do trwałych materiałów elewacyjnych, 
pod warunkiem, że użyjemy budulca dobrej jakości i bę-
dziemy go regularnie konserwować. Dzisiejsze czasy 
sprzyjają stosowaniu drewna dzięki nowoczesnym me-
todom jego zabezpieczania, jak i  dostępności szalówek 
z  drewna egzotycznego (np. tatajuba, okoume, meran-
ti, modrzew syberyjski), które jest już znacznie tańsze niż 
przed kilkunastoma laty oraz dobrego gatunkowo drewna 
krajowego, jak dąb czy modrzew. By zapewnić trwałość 
okładziny, należy używać drewna dobrze wysuszonego 
o  wilgotności 15-18%. Najbezpieczniej jest wybierać 
drewno sezonowane lub z suszarni – choć droższe, będzie 
trwalsze. 

POMALOWANIE OTYNKOWANEJ ELEWACJI WIĄŻE 
SIĘ Z DODATKOWYM KOSZTEM, JEDNAK NIE 
REZYGNUJMY Z NIEGO POCHOPNIE – TO DOBRY 
SPOSÓB NA PODNIESIENIE TRWAŁOŚCI TYNKU. 
TRZEBA TYLKO WYBRAĆ FARBĘ ODPOWIEDNIĄ 
DO RODZAJU TYNKU. 
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3. POKRYCIA DACHOWE NA POKOLENIA
Dach należy do tych elementów domu, który jest naj-
bardziej narażony na niekorzystne warunki atmosferycz-
ne. W przeciwieństwie do ścian, nie można go uchronić 
przed działaniem śniegu, deszczu, promieni słonecznych. 
Coraz częściej możemy też zobaczyć, jakie spustoszenia 
wywołują na dachach huragany i  trąby powietrzne. Za-
grożeniem może być także porastanie mchami, glonami 
czy też zalegające go ptasie odchody. Dlatego warto wy-
brać pokrycie, które nie będzie wymagało przez lata usu-
wania usterek, mycia czy wymiany elementów. 

 Łupek i  dachówka. Z  popularnych pokryć najwięk-
szą przewagę nad innymi mają dachówki ceramiczne. Ich 
trwałość można określić na ponad 150 lat. Do dziś można 
spotkać pokrycia z nawet starszej dachówki. Zaletą dachó-
wek ceramicznych jest odporność na mróz, płowienie, 
korozję biologiczną, niepalność. Duży ciężar dachówek 
oraz niewielkie wymiary sprawiają, że wykonane z nich po-
krycia są bardziej odporne na wichury niż pokrycia lekkie. 
Dzięki nim dach jest również doskonale chroniony przed za-
makaniem. Za prawie tak samo trwałe i mające zbliżone 
właściwości, a tańsze, uważa się wysokiej jakości dachów-
ki betonowe. Ich trwałość ocenia się na ponad 100 lat. No-
woczesne dachówki zakładkowe, zarówno ceramiczne, jak 
i betonowe należą również do pokryć szczelnych, sprawiają 
to wyprofilowane w nich zamki. 
Koneserzy mogą sięgnąć po jeszcze trwalsze niż dachówki 
ceramiczne pokrycie – łupek naturalny. Jego trwałość okre-
śla się nawet na 300 lat. To jednak materiał kosztowny i wy-
magający bardzo fachowego ułożenia.  Blachy i blachodachówki. Zwolennicy pokryć z blachy 

również znajdą materiały o wysokiej trwałości. Za najbar-
dziej trwałe pokrycie z blachy uważa się blachę miedzia-
ną – to materiał, który zapewnia pokrycie nawet na 200- 
-300  lat. Poza trwałością jego zaletą jest niepowtarzalny 
efekt estetyczny. Do bardzo trwałych pokryć (100-120 lat) 
zalicza się także drogą blachę cynkowo-tytanową. Po-
dobnie jak miedziana z czasem pokrywa się ochronną pa-
tyną. 
Również bardziej dostępne cenowo blachy stalowe są 
znacznie trwalsze niż w przeszłości. Ze stali wykonuje się 
zarówno pokrycia płaskie, jak i  popularną blachę da-
chówkową. Już w procesie produkcji zabezpiecza się je 
warstwami ochronnymi, zwiększającymi trwałość pokry-
cia, która wzrosła nawet do 50 lat. 
Wpływ na trwałość pokrycia ma nie tylko rodzaj war-
stwy ochronnej, ale także grubość blachy. Miernikiem 
trwałości wielu pokryć blaszanych jest okres gwarancji, 
jaką można uzyskać na dany produkt. Gdy wybierzemy 
np. blachodachówkę z posypką, można liczyć nawet na 
50 lat gwarancji, inne pokrycia z blachy mają gwarancję 
na ok. 35 lat.

DACH DOPRACOWANY 
W DETALACH
Kupując materiały na pokrycie dachu, trzeba też pa-
miętać, że poza funkcjami ochronnymi, pokrycie ma 
wpływ na trwałość konstrukcji dachu, musi więc być 
również szczelne. Producenci pokryć dachowych ofe-
rują dzisiaj wszystkie materiały, umożliwiające wyko-
nanie kompletnego dachu. Oprócz podstawowych 
dachówek w ofercie znajdziemy dachówki szczytowe, 
kalenicowe, wentylacyjne, trójniki, stopnie i  ławy ko-
miniarskie czy płotki przeciwśniegowe. Dostępne są 
również uchwyty, klamry, łączniki, taśmy wentylacyjne, 
blachy koszowe czy wiatrownice. Nie warto oszczędzać 
na tych elementach, gdyż wpływają na funkcjonalność 
dachu i tworzą dodatkową ochronę konstrukcji dachu.

TRWAŁE POKRYCIE DACHU GWARANTUJE RÓWNIEŻ 
DACHÓWKA CEMENTOWA. ODPORNOŚĆ 
NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
ZAPEWNIAJĄ JEJ SPECJALNE POWŁOKI.
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 KOSZTY BUDOWY DOMU (dla budynku......................................................................................)

ETAP ELEMENTY KOSZTY [ZŁ] SUMA [ZŁ]

PROJEKT, FORMALNOŚCI, 
UZBROJENIE TERENU

Projekt gotowy + adapacja projektu

Kosztorys

Media, mapa, geodeta 

Przygotowanie terenu 
+ tymczasowe ogrodzenie

STAN ZEROWY  
– ROBOTY ZIEMNE  

I FUNDAMENTY

Roboty przygotowujące 
do wykonania fundamentów

Koszt materiałów niezbędnych 
do wykonania fundamentów

Wykonanie fundamentów 

STAN SUROWY 
– ŚCIANY, KOMINY, STROPY

Materiały na ściany zewnętrzne

Materiały na ściany działowe

Robocizna murarzy

Stropy (dwa stropy) + kominy

Wykonanie schodów żelbetowych

ZADASZENIE BUDYNKU

Więźba ze wstępnym kryciem

Pokrycie dachu

Okna dachowe

Orynnowanie + podbitka dachu

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Okna, drzwi, brama garażowa

STAN DEWELOPERSKI

Instalacje (wodno-kanalizacyjne, 
gazowe, elektryczne 

Elewacje (tynki, docieplenie)  

Tynki wewnętrzne i wylewki

WYKOŃCZENIE

KOSZTY CAŁKOWITE

koszty budowy Twojego domu
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DF33

DF2

DF1

TW1-E

Grubość:
50 – 200 mm

Grubość:
50 – 200 mm

Grubość:
50 – 200 mm

Grubość:
50 – 100 mm

- dachów skośnych,
- poddaszy,
- ścianek działowych,
- sutów podwieszanych.

Polub nas na Facebooku
i śledź wpisy Pana Klimka

www.facebook.com/panklimek

www.climowool.pl

Doskonała izolacja bez kompromisów:
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Z POJEDYNCZYM PAKIETEM SZYBOW
YM
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– Duża odporność na powstawanie rys skurczowych
– Optymalna wytrzymałość mechaniczna
– Bardzo dobra paroprzepuszczalność
– Wysoka przyczepność do podłoża i styropianu
– Łatwy sposób aplikacji
– Ekonomiczne zastosowanie
 
Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu ekspandowanego 
do podłoża w systemach ociepleń KABE THERM RENO i KABE THERM SM. Do stosowania na wszelkich 
typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cemento-
wo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pu-
staków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych 
dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego (po uprzednim 
sprawdzeniu przyczepności stwardniałej zaprawy do podłoża). Zaprawa KOMBI S stosowana jest  
w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS.  
Uwaga: Do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu ekstrudowanego zalecamy zasto-
sowanie zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI. Warstwę zbrojoną siatką z włókien szkla-
nych należy wykonać przy użyciu zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI. W przypadku mon-
tażu systemu KABE THERM RENO na ścianie z istniejącym systemem ociepleń zalecamy 
zastosowanie zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI do przyklejania płyt styropianowych.  

– Duża odporność na powstawanie rys skurczowych
– Optymalna wytrzymałość mechaniczna
– Brak spływu z powierzchni pionowej
– Wysoka przyczepność do podłoża i styropianu
– Łatwy sposób aplikacji
– Uniwersalne zastosowanie (do przyklejania płyt ze styropianu 
   i wykonywania warstwy zbrojonej siatką)
 
Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu (ekspandowanego  
i ekstrudowanego) do podłoża i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych  
w systemach ociepleń KABE THERM RENO i KABE THERN SM. Może być także stosowana do wyrówny-
wania (nierówności do 5 mm) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków 
cienkowarstwowych. Do stosowania na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, 
beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzch-
niach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku 
cienkowarstwowego. (po uprzednim sprawdzeniu przyczepności stwardniałej zaprawy do podłoża).  
Zaprawa KOMBI stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków - ETICS. 

www.farbykabe.pl
SWISS
F O R M U L A

szwajcarska jakość.

Mineralna zaprawa klejąca do styropianu KOMBI
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4

®

eco

Klej żelowy strukturalny, elastyczny, wielofunkcyjny, 
 na bazie wyjątkowego geospoiwa kerakoll, przeznaczony do klejenia wszystkich 

typów materiałów na wszelkiego rodzaju podłożach, przy każdym rodzaju 
zastosowania, również w warunkach ekstremalnych. Ekokompatybilny.

Jedyny taki,  
klei niemożliwe

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

KLASA

ZGODNY Z NORMĄ
EN 12004

CHARAKTERYSTYKI
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DOSKONAŁE PARAMETRY  
doskonałe parametry techniczne w zakresie 
izolacji cieplnej, akustycznej i ochrony 
przeciwpożarowej
 
PRODUKT STWORZONY 
DLA WYKONAWCÓW
miła w dotyku, mniej pyląca, sprężysta wełna 
mineralna to łatwiejsze przycinanie i montaż

IDEALNE DOPASOWANIE
wyjątkowa elastyczność i sprężystość 
zapewniająca idealne dopasowanie 
do wypełnianych elementów dachu skośnego

WEŁNA WOLNA OD FORMALDEHYDU
naturalnie brązowa struktura włókien, wolna 
od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku 
sztucznych barwników oraz substancji 
rozjaśniających

Poznaj wełnę mineralną w ECOSE® Technology na www.knaufinsulation.pl

Wełna mineralna  
w ECOSE® Technology  
– znakomita izolacja termiczna 
i akustyczna z naturalnymi  
korzyściami dla wszystkich!

Biotechnologia łączenia włókien bazująca 
na naturalnych komponentach, wolna od 
formaldehydu, fenolu i akrylu, sztucznych 
barwników oraz substancji rozjaśniających

 WOLNA OD FORMALDEHYDU

Skład to naturalnie występujące, szybko 
odnawialne surowce, jak piasek kwarcowy 
i szkło z recyklingu

 WEŁNA WSPIERAJĄCA ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ W BUDOWNICTWIE

Obniżona emisyjność 
i zmniejszone oddziaływanie 
na środowisko pracy 
dystrybutora i wykonawcy 

 WEŁNA MIŁA W DOTYKU  
I MNIEJ PYLĄCA
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Dla profesjonalistów. Dla Ciebie.

www.koelner.pl

Podłoża Podłoża

Najpopularniejsze ŁĄCZNIKI FASADOWE w Polsce!
Mocujemy 15 mln m2 dociepleń rocznie!

KI-10 KI-10N
Kołek fasadowy wbijany ze wzmocnionym 
trzpieniem tworzywowym

Aprobata: ETA-07/0291     

Kołek fasadowy wbijany z długą 60 mm  
strefą rozporu dla uzyskania najwyższych 
parametrów w materiałach poryzowanych

Aprobaty: ETA-07/0221
AT-15-9119/2013

 � Gwarancja niezbędnych parametrów technicznych  
przy najtańszym nakładzie finansowym!

 � Certyfikowany dla stosowania we wszystkich typach podłoży!
 � Najkrótsza głębokość kotwienia 25mm pozwala na 
zastosowanie krótszego kołka!

 � Ekonomiczny montaż - krótszy czas wiercenia  
i dłuższa żywotność wierteł

 � Wzmocniony włóknem szklanym trzpień gwarantuje  
bezproblemowy montaż!

 � Brak mostków termicznych i efektu biedronki na elewacji!

 � Najlepsze parametry techniczne w materiałach lekkich  
i poryzowanych dzięki długiej 60mm strefie rozporu

 � Obtrysk gwoździa ogranicza mostki termiczne
 � Kołek najmniej wrażliwy na wiercenie z udarem
 � Szybki, bezproblemowy i zawsze poprawny montaż
 � Montaż z zatyczką pozwala na dodatkowe ograniczenie 
długości kołka!

Gwarancja niezbędnych parametrów technicznych 
przy najtańszym nakładzie finansowym!
Certyfikowany dla stosowania we wszystkich typach podłoży!
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EXPERT 2 BIAŁY

• klej do przyklejania płytek 
ściennych i podłogowych 

• do wewnątrz i na zewnątrz 
• łatwy w aplikacji
• o zmniejszonym spływie
• klasa C1T

EXPERT 1
MROZOODPORNY
KLEJ DO PŁYTEK

EXPERT 4
WYSOKOODKSZTAŁCALNY
KLEJ DO PŁYTEK

EXPERT 3
ODKSZTAŁCALNY
KLEJ DO PŁYTEK
• na trudne podłoża
• na tarasy, baseny, sauny 
• o wysokiej przyczepności
• wysoka odporność na 

temperaturę
• klasy C2TE S1

• do wszystkich rodzajów płytek
• do kamienia naturalnego
• elastyczny i wysoce przyczepny
• na tarasy i balkony
• na ogrzewanie podłogowe
• klasy C2TE

• biały klej do przyklejania 
płytek, kamieni naturalnych

• na bardzo trudne podłoża
• nie przebarwia płytek
• o najwyższej odporności 
• klasy C2TE S2

EXPERT 5
ŚRODEK
GRUNTUJĄCY
• wodo i mrozoodporny
• drobnocząsteczkowy
• głęboko penetrujący
• zmniejszający chłonność
• wzmacniający podłoże

EXPERTNOWA LINIA PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW DO GLAZURY

NOWOŚĆ !

KLEJ ELASTYCZNY

EXPERT 2
ELASTYCZNY KLEJ 
DO GRESU
• na różnego rodzaju podłoża
• o wysokiej elastyczności 

i przyczepności
• o zmniejszonym spływie
• wydłużony czas otwarty
• klasa C2TE

EXPERT 6
MOCNY GRUNT
POD PŁYTKI
• wodoodporny
• mrozoodporny
• głęboko penetrujący
• zmniejszający chłonność
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System ogrodzeniowy Amerfence TAB

www.lodegroup.com
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ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE
Z WEŁNY KAMIENNEJ PAROC
Trwałe i solidne rozwiązania. Oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych izolacja z wełny kamiennej 

posiada doskonałe właściwości akustyczne będąc niedoścignionym składnikiem konstrukcji dźwiękochłonnych. 

Dodatkowymi zaletami wyrobów z wełny kamiennej PAROC są takie ważne właściwości, jak trwałość, 

niepalność, wysoka przepuszczalność pary wodnej, stabilność kształtu i wymiarów. Wełna kamienna PAROC 

zachowuje swoje właściwości podczas całego okresu eksploatacji budynku i pozwala osiągnąć znaczne 

oszczędności ekonomiczne.

Więcej informacji na temat produktów PAROC 

na stronie WWW.PAROC.PL

IZOLACJA ŚCIAN SZKIELETOWYCH

IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

IZOLACJA DACHÓW I PODDASZY



75

Prezentacja ofert producentów



76

Prezentacja ofert producentów



77

Prezentacja ofert producentów

www.rockwool.pl

ROCKSONIC SUPER to nowa, niepalna 
płyta z wełny skalnej do izolacji 
akustycznej ścian działowych.
Najlepsze parametry akustyczne 
potwierdzone badaniami oraz najwyższa 
klasa pochłaniania dźwięku gwarantują 
doskonałą jakość produktu!  

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.

Najlepsza izolacja akustyczna  
do ścian działowych 

ROCKSONIC SUPER
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www.sopro.pl

Sopro FF 450
Elastyczna zaprawa klejowa

  Spełnia wymagania C2 TE zgodnie z normą PN-EN 12004    Do gresów  

Na podłogi ogrzewane    Do wewnątrz i na zewnątrz    Na ściany i podłogi  

Dobre właściwości robocze i wysoka wydajność    Wysoka stabilność dzięki 

wzmocnieniu włóknami    Długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut

Łazienka, Kuchnia, Salon, Taras, Schody, Garaż
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SHS - Buduj Rozwaznie z PSB (pojedyncza)-ok.indd   1 12.03.2015   16:14
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URSA
w nowej 
odsłonie

Wełna mineralna do izolacji 
termicznej i akustycznej



88

Prezentacja ofert producentów

VELUX_GorneDolne_Poradnik_180x260.indd   1 19/02/15   14:37



Przydatne kontakty:

SKŁAD PSB:

EKIPY WYKONAWCZE:

INNE KONTAKTY:

KIEROWNIK BUDOWY:

OPIEKUN KLIENTA:

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:



Dane firmy:

GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A. 
Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój

www.grupapsb.com.pl
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