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Koncepcja

Wierzymy, że najlepsze koncepcje są wypracowywane
jedynie poprzez interakcję oraz komunikację pomiędzy
zespołem inwestora, architektów i inżynierów, ponieważ
wymagają integracji doświadczenia i wiedzy różnych
dyscyplin. Tylko w ten sposób możemy zapewnić,
że nasze rozwiązania uwzględniają wszystkie warunki
i założenia projektowe.

Opracowanie projektu koncepcji dla konstrukcji
budynku wymaga przede wszystkim prawidłowego
rozpoznania warunków lokalnych, w tym wpływu
projektowanych budynków na otoczenie, warunków
gruntowych i wodnych, czy też występujących obciążeń
klimatycznych. Na etapie koncepcji kluczowe jest także
określenie wymagań użytkownika oraz ewentualnych
wymogów specjalnych.

Southbank Place,
Londyn
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Usługi Przebieg procesu projektowego

Zakres usług inżynierii konstrukcyjnej w WSP 
obejmuje projektowanie na każdym etapie inwestycji.

Projekty konstrukcyjne 
wszystkich etapów
Doradztwo techniczne 
na etapie koncepcji

Studium wykonalności
Zarządzanie projektem

Audyty i raporty techniczne
Nadzory autorskie

Przygotowanie
i wspólne
opracowanie
wytycznych
projektowych

Projekt
przetargowy

Projekt
wykonawczy

Nadzory
autorskie

Dokumentacja
powykonawcza

Projekt
koncepcyjny

Projekt
budowlany

Pierwszym etapem jest przygotowanie i opracowanie
wytycznych projektowych wspólnie z architektem,
inwestorem oraz pozostałymi uczestnikami procesu 
projektowego. Na etapie od projektu koncepcyjnego
do wykonawczego przeprowadzamy rozpoznanie 
warunków gruntowo-wodnych, przyjmujemy 
technologię posadowienia, określamy wpływ
inwestycji na inne budowle, ustalamy i przedstawiamy
mapy obciążeń oraz wykonujemy model konstrukcji.
Następnie wprowadzamy obciążenia i ich kombinacje
do modelu w celu zapewnienia stateczności ogólnej
budynku.

Po opracowaniu rozwiązań szczegółowych
i przedstawień rysunkowych, następuje koordynacja
międzybranżowa, która przebiega aż do opracowania
projektu wykonawczego. Rozwiązania finalne
są weryfikowane i koordynowane w modelu końcowym.
Po zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu
budowy przeprowadzamy nadzory autorskie,
a po ukończeniu inwestycji przygotowujemy 
dokumentację powykonawczą.

Koordynacja międzybranżowa

BIM
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Podejście BIM Podejście do projektowania w technologii BIM
to coś więcej, niż tylko proces tworzenia projektu;
to kompletny i całościowy model, który znacznie 
poprawia efektywność budowy, jak również 
użytkowania, aż do końca fazy życia budynku.
Nasi inżynierowie mają doświadczenie w projektowaniu 
z wykorzystaniem metodyki BIM. Posiadamy 
umiejętności i znajomość oprogramowania z pracy
na tych narzędziach dla projektów z różnych sektorów.

W WSP mamy doświadczenie, technologię i zdolność
do prowadzenia pełnej koordynacji procesu
projektowego i budowlanego za pomocą BIM. 

Korzyści z zastosowania metodyki BIM:

• Usprawnia proces projektowania i wielobranżowej
  koordynacji na wszystkich etapach projektowania;

• Pozwala na efektywne wprowadzanie 
  zmian projektowych — jednocześnie
  analitycznych i rysunkowych;

• Ułatwia wcześniejsze wykrycie i rozwiązanie
  problemów, które mogą pojawić się w trakcie
  wykonywania obiektu;

• Ułatwia kontrolę i komunikację pomiędzy wszystkimi
  uczestnikami procesu budowlanego;

• Wprowadza spójność standardów w projekcie;

• Usprawnia planowanie kosztów i procesu
  przetargowego;

• Ułatwia planowanie oraz redukcję zagrożeń
  na etapie budowy;

• Pozwala na efektywne zarządzanie budynkiem
  w czasie jego użytkowania.

Specyfika wykorzystania BIM 
w projekcie konstrukcji:

Trójwymiarowy model konstrukcji budynku tworzymy
na jak najwcześniejszym etapie projektu — pozwala
to na wykrycie wielu elementów wymagających 
nietypowych rozwiązań, co ułatwia oszacowanie 
kosztów inwestycji już na etapie projektu 
koncepcyjnego. Model 3D jest podstawą do 
tworzenia modeli obliczeniowych oraz usprawnia 
koordynację międzybranżową na każdym etapie 
projektu, co znacząco wpływa na czas jego 
ukończenia oraz podwyższa jego finalną jakość.

W zależności od wymagań inwestora lub wykonawcy
co do stopnia dokładności i zakresu szczegółowości 
informacji na temat poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych budynku, nasz model może być 
bezpośrednio wykorzystany do tworzenia zestawień 
materiałowych, fazowania budowy, a także, jak 
wskazuje na to doświadczenie międzynarodowych
firm wykonawczych, projektu zabezpieczeń oraz kontroli
przebiegu procesu wykonawczego inwestycji.
Po zakończeniu budowy opracowany model,
wraz z modelami pozostałych branż, może wspomóc
zarządzanie budynkiem.



8 9

Budynki
wysokościowe
Wzrost liczby projektów budynków wysokościowych
na całym świecie to nie tylko efekt kurczącej się przestrzeni
w centrach miast; stały się one również wyznacznikiem ambicji,
sukcesu oraz osiągnieć technicznych. Tworzenie coraz wyższych
konstrukcji jest możliwe dzięki innowacjom i ewolucji wielu 
dziedzin technicznych. Ten trend rozwija się również w stronę 
projektów tzw. ołówkowców, których smukłość określa się 
poprzez proporcję wysokości do szerokości: 300-metrowa 
wieża mająca 30 metrów w najwęższym punkcie będzie miała 
współczynnik smukłości 10:1. Zespół konstrukcji WSP w Nowym 
Jorku pracuje nad projektem budynku 111 West 57th Street,
który będzie miał ten współczynnik na poziomie nawet 24:1.
Smukłość budynku ma decydujące znaczenie dla jego rozwiązań
technicznych, w tym zmniejszania grubości technicznej stropów,
czy też rozwiązań instalacyjnych.

Jako część międzynarodowej firmy mamy możliwość konsultacji
wyjątkowych przypadków z zespołami w Nowym Jorku,
czy Londynie i czerpania przykładów z zastosowanych przez 
nich rozwiązań w jednych z najwyższych budynków na świecie.

Nasze projekty są tworzone wyłącznie trójwymiarowo
i koordynowane wielobranżowo. Pracujemy na narzędziach 
polskich i brytyjskich Norm Europejskich, a komunikacja
przebiega w większości zdalnie.

Ponadto, nasi projektanci konstrukcji mają osobiste, bogate
doświadczenie w projektach obiektów wysokich,
wysokościowych i wieżowców w Polsce i za granicą,
co w połączeniu z dostępem do globalnej wiedzy, gwarantuje
zapewnienie najbardziej trafnych rozwiązań.

Klient:
Wysokość:
Usługi:

AXA Real Estate
278 m 
Projekty konstrukcji, BIM

22 Bishopsgate,
Londyn
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Projekty
konstrukcji
Przy opracowywaniu projektu konstrukcji najważniejsza
jest dla nas pewność rozwiązań przy jednoczesnej
dbałości o ich ekonomikę.

Projekty WSP powstają w oparciu o międzynarodowe
doświadczenie naszych ekspertów, którzy posiadają
polskie, brytyjskie i irlandzkie uprawnienia. Dzięki temu,
tam, gdzie to wskazane, odchodzimy od tradycyjnych,
powtarzalnych rozwiązań lokalnego rynku, proponując
te sprawdzające się w innych krajach. Ponadto,
doświadczenie z zagranicznych rynków, pozwala
nam projektować np. budynki wysokościowe o znacznej
smukłości oraz stropy zespolone, czy proponować
śmiałe konstrukcje w trudnych warunkach
(jak np. nad tunelami, czy w strefach wibracji).

Umiejętność sporządzania projektów za pomocą
metodyki BIM i doświadczenie koordynacji
z pozostałymi branżami, daje nam elastyczność 
i pewność w szybkim wprowadzaniu zmian do 
modelu. Każdy projekt jest prowadzony przez 
Lidera Projektu, który czuwa nad pracami zespołu 
i wymianą informacji. Jest on odpowiedzialny
za wydawanie dokumentacji oraz koordynuje
proces projektowania i wprowadzania zmian.
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Cheval Property Management Ltd
Dixon Jones Ltd
SKANSKA
14 450 m2 
Projekt przetargowy i wykonawczy
konstrukcji, projekt izolacji
wibroakustycznej, stworzenie modelu 
3D, czynny udział w procesie BIM

Klient:
Architekt: 
Wykonawca:
Powierzchnia:
Usługi:

55-91 Knightsbridge
Londyn

55-91 Knightsbridge jest ponad stuletnim budynkiem mieszkalnym
położonym w prestiżowej dzielnicy Knightsbridge w Londynie. 
Charakteryzuje się bogato zdobioną murowaną fasadą, będącą pod
ścisłą ochroną konserwatorską. Z tego względu projekt
modernizacji budynku zakłada wyburzenie prawie całej zabudowy
za frontową elewacją, pogłębienie podziemia o dodatkową 
kondygnację oraz odbudowanie kondygnacji nadziemnych
w konstrukcji żelbetowej i stalowej (dwie najwyższe kondygnacje).
Przekrycie dachu wraz z widocznymi zabytkowymi kominami
również podlegają ochronie konserwatorskiej, dlatego zostaną
one odbudowane w niezmienionym kształcie. Ze względu
na przebiegającą w pobliżu linię metra niezbędne okazało się
wprowadzenie w budynku izolacji wibroakustycznej, która z uwagi
na wymagania architektoniczne została wprowadzona poniżej
stropu nad parterem.

Nowa zabudowa składać się będzie z dwóch kondygnacji
podziemnych oraz sześciu kondygnacji nadziemnych. Mieścić 
się w niej będą mieszane powierzchnie użytkowe: mieszkalna 
— 6000 m2, biurowa — 2700 m2 oraz usługowa — 2950 m2.

Z uwagi na ograniczenia związane z zabytkowym charakterem
fasady i dachu oraz istniejącą wokół zabudową, a także 
wysokim standardem nowo projektowanego budynku, projekt 
wymagał ścisłej koordynacji wszystkich branż: konstrukcyjnej, 
instalacyjnych, architektonicznej, projektantów wnętrz oraz
konserwatorów zabytków. Z tego względu już na wczesnym
etapie wprowadzono w projekcie technologię BIM, która służyć
będzie nie tylko do koordynacji oraz usprawnienia procesu
budowy, ale, zgodnie z założeniem inwestora, będzie również
podstawą w zarządzaniu budynkiem w czasie jego użytkowania.

1. Koordynacja i BIM

2. Obliczenia

1

2
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Southbank Place to kompleksowy projekt, zakładający
powstanie siedmiu nowych budynków, w pobliżu
istniejącego Shell Centre, naprzeciw londyńskiego
Palace of Westminster. Projekt o wartości 1,3 mld funtów
ma na celu stworzenie zespołu wielousługowego
z biurami, apartamentami oraz częścią handlową.
W budynkach siedzibę będzie miała m.in. firma Shell,
stąd nazwa projektu.

Zespół konstrukcji WSP w Polsce jest zaangażowany
w projekty konstrukcji dla jednego z budynków, od etapu
wydania rysunków dla pozwolenia na budowę. Obiekt
ma 18 kondygnacji nadziemnych oraz powierzchnię
40000 m2. Jesteśmy odpowiedzialni za koordynację
projektu w BIM oraz obliczenia. Zespół współpracuje
ściśle z działem konstrukcji WSP w Londynie
oraz z pozostałymi uczestnikami procesu projektowego, 
w tym z inwestorem, architektem części nadziemnej 
oraz projektantem części podziemnej z Kanady.

Klient:
Architekt: 
Wysokość:
Powierzchnia:
Usługi:

Braeburn Estates Ltd Partnership
Kohn Pedersen Fox Associates
80 m
40 000 m2 
Projekty konstrukcji, BIM

Southbank Place
Londyn

1. Obliczenia i projekt

2. Model konstrukcji naziemnej w programie Autodesk Revit®

1

2
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WSP w Polsce jest zaangażowane w projekt prestiżowego
wieżowca o przeznaczeniu biurowym w sercu londyńskiego
City. Obiekt będzie częścią klastra budynków 
wysokościowych tej części miasta. W 2011 roku 
zatrzymano w tym miejscu budowę obiektu tworzonego 
według poprzedniego projektu pod nazwą Pinnacle. 
Obecny projekt uwzględnia powstałe od tego czasu 
w okolicy budynki, jak np. przyległy Leadenhall.
Celem projektu jest stworzenie budynku, który będzie
czymś więcej niż biurowcem: będzie integrować 
przestrzenie dzielone przez najemców, powstanie 
ogólnodostępny taras widokowy, a także restauracja
i bar na najwyższych piętrach.

Michał współpracował z zespołem w Londynie nad planem
wyburzenia oraz projektem koncepcji dla nowego klienta.
Na podstawie odzyskanej dokumentacji projektu Pinnacle
zespół opracował model piwnicy oraz przygotował plan
przystosowania powstałych już elementów konstrukcji
dla nowego projektu. Wykorzystanie m.in. istniejących
już pali pod konstrukcją ograniczy koszty budowy,
pomimo, że trzon budynku musiał zostać przeznaczony
do wyburzenia. Michał uczestniczył także w projekcie 
konstrukcji 62-piętrowej, nadziemnej części budynku.
Będąc w stałym kontakcie z zespołem w UK, na podstawie
modeli analitycznych odwzorował budynek zgodnie
z metodyką BIM, a także uczestniczył w koordynacji
z zespołami instalacyjnymi WSP w Londynie.

Klient:
Architekt:
Powierzchnia:
Usługi:

AXA Real Estate
PLP Architecture
130 000 m2 
Projekty konstrukcji, udział w tworzeniu 
modelu 3D, czynny udział w procesie BIM
W budowie 

22 Bishopsgate
Londyn

1. Nowy projekt

2. Stan budowy: grudzień 2015

1

2

3. Model części przeznaczonej do wyburzenia

3
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Zespół WSP w Polsce jest zaangażowany w projekt
konstrukcji dla budynku mieszkaniowego z częścią
usługową, parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem
terenu. Zora II jest zlokalizowana na warszawskim
Wilanowie.

Projekt pracowni WWAA zakłada powstanie obiektu
ze 133 mieszkaniami o powierzchni od 40 do 100 m2.
Część usługowa znajdzie się na parterze, w podziemiu
budynku znajduje się parking z platformami niezależnego
parkowania. Koncepcja architektoniczna przewiduje
także tarasy na dachach, ogródki na piętrze budynku
oraz uprawy na patio i wokół obiektu. Tarasy mają
być dostępne przez zewnętrzną klatkę schodową,
wychodzącą z tarasu na poziomie mieszkań.

Zespół WSP w Polsce jest odpowiedzialny za projekty
konstrukcji oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych dla
budynku. Konstrukcję budynku zaprojektowano
w technologii żelbetowej z bezbelkowymi, płaskimi
stropami, słupami i ścianami. Murowane są ściany
osłonowe i międzylokalowe.

Użycie platform niezależnego parkowania wymagało
zaprojektowania kondygnacji podziemnej o znacznej
wysokości w złożonych warunkach gruntowo-wodnych,
ze zwierciadłem wody gruntowej wysoko ponad poziomem
posadowienia. Obliczenia projektowe statyczno-
wytrzymałościowe zostały przeprowadzone w programie
Autodesk Robot Structural Analysis® oraz Ram Concept®,
a projekty konstrukcji przedstawione w 3D za pomocą
programu Autodesk Revit®.

Klient:
Architekt:
Powierzchnia:

White Stone Development Sp. z o.o.
WWAA
9 000 m2 

ZORA II
Warszawa

1

2

1. Elewacja- model w programie Autodesk Revit®

2. Model do projektu budowlanego w programie
Autodesk Revit®
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Auduty i raporty
techniczne
Audyt techniczny ma na celu ocenę możliwości,
ryzyk inwestycyjnych i kosztów oraz zaproponowanie
najbardziej skutecznych rozwiązań. Nasi eksperci
zapewniają szczegółową ocenę stanu konstrukcji
budynku, wyczerpujący raport oraz zalecenia
dotyczące dalszych badań.

W procesie przygotowania audytu i raportu 
technicznego na początku odbywamy odpowiednią
liczbę wizyt w budynku, gromadzimy i zapoznajemy się
z istniejącą dokumentacją, aby przygotować raport,
w którym opisujemy stan budynku wraz z dokumentacją
fotograficzną i rekomendacjami odnośnie napraw. 
Jeżeli jest to wymagane, przygotowujemy również
wstępny kosztorys napraw.
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Przykłady przeprowadzonych audytów

Powierzchnia:
Rok budowy:
Konstrukcja budynku:
Zakres prac:

40 000 m2 
lata dziewięćdziesiąte
żelbetowa
Trzy wizyty w obiekcie, weryfikacja 
dostępnej dokumentacji,
przygotowanie raportu wraz
z dokumentacją fotograficzną.

Audyt techniczny hotelu

Powierzchnia:
Rok budowy:
Konstrukcja budynku:
Zakres prac:

3 200 m2 
2001
żelbetowa
Wizyty w budynkach, ocena 
wizualna, przegląd dokumentacji,
sporządzenie kompleksowego 
raportu oraz oszacowanie kosztów 
napraw.

Audyt techniczny ambasady

Powierzchnia:

Rok budowy:

Konstrukcja budynku:
Zakres prac:

Budynek 1: 33000 m2,
Budynek 2: 6000 m2 
Budynek 1: 2008,
Budynek 2: 2000
żelbetowa
Wizyty w budynkach, ocena 
wizualna, przegląd dokumentacji,
sporządzenie kompleksowego 
raportu oraz oszacowanie kosztów 
napraw.

Audyty dwóch budynków biurowych

Lokalizacja:

Powierzchnia:
Konstrukcja budynku:
Zakres prac:

Praga, Bratysława, Poznań
i Mazowsze
500 000 m2

stalowa
Wizyty w budynkach, ocena 
wizualna, przegląd dokumentacji,
sporządzenie kompleksowego 
raportu oraz oszacowanie kosztów 
napraw.

Audyty pięciu parków logistycznych

Ściana działowa murowana Konstrukcja hali

Zniszczone bitumiczne wypełnienie dylatacji Pęknięcia
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Zespół
konstrukcji
W biurze WSP w Warszawie pracuje obecnie
20 konstruktorów i regularnie nas przybywa.
Źródłem naszej kreatywności i innowacji
jest różnorodność umiejętności i doświadczenia
naszego zespołu.

Kontakt

Krzysztof Bielazik
Szef Działu Konstrukcji

+48 22 270 77 06 
krzysztof.bielazik@wsp.com
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WSP w Polsce dostarcza zintegrowane usługi projektowe
i doradcze w czterech głównych sektorach: rozwiązania
dla budynków (projekty konstrukcji, instalacje sanitarne
i elektryczne), mosty, środowisko i zrównoważony rozwój.
100 inżynierów i konsultantów w warszawskim biurze
pracuje nad lokalnymi i międzynarodowymi projektami
z wiodącymi inwestorami, architektami i instytucjami
publicznymi. Jesteśmy częścią WSP, jednej z wiodących
globalnych firm świadczących profesjonalne usługi
inżynieryjne i doradcze, zatrudniającej ponad
39 000 osób, w 40 krajach, na każdym kontynencie.

Projekt i tekst: WSP Polska

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2017

© 2017 WSP Polska Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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