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3 Zastosowanie programów komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań 

3.1 Wstęp 

Komputery stały się nieodzownym towarzyszem człowieka w pracy oraz 
w domu. Służą do wielu celów. Oprócz rozrywki, wiadomości czy oglądania filmów są 
dziś również niezbędne w pracy inżyniera budowlanego. 

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku systemy komputerowe zaczęły być stopniowo 
wykorzystywane w procesie przygotowania dokumentacji projektowej. Początkowo 
pojawiające się edytory tekstu pomogły usprawnić przygotowanie części opisowej 
projektu. Potem zaczęto korzystać z programów wspomagających rysowanie. 
W zapomnienie odeszły: maszyna do pisania, deska kreślarska, kalka, ołówek oraz 
rapidograf. Przed wprowadzeniem komputerów opracowanie dokumentacji 
projektowej sprowadzało się do wykorzystania deski kreślarskiej jako narzędzia do 
przygotowania rysunków (części graficznej dokumentacji) oraz ręcznej maszyny do 
pisania jako narzędzia do przygotowania tekstów (części opisowej dokumentacji), która 
została zastąpiona przez komputer. Jeszcze przed programami do projektowania, 
a konkretnie do rysowania dokumentacji, pojawiły się już pierwsze programy do 
kosztorysowania.  

Rysunki powstawały ręcznie do czasu, gdy na rynku pojawiły się pierwsze 
cenowo dostępne plotery. Początkowo były to urządzenia pisakowe przypominające 
wyglądem zwykły stół. Papier układano na poziomo ustawionym blacie 
i przytrzymywano, np. namagnesowanymi listwami. Do wykorzystania było kilka 
pisaków o różnej grubości. Był to niewątpliwy przełom w technologii reprodukcji, choć 
posiadał ograniczenia – tworzyć można było rysunki nie większe niż stół plotera, 
najczęściej A0 lub nawet A11. 

Aby skorzystać z ploterów, należało dysponować odpowiednimi programami 
wspomagającymi projektowanie, nazywanymi potocznie programami CAD. Najbardziej 
powszechny wówczas był program AutoCAD firmy Autodesk. Wspomagał on 
projektowanie w sposób optymalny. Kiedyś jeden program typu CAD służył wszystkim 
inżynierom i architektom. Obecnie programy wspomagające projektowanie tworzone są 
z podziałem na specjalistyczne branże. 

Komputery w zakresie czynności projektowych pozwalają zautomatyzować wiele 
czynności – od najprostszych edycyjnych, kreślarskich do skomplikowanych obliczeń 
przy wymiarowaniu konstrukcji. Korzystanie z komputera niesie również ograniczenia. 
Wielkość monitora nie pozwala widzieć całego rysunku podczas projektowania czy 
oglądania. Widzimy na monitorze szczegóły, a nie widzimy całości. 

Jednym z rozszerzeń do zapisu plików jest DWG. Najczęściej jednak projekty 
zapisywane są w formatach PDF, które każdy może odczytać na swoim komputerze za 
pomocą popularnych programów, jak np. Adobe Reader.  
                                                                 
 
 
1 Kowalczyk Z., Loska F., Czarkowski M., Kosztorysowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 1995 
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Oprócz programów płatnych na rynku występują darmowe i proste w obsłudze 
programy do rysowania i projektowania.  

3.2 Obsługa programu komputerowego wspomagającego wykonywanie zadań 

zawodowych 

3.2.1 ArCon 15 

ArCon to program CAD do tworzenia projektów architektonicznych, składających 
się z: wstępnej dokumentacji technicznej, rzutów, przekrojów i elewacji oraz 
fotorealistycznej wizualizacji. 

Jest to program o prostym w obsłudze i intuicyjnym interfejsie użytkownika, co 
pozwala na łatwe wykonywanie projektu oraz szybkie dokonywanie zmian i korekt 
w trakcie ostatecznych ustaleń z inwestorem, np. przy projektowaniu wnętrz. Aplikacja 
dedykowana jest: architektom, inżynierom budowlanym, projektantom wnętrz oraz 
producentom mebli do prezentacji własnego asortymentu w realistycznie 
zaprojektowanych wnętrzach. 

Program automatycznie wymiaruje rzut kondygnacji. ArCon 15 posiada wiele 
bibliotek, które zawierają elementy potrzebne podczas projektowania. 

Program ArCon 15 obsługuje wykonanie następujących zadań: 

• pozwala na przejrzyste kreowanie przestrzeni zarówno na rzutach płaskich, jak 
i w układzie perspektywicznym; 

• do rzutu stworzonego w trybie 2D automatycznie generowany jest trzeci wymiar; 

• tryb konstrukcyjny pozwala na: wprowadzenie ścian jedno- lub 
wielowarstwowych, stworzenie dowolnej stolarki okiennej i drzwiowej, 
wprowadzenie słupów żelbetowych prostych lub dowolnych klasycznych form, 
nakrycie budynku automatycznie lub dowolnie definiowanym dachem oraz 
wprowadzenie działki wraz z ukształtowaniem terenu; 

• automatycznie wymiaruje rzut kondygnacji, można także dowymiarowywać 
potrzebne elementy (wymiarowanie szeregowe, kątowe, łańcuch wymiarowy); 

• możliwość tworzenia przekrojów (także schodkowych) i elewacji; 

• uwzględnianie położenia geograficznego, kierunku świata i pory dnia dla 
stworzenia realistycznej wizualizacji; 

• aranżacja wnętrza i otoczenia budynku z katalogu ponad 13 000 obiektów (mebli, 
drzew, postaci ludzkich itp.), ponad 12 000 tekstur (okładzin ściennych, 
podłogowych, obrazów, wykończenia zewnętrznego itp.) oraz różnych materiałów 
takich jak: chrom, miedź, lustra, szkło itp.; 

• w trybie projektowym uzyskiwane są: kolorowe elewacje, przekroje, widoki 
perspektywiczne, można stworzyć film wideo w formacie pliku AVI 
i fotorealistyczną prezentację, używając opcji Ray tracing; 

• zestawienia powierzchni, kubatury, wstępny kosztorys, zestawienie mebli itp. 
generowane są w formacie RTF. 
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3.3 Rozróżnienie podstawowych funkcji programów komputerowych, 

wspomagających wykonanie zadań zawodowych 

Wśród programów do rysowania i projektowania możemy wyróżnić: 

3.3.1 A9CAD 2.2.1 

Jest to bezpłatny program typu CAD, służący do wspomagania projektowania 
dwuwymiarowego 2D, obsługiwany w języku angielskim. Jego najważniejszymi atutami, 
wśród bezpłatnych rozwiązań, są:  

• obsługa najpopularniejszych formatów DWG i DXF; 

• zbliżony do AutoCAD interfejs programu;  

• stosunkowo szybkie działanie. 

A9CAD oferuje również: typowe narzędzia do projektowania, zmianę atrybutów 
jednostek bezpośrednio z okna właściwości, zarządzanie stylami i ustawieniami 
rysowania, konfigurację środowiska pracy itp. Choć jego możliwości są dość 
ograniczone, to stanowi interesującą alternatywę dla programów komercyjnych. 

3.3.2 ++CAD 2013 5.0.2 

Rysunek 3.1 Zrzut ekranu programu ++CAD 2013 5.0.2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jest to program do komputerowego wspomagania projektowania, umożliwiający 
wygodne tworzenie rysunków technicznych 2D, obsługiwany w języku polskim. 
Wyposażony został w paletę najczęściej wykorzystywanych narzędzi: kreślarskich, 
edycyjnych i wymiarujących, wśród których znajdziemy m.in. funkcje:  
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• kreślenia punktów, odcinków, łamanych, krzywych, prostokątów, wielokątów, 
łuków, okręgów, elips; 

• wstawiania tekstu, obrazów, obracania wybranych obiektów oraz ich skalowania.  

Wszystkie one wykorzystywane być mogą do tworzenia zarówno prostych, jak 
również bardziej złożonych rysunków budowlanych. Program ++CAD 2013 5.0.2 dobrze 
radzi sobie z odczytem oraz zapisem plików w formacie DXF, stworzonych przy użyciu 
np. popularnego AutoCAD. Oferuje: możliwość pracy z kilkoma projektami jednocześnie, 
podział rysunku na strony (arkusze), wydruk w częściach, wycofywanie 
wprowadzonych zmian, a także zabezpieczanie poszczególnych obiektów przed ich 
edycją lub usunięciem. Ponadto ++CAD 2013 5.0.2 pozwala ograniczyć dostęp do 
własnych rysunków poprzez zastosowanie hasła. Narzędzie uruchamiane może być w 
obrębie sieci oraz z przenośnego dysku USB. 

3.3.3 DuoCad 3.1 

Rysunek 3.2 Zrzut ekranu programu duoCAD 3.1 

Źródło: opracowanie własne 

Program jest obsługiwany w języku polskim. DuoCad to prosty i intuicyjny 
program, służący do projektowania 2D, czyli sporządzania płaskich dokumentacji 
technicznych.  

DuoCad 3.1 bazuje na platformie IntelliCAD, dzięki czemu gwarantuje pełną 
zgodność z formatem DWG i DXF Program oferuje dwa interfejsy graficzne: 
standardowy, który wyglądem i możliwościami wprowadzania danych nie różni się od 
interfejsu IntelliCAD-a i uproszczony, o intuicyjnym sposobie obsługi i zmienionym 
układzie pasków narzędzi, dzięki czemu wprowadza nowych użytkowników, 
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niedziałających do tej pory w środowisku programu AutoCAD, w działanie 
oprogramowania CAD, bez konieczności przechodzenia długotrwałych i trudnych 
szkoleń. Umożliwia pracę na kilku projektach jednocześnie, oferuje szeroki wachlarz 
elementów rysunkowych 2D, pełny zakres funkcji modyfikacyjnych i wiele innych. 

3.3.4 ProgeCAD 2009 Smart 

Rysunek 3.3 Zrzut ekranu programu progeCAD 2009 Smart  

Źródło: opracowanie własne 

ProgeCAD 2009 to bezpłatny program do projektowania CAD, stworzony na 
bazie IntelliCAD. Pozwala na tworzenie dość skomplikowanych projektów, oddając do 
dyspozycji użytkownika wiele przydatnych narzędzi znanych z innych odmian 
IntelliCAD. Możliwa jest instalacja menu w języku polskim. Program posiada interfejs 
wzorowany na AutoCAD, co ułatwi pracę z programem użytkownikom, którzy korzystali 
już wcześniej z produktów Autodesku. Zapewnia też bardzo dobrą kompatybilność 
dzięki pełnej obsłudze wykorzystywanych przez AutoCAD plików w formacie DWG, DXF 
i DWF. Możliwy jest także odczyt plików zawierających obrazy rastrowe oraz konwersja 
projektów do plików PDF dzięki instalowanej automatycznie wraz z programem 
„wirtualnej drukarce”, a nawet konwersja plików DWG z PDF. Rozbudowana komercyjna 
wersja tego programu w języku polskim to progeCAD Professional 2013 PL. 

3.3.5 MegaCAD 2013 3D 

Program MegaCAD 2013 3D to idealny produkt dla projektantów i technologów, 
którzy wykonują skomplikowane trójwymiarowe projekty techniczne. Można wykonać 
w nim każdy trójwymiarowy i dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu 
skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek czynią z niego bardzo pożądane 
narzędzie do tworzenia dowolnie skomplikowanych modeli 3D. Wszystkie modele są 
automatycznie parametryzowane. Historia tworzenia modelu umożliwia łatwą edycję, 
parametryzację oraz tworzenie rozwiązań alternatywnych. Dynamicznie połączona 
dokumentacja 2D pozwala na oddzielne generowanie rysunków 2D każdego elementu 
wchodzącego w skład modelu. W przypadku wprowadzania zmian w modelu jest ona 
automatycznie aktualizowana. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu: konstrukcji 
stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. 
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3.4 Rozpoznanie programów komputerowych dla budownictwa oraz do 

wykonywania rysunków technicznych 

3.4.1 System programów ArCADia 

ArCADia to system współpracujących ze sobą modułów branżowych. Jest 
systemem otwartym, moduły systemu ArCADia oferowane są jako niezależne programy. 
Poszczególne moduły branżowe mogą jednak działać, wykorzystując edytor graficzny 
popularnych programów CAD, takich jak IntelliCAD czy program AutoCAD. System 
umożliwia ciągłą wymianę danych pomiędzy wszystkimi modułami branżowymi w celu 
sprawdzenia, m.in. aktualizowania dokumentów o najnowsze zmiany wprowadzane 
przez projektantów pracujących nad wspólnym projektem lub np. w celu wykrycia 
kolizji. 

Rysunek 3.4 Program ArCADia  

Źródło: opracowanie własne 

W skład systemu programów ArCADia wchodzą: 

• ArCADia-START; 

• ArCADia-ARCHITEKTURA; 
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• ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE;  

• ArCADia-INSTALACJE GAZOWE; 

• ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE; 

• ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE;  

• ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE;  

• ArCADia-IntelliCAD. 

ArCADia-START – moduł podstawowy systemu 

Rysunek 3.5 Zrzut ekranu programu ArCADia  

Źródło: opracowanie własne 

Program ArCADia-START2 jest modułem podstawowym systemu ArCADia, niezbędnym 
do funkcjonowania modułów branżowych systemu. Jest jednocześnie w pełni 
funkcjonalnym, łatwym w obsłudze i intuicyjnym programem CAD, umożliwiającym 
obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG i podgląd 
projektu w 3D. Jest podstawowym narzędziem graficznym dla szeroko rozumianej 
branży budowlanej. 

ArCADia-START umożliwia rysowanie obiektowe rzutów kondygnacji na płaszczyźnie, 
a trójwymiarowa bryła budynku jest generowana automatycznie wraz z możliwością 
podglądu 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie 
jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny 

                                                                 
 
 
2 http://www.intersoft.pl/pdf/ArCADia-START.pdf 
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rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może funkcjonować jako 
samodzielny program CAD lub alternatywnie jako nakładka na takie programy jak 
AutoCAD czy ArCADia-IntelliCAD, stanowiąc w obydwu tych przypadkach niezbędną 
bazę do funkcjonowania modułów branżowych. 

ArCADia-IntelliCAD – program dedykowany dla branży budowlanej 

ArCADia-IntelliCAD 7 to program specjalnie dedykowany branży budowlanej. 
Posiada standardowo opcje ułatwiające tworzenie dokumentacji budowlanej (opcja 
rysowania ścian, wstawianie drzwi, okien, wykazy stolarki). Jest zgodny z programem 
AutoCAD zarówno w filozofii działania, jak i zapisie i odczycie plików w formacie DWG. 
Na rynku powstało wiele programów CAD, które oferują podobne możliwości, co 
program AutoCAD, ale ich główną wadą jest niedoskonała obsługa formatu DWG. 

3.4.2 BricsCAD V13 

BricsCAD V13 dostępny jest w wersjach Classic, Pro oraz Platinum. Umożliwia 
pracę z plikami pochodzącymi z AutoCAD. Program ten daje wiele możliwości za 
przystępną cenę, tzn. jest o wiele tańszy od AutoCAD3. 

3.4.3 AutoCAD 

Jest to najbardziej znany program do tworzenia dokumentacji technicznej, który 
posiada wiele funkcji. W programie tym nie tylko utworzymy rzuty, przekroje i profile, 
ale również pozwoli nam w szybki sposób wykonać detale elementów. Jest znacznie 
droższy od omówionych wyżej programów. Umożliwia wszystkie działania od 
projektowania koncepcyjnego do tworzenia szkiców i rysunków. Program AutoCAD jest 
wszystkim, czego potrzebujemy do: opracowywania, wizualizacji, dokumentowania 
i udostępniania swoich projektów. Wśród programów AutoCAD mamy wiele 
specjalistycznych wersji, pozwalających usprawnić proces rysowania szczegółów. 

Wyróżnić możemy takie wersje programu jak:  

• AutoCAD Architecture – stworzony dla architektów. Program pozwala na 
generowanie przekrojów bezpośrednio z rzutów. Można w nim w łatwy sposób 
rysować ściany, drzwi, opisywać rysunki i detale; 

• AutoCAD Map 3D – program stworzony w celu wykonywania map; 

• AutoCAD Structural Detailing – służy do tworzeniu rysunków warsztatowych dla 
konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz rysunków konstrukcyjnych budynku. 
Zestawienia materiałów i elementów tworzone są automatycznie. 

3.4.4 Konstruktor 

Program ten jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta 
konstrukcji. Służy on do wspomagania projektowania inżynierom konstruktorom. 
Moduły te mogą współdziałać ze sobą, ale również działać samodzielnie. Wyróżnić 
możemy m.in. takie moduły jak: Moduł podstawowy + Obciążenia, Rama 2D, Belka 
                                                                 
 
 
3 http://www.bricsyspolska.pl 
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żelbetowa, Słup żelbetowy, Fundamenty bezpośrednie, Ściana oporowa, Schody 
płytowe, Belka stalowa, Słup stalowy, Wiązary dachowe drewniane, Ścianka szczelna itp. 

Widzimy z powyższego zestawienia, że programem policzymy prawie każdy 
element występujący w projekcie, obliczenia przebiegną szybko i łatwo, a program 
wykona rysunki wykonawcze elementu i sporządzi potrzebne zestawienia. 

3.4.5 Autodesk Robot Structural Analysis 

Program ten to wszechstronne, szybkie narzędzie do obliczeń i analizy 
konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Pozwala na kompleksową analizę dowolnych 
konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami. Program zintegrowany jest z Autodesk 
Revit Structure oraz z AutoCAD Structural Detailing. 

Rysunek 3.6 Zastosowanie programu Autodesk Robot Structural Analysis 

Źródło: opracowanie własne 

 

Program nie tylko zwymiaruje element konstrukcyjny, ale sporządzi 
automatycznie rysunek wykonawczy ze zbrojeniem w przypadku elementów 
żelbetowych i sporządzi wykazy materiałów. 
 

W celu zapoznania się z przeglądem programów, które wykorzystywane są 
do kosztorysowania i przedmiarowania robót, należy zapoznać się z prezentacją. 
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• Smoktunowicz E, Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, POLCEN, 
Warszawa 2001. 

3.5.2 Literatura uzupełniająca 

• Kacprzyk B., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, POLCEN, Warszawa 
2002.  

3.5.3 Netografia  

• ArCADiaSoft, http://www.arcadiasoft.pl/index.php?program=oferta; 

• ArCADia-START, http://www.intersoft.pl/pdf/ArCADia-START.pdf; 

• Konstruktor, http://www.konstruktor.archbud.pl/konstruktor; 

• Konstrukcje, http://www.robobat.pl/robobat-polska/konstrukcje.html; 

• BriscCAD, http://www.bricsyspolska.pl. 
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