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Dokumentacja wstęp

„zbiór DOKUMENTÓW ustanowiony ze względu na wspólny temat, np. dotyczących danego obiektu, problemu lub zadania. Inaczej, to 

działalność informacyjna (albo jej część) związana z opracowywaniem i gromadzeniem dokumentów, zbiór bądź spis dokumentów o 

pewnym zagadnieniu bądź dobranych wg innych kryteriów”

(Wikipedia)

„zbiór DOKUMENTÓW mających wartość dowodową, informacyjną lub opisową; gromadzenie lub tworzenie takich dokumentów”

(Słownik Języka Polskiego PWN)

TEMAT 
OBIEKT



Dokumentacja techniczna 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – jeden z rodzajów dokumentacji 

nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych,               

obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów 

i harmonogramów.

(Wikipedia)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA służy do:

• realizacji inwestycji

• utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym

• produkcji określonych wyrobów

• utrzymania w ruchu linii technologicznych

• zachowania sprawności pojedynczych urządzeń



Dokumentacja techniczna – czy potrzebna?

Jak zaprojektować drogę/most/budynek?

Jak przygotować proces inwestycyjny?

Jak wybudować drogę?

Jak użytkować sprzęt?

Jakie materiały nadają się do budowy?

Jak produkować  materiały do budowy?

Jak odebrać roboty budowalne?



Dobra dokumentacja – to możliwe!

Dokumentacja techniczna powinna być jak instrukcja obsługi:

• konkretna 

• czytelna

• jednoznaczna, rozwiewająca wątpliwości

• pokazująca UŻYTKOWNIKOWI krok po kroku, jak ma zaplanować, wykonać dane zadanie

• pozbawiona błędów

Styl pisania dokumentacji powinien być techniczny i konkretny. 

Całość musi być czytelna i logiczna.

Większość dokumentacji technicznych w procesie budowalnym jest dobra, 

ale nie wszystkie…



Dobra dokumentacja – ocena 

Ocena dokumentacji może być subiektywna, ale kilka faktów wskazuje, że problem istniał i istnieje…

( www.gddkia.gov.pl )

( www.rynektruktury.pl )

( www.pwc.pl – fragment  raportu Budowa Dróg w Polsce ) 

Czas poświęcony na przygotowanie dobrej dokumentacji to KRÓTSZY i TAŃSZY proces inwestycyjny

http://www.rynekinfra/


Dobra dokumentacja – przykłady 



Czy dokumenty posiadają jakość?



Czy dokumenty posiadają jakość?



Sukces jako cel procesu 

SUKCES - działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń 

i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. 

Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu 

(Wikipedia)

Na końcu procesu tworzenia DOBREJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ powinien być sukces autora i 

sukces dla odbiorcy.



Sukces jako cel procesu

Proces budowy/produkcji/projektowania – działanie wielowymiarowe:

• Dokumentacja techniczna i jej jakość

• Uczestnicy procesu i ich doświadczenie

• Warunki atmosferyczne i ich przewidywalność

• Sprzęt i jego stan techniczny

• Harmonogram i jego realizacja

DOBRA DOKUMENTACJA TECHNICZNA to jeden z elementów SUKCESU.



Sukces jako cel procesu

Droga do sukcesu jest zawsze w budowie…



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
www.pswna.pl

www.nawierzchnieasfaltowe.pl


