
 1 

Kreator Dokumentacji wersja 2.0 
 

1. Przygotowanie do instalacji 
 

Kreator Dokumentacji powstał na bazie programu MS WORD. W obecnej wersji został 

poprawiony do prawidłowej współpracy z pakietem MS OFFICE 2007 i nowszym. Do właściwego 

działania Kreatora wymagane jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń tego programu. Aby 

sprawdzić, czy zabezpieczenia są właściwie ustawione, w menu głównym programu (na górnej listwie 

poleceń) należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie przycisk Opcje 

programu Word (dla MS Word 2007) lub wybrać zakładkę Plik → Opcje (dla MS Word 2010). 

 
 MS Word 2007 MS Word 2010 

     
 
Następnie należy w Centrum zaufania kliknąć na przycisk Ustawienia Centrum zaufania 
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i w zakładce Ustawienia makr wybrać Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie (opcja ta 

najczęściej jest ustawiona domyślnie). 
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Przy takim ustawieniu trzeba pamiętać, żeby po każdym otwarciu pliku Kreatora Dokumentacji, 

Schematu Dokumentacji lub wygenerowanej Nowej Dokumentacji zezwolić na włączenie makr. 

W tym celu należy kliknąć w przycisk Opcje (dla MS Word 2007) lub Włącz zawartość (dla MS Word 

2010) znajdujący się pod paskiem kart. 

 

MS Word 2007

   
 

MS Word 2010

   
 

W pakiecie MS Word 2007 pojawi się dodatkowo okno Alerty zabezpieczeń – makra i formanty 

ActiveX, w którym należy wybrać opcję Włącz tę zawartość. 
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 UWAGA!!!!  

Innym sposobem włączenia makr jest ustawienie opcji Włącz wszystkie makra (niezalecane, może 

zostać uruchomiony niebezpieczny kod). Po wybraniu tej opcji nie będzie konieczności 

zezwalania na włączenie makr po każdym otwarciu pliku. Należy być jednak świadomym 

narażenia komputera na działanie potencjalnie złośliwego kodu w przyszłości (wirusy lub inne 

zagrożenia zabezpieczeń). 

 

 
 
 

 UWAGA!!!!  

Brak włączonej obsługi makr może spowodować wyświetlenie komunikatu z informacją o tym 

fakcie i brakiem możliwości wygenerowania dokumentacji lub korzystania z Pomocnika. 
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W związku z tym, że Kreator Dokumentacji zawiera istotne wskazówki, pomocne przy obsłudze 

programu i edycji tekstu, zapisane „tekstem ukrytym”, należy tak ustawić opcje programu MS WORD, 

żeby tekst ukryty był wyświetlany na ekranie. W menu głównym programu (na górnej listwie poleceń) 

należy wybrać zakładkę Recenzja i upewnić się, że w karcie Śledzenie wybrana jest opcja Znaczniki 

pokazane w wersji końcowej (dla MS Word 2007) lub Wersja końcowa: pokaż adiustację (dla MS 

Word 2010). 

 

 
MS Word 2007 
 

 
MS Word 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Formularze zostały przygotowane czcionką Times New Roman. Domyślna czcionka programu 

MS WORD może być inna, co niekiedy może powodować ustawienie różnych czcionek przy 

generowaniu nowej dokumentacji. Przed wygenerowaniem nowej dokumentacji zalecana jest zmiana 

domyślnej czcionki. W tym celu należy otworzyć kartę Czcionka zlokalizowaną w zakładce Narzędzia 

główne. Następnie ustawić czcionkę Times New Roman i kliknąć w lewym dolnym rogu karty 

Czcionka na przycisk Domyślne… (dla MS Word 2007) lub Ustaw jako domyślne (dla MS Word 

2010). Pojawi się nowe okno z informacją o ustawieniu Times New Roman jako czcionki domyślnej. 

Następnie należy kliknąć przycisk Tak lub OK i potwierdzić zmianę (w MS Word 2010 dodatkowo 

należy wybrać opcję Wszystkie dokumenty na podstawie szablonu Normal). 
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 MS Word 2007 MS Word 2010 

     

 

2. Instalacja krok po kroku 
 

Po uruchomieniu płyty CD z „Kreatorem Dokumentacji” pojawia się okno z jej zawartością: 

pakietem instalacyjnym „KDv2.0.exe” (plik archiwum) oraz plikiem MS Word „O Kreatorze 

Dokumentacji 2”. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę „KDv2.0.exe” pojawi się okno 

„Samorozpakowujące się archiwum WIN-Rar”. Włączenie przycisku „Przeglądaj” w tym oknie 

pozwala wybrać miejsce na dysku komputera, gdzie chcielibyśmy zainstalować Kreatora 

Dokumentacji. Po zatwierdzeniu wybranego folderu docelowego przyciskiem „OK” pojawi się 

z powrotem poprzednie okno i rozpoczynamy instalację programu klikając na przycisk „Instaluj”. Po 

zakończeniu instalacji okno z zawartością CD należy zamknąć i otworzyć folder „KDv2.0” utworzony 

na dysku komputera w uprzednio wybranym przez nas miejscu. Pojawi się okno 

z zawartością folderu: 

• Kreator Dokumentacji – katalog (folder) z plikami programu, 

• Instalator KD.doc – program instalacyjny Kreatora Dokumentacji (plik MS Word). 
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Otwieramy dokument Instalator KD.doc i klikamy przycisk:  

Po chwili pojawia się okienko informujące o pomyślnym przebiegu instalacji: 

 

 
 
Potwierdzamy instalację klikając symbol OK i wtedy automatycznie otwiera się program MS Word 

z plikiem SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc. W tym momencie instalacja programu jest 

zakończona. Należy zamknąć plik. Gdy pojawi się pytanie: „Czy zapisać zmiany w pliku SCHEMAT 

DOKUMENTACJI.doc ?” - ZAWSZE odpowiadamy przecząco. 
 

 UWAGA!!!!  

Od tej chwili jedynym widocznym dla użytkownika plikiem niezbędnym dla działania Kreatora 

Dokumentacji jest ten właśnie dokument SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc.  Możemy go 

przenieść/skopiować w dowolne miejsce na komputerze, reszta plików instalacyjnych (katalog 

KDv2.0) może zostać usunięta z dysku. W trakcie użytkowania kreatora nie należy zmieniać nazwy 

dokumentu SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc, kreator może działać niepoprawnie! 
 

 UWAGA!!!!  

Aby przenieść Kreatora dokumentacji na inny komputer należy ponownie go zainstalować 

z płyty CD. Samo przeniesienie pliku SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc nie wystarczy! 
 

UWAGA!!!!  

Nie należy usuwać pliku „O Kreatorze Dokumentacji 2.doc”. Jest to instrukcja obsługi 

programu, która jeszcze nie raz się przyda! Najlepiej ją sobie wydrukować. Jednak nawet jeśli 

ulegnie skasowaniu, to oryginał pozostanie na CD, a treść będzie dostępna w „Pomocniku” 

podczas edycji dokumentacji. 
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3. Tworzenie pliku nowej dokumentacji 
 

Gdy chcemy utworzyć nową dokumentację otwieramy plik SCHEMAT 

DOKUMENTACJI.doc. Pojawi się strona tytułowa Schematu Dokumentacji, korzystając z której 

możemy: 

• utworzyć nową dokumentację  

• przeczytać (i wydrukować) Wstęp i Uwagi Ogólne do Schematu Dokumentacji  

• przejrzeć (i wydrukować) wszystkie formularze, które się w nim znajdują razem 

z komentarzami.  

 

Gdy chcemy UTWORZYĆ NOWĄ DOKUMENTACJĘ wciskamy klawisz F2 na 

klawiaturze komputera, co uruchamia właściwego Kreatora Dokumentacji. Kreator pojawia się na 

ekranie w formie okna. Widoczne są w nim zakładki ze wszystkimi punktami dokumentacji. Zakładki 

można przeglądać klikając na ich nazwę lub wykorzystując przyciski „Następny formularz >” itp. 

widoczne w dolnej części okna Kreatora. Większość formularzy to obowiązkowe punkty dokumentacji 

i zostaną włączone do tworzonego dokumentu automatycznie. Wszystkie punkty wymagające wyboru 

spośród dostępnych opcji oznaczone są dodatkowym znacznikiem „(opc.)”. 

W zakładce „Karta Identyfikacyjna” należy wybrać rodzaje i ilość potrzebnych kart (wybierając liczbę 

egzemplarzy przy pomocy strzałek w okienku obok nazwy wybranej karty). W zakładce punktu 4. 

„Technika i technologia” należy w taki sam sposób wybrać i zaznaczyć rodzaj i ilość odpowiednich 

tabel stratygraficznych, które chcemy zamieścić w dokumentacji (program automatycznie dodaje do 

tworzonej dokumentacji pary tabel – przed i po konserwacji). Podgląd układu poszczególnych tabel 

można wywołać klikając na nazwy kolejnych tabel. 
 

 UWAGA!!!! 

Po utworzeniu dokumentacji nie będzie możliwe dodanie kolejnych kart. Należy zawsze starannie 

rozważyć jakie karty będą potrzebne. Ponieważ jednak można zawsze usunąć zbędne karty, lepiej 

jest dodać pewne karty „na zapas” i skasować zbędne po zakończenie redagowania dokumentacji. 
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Po dokonaniu wyboru formularzy klikamy przycisk Utwórz Dokumentację umieszczony w prawym 

dolnym rogu okna Kreatora. Po chwili pojawi się komunikat:  

 

 
 
informujący nas o pomyślnym utworzeniu nowego dokumentu Nowa Dokumentacja.doc. Naciskamy 

przycisk OK. Teraz należy zapisać powstałą dokumentację pod właściwą nazwą i umieścić 

w dowolnym miejscu w komputerze - z menu głównego na górnej listwie poleceń otwartego dokumentu 

Nowa Dokumentacja.doc wybrać przycisk pakietu Microsoft Office  → Zapisz jako (w MS 

Word 2007) lub zakładkę Plik → Zapisz jako (w MS Word 2010); w oknie zapisu, które się otworzy, 

wybrać lokalizację na dysku i wpisać nazwę pod jaką nowa dokumentacja ma być zapisana (np. „Sąd 

Wyświetla niniejszą 
instrukcję. 
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Ostateczny.doc”); kliknąć symbol „zapisz” i kontynuować redagowanie dokumentacji. Na każdym 

etapie redagowania, można plik zapisać i zamknąć, a potem ponownie go otwierając powrócić do 

redagowania tekstu. 
 

 UWAGA!!!! 

Plik Nowa Dokumentacja.doc można wykorzystać do stworzenia „szablonu” typowej 

dokumentacji (np. obrazu na płótnie), zapisać go pod dowolną nazwą i wielokrotnie go kopiować 

i zmieniać jego nazwę, co nie wpływa na jego poprawne działanie. Jeśli jednak chcemy stworzyć 

kolejną dokumentację o innej strukturze, to musimy ponownie skorzystać 

z pliku SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc, by jeszcze raz utworzyć Plik Nowa Dokumentacja.doc 

i powtórzyć całą procedurę. 
 

 UWAGA!!!! 

Jeżeli mamy dokumentację podobnego obiektu (uprzednio utworzona za pomocą Kreatora 

Dokumentacji), to możemy użyć jej do stworzenia nowej dokumentacji zapisując ją pod nową 

nazwą. Nie można jednak dodać nowych kart – struktura obu dokumentacji będzie zasadniczo taka 

sama (można oczywiście zawsze usunąć zbędne karty). 

 

4. Redagowanie dokumentacji 
 

Po otwarciu utworzonego wcześniej pliku MS Word z nową dokumentacją poszczególne punkty 

można wypełniać w dowolnej kolejności.  

Tekst opatrzony jest ukrytymi komentarzami, zawierającymi wskazówki pomocne przy 

redagowaniu treści. Tekstu komentarza wyświetlany jest w postaci „dymków” na prawym marginesie 

dokumentu. Jeśli tekst komentarza nie pojawia się, należy się upewnić, czy włączona jest opcja 

wyświetlania etykietek ekranowych: z menu głównego programu na górnej listwie poleceń otwartego 

dokumentu wybrać zakładkę Recenzja i sprawdzić, czy w karcie Śledzenie wybrana jest opcja 

Znaczniki pokazane w wersji końcowej (dla MS Word 2007) lub Wersja końcowa: pokaż 

adiustację (dla MS Word 2010). 

Jeżeli podczas formatowania zaznaczonego fragmentu tekstu – pogrubiania czcionki, zmiany 

wielkości wcięcia czy szerokości akapitu itp. – zakres zmiany wykonanej przez komputer będzie 
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większy lub inny niż przez nas zamierzony, należy cofnąć ostatnie polecenie – przyciskiem „Cofnij” na 

górnym pasku narzędzi programu lub wciskając równocześnie klawisze Ctrl i Z na klawiaturze 

komputera (czasami komputer samodzielnie wykonuje jeden „ruch” więcej nadinterpretując naszą 

komendę). 

Podczas redagowania tekstu naciśnięcie klawisza F2 klawiatury komputera uruchamia 

Pomocnika. W oknie Pomocnika znajdują się trzy zakładki: Dokumentacja, Stratygrafia oraz Zasięg 

i ubytki.  

 
Przycisk „Cieniowanie pola formularza” w Zakładce 

„Dokumentacja” pozwala zaznaczyć (przez cieniowanie) 

pola formularzy strony tytułowej, „Kart 

Identyfikacyjnych” i punktu nr 10, które wymagają 

wypełnienia. W zakładce tej dostępny jest również 

przycisk umożliwiający aktualizację spisu treści. 

 

 

 

 

Podczas redagowania tabel stratygraficznych naciśnięcie 

klawisza F2 uruchamia Pomocnika, gdzie w Zakładce 

„Stratygrafia” dostępne są narzędzia pozwalające na 

wprowadzenie oznaczeń graficznych do tabeli.  

Żeby wstawić w określonym wierszu oznaczenie graficzne 

warstwy najpierw należy ustawić kursor 

w komórce tabeli, którą chcemy wypełnić grafiką, 

a następnie w „Pomocniku” wybrać odpowiedni symbol 

materiału, z listwy rozwijającej się w wąskim oknie po 

naciśnięciu strzałki. Lista materiałów ułożona jest 

w porządku alfabetycznym. Po wybraniu odpowiedniego 

symbolu kliknąć przycisk Wstaw grafikę. 

 
Żeby zaznaczyć zakres ubytków danej warstwy ustawiamy kursor w tej komórce tabeli, 

w której umieściliśmy jej symbol graficzny. Następnie w Pomocniku wybieramy Zakładkę „Zasięg 

Wyświetla niniejszą 
instrukcję. 



 12 

i ubytki”. Klikamy przycisk Wstaw ubytek, co powoduje pojawienie się prostokątnego symbolu ubytku 

na tle graficznego oznaczenia materiału. Jego położenie i rozmiar ustalamy przesuwając ograniczniki 

kształtu ubytku myszką lub korzystając z zielonych przycisków strzałek „Położenie” 

i „Rozmiar”. 

 

 
 
W miarę naciskania strzałek zmiany dokonują się skokowo. Wielkość zmiany przy jednorazowym 

naciśnięciu strzałki ustala się zaznaczając odpowiedni symbol (x1, x4, x8). Zaznaczony ubytek możemy 

także przesuwać klawiszami z symbolami strzałek na klawiaturze komputera. Równoczesne 

przyciśniecie klawisza Ctrl i strzałki powoduje zmniejszenie skoku z jakim przesuwany jest rysunek 

ubytku – pozwala to na precyzyjne dopasowanie jego położenia.  

 

 UWAGA!!!!  

Jeżeli podczas wstawiania symboli ubytków lub pierwotnego zasięgu nastąpi zmiana wyrównania 

tekstu w sąsiadującej komórce, należy skorygować położenie symbolu graficznego – 

najprawdopodobniej nieznacznie zachodzi on na sąsiadującą komórkę, co powoduje jej 

rozformatowanie. 

 
Aby powrócić do modyfikowania wstawionego wcześniej ubytku, należy uaktywnić go przez 

kliknięcie myszą. Uaktywnienie symbolizowane jest przez pojawienia się małych kwadracików 

w rogach prostokąta wyznaczającego ubytek. 

Wyznaczenie położenia symbolu pierwotnego zasięgu warstwy (jeśli dana warstwa nigdy nie 

zajmowała 100% powierzchni obiektu – np. złocenia w gotyckich obrazach tablicowych) odbywa się 

na tej samej zasadzie, co wyznaczanie położenia ubytków. 
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 UWAGA!!!!  

Należy unikać  modyfikowania szerokości tabel. Może to powodować rozformatowanie całej 

tabeli. 

Należy zwrócić uwagę na to, by zachować jednakową wysokość wszystkich wierszy tabeli. Gdy 

istnieje bezwzględna konieczność wprowadzenia do tabeli bardziej rozbudowanego opisu warstwy 

(powyżej dwóch wersów), by uniknąć zmiany wymiarów komórki, należy w niej zmniejszyć rozmiar 

czcionki wprowadzanego tekstu. 

 

Po zakończeniu redagowania dokumentacji (oraz w dowolnym momencie redagowania) uruchamiając 

„Pomocnika” za pomocą przyciśnięcia klawisza F2 można zaktualizować numerację stron w 

automatycznym spisie treści: Zakładka „Dokumentacja”, przycisk „Aktualizacja spisu treści”. 

 

5. Drukowanie dokumentacji 
 

Po zakończeniu redagowania dokumentacji (oraz w dowolnym momencie redagowania) 

możemy całe opracowanie lub jego fragmenty wydrukować, stosując zwykłą procedurę drukowania 

plików MS Word. Należy upewnić się, że ani komentarze ani ich symbole NIE BĘDĄ DRUKOWANE: 

to, czy komentarze i tekst ukryty widoczne na ekranie będą drukowane, określane jest w oknie 

„Drukuj”. W tym celu należy: 

• w pakiecie MS Word 2007 – kliknąć na przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie 

przycisk Drukuj. Pojawi się dodatkowe okienko „Drukuj”, w którym z listy rozwijającej się 

w lewej dolnej części okna zawsze wybierać hasło „Dokument”. 

• w pakiecie MS Word 2010 – wybrać zakładkę Plik → Drukuj. Z rozwijającej się liście 

w ustawieniach należy odznaczyć Drukuj adjustację. 
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MS Word 2007 
 

 
 

Następnie: 

 

MS Word 2010 
 

 

 
 
Aby wydrukować formularze KARTY OKRESOWYCH KONTROLI, DZIENNIKA PRAC, 

przekładek do poszczególnych części dokumentacji należy otworzyć plik SCHEMAT 

DOKUMENTACJI.doc i wciskając klawisz F2 uruchomić Kreatora Dokumentacji. W dolnej części 

okna Kreatora, w ramce „DO WYDRUKU NIEZALEŻNEGO” znajduje się lista elementów 

dodatkowych, które można wybierać z listy rozwijającej się w wąskim oknie po naciśnięciu strzałki. 
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Po wybraniu żądanego elementu naciskamy przycisk „Otwórz”, co powoduje otwarcie dokumentu MS 

Word zawierającego wybrany formularz. Można go wydrukować w dowolnej ilości egzemplarzy 

stosując zwykłą procedurę drukowania MS Word. 
 

 UWAGA!!!!  

Po zamknięciu pliku elementów dodatkowych do drukowania niezależnego pozostaje otwarty 

plik SCHEMAT DOKUMENTACJI.doc należy go teraz zamknąć. Podczas zamykania pliku 

Program Microsoft Word może zapytać, czy zapisać zmiany w pliku SCHEMAT 

DOKUMENTACJI.doc. Należy wybrać odpowiedź NEGATYWNĄ. 
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