
RENOWACJA FASADY
w zabytkowej kamienicy

W  zdecydowanej  więk-
szości  przypadków 
budynki  zabytkowe 

nie  mają  archiwalnej  dokumen-
tacji  projektowej.  Pomimo  zróż-
nicowanych  wytycznych  lite-
raturowych  oraz  zaleceń  kon-
serwatorskich  ważne  jest  indy-
widualne  podejście  do  każde-
go  obiektu.  Dotyczy  to  wszyst-
kich etapów procesu inwestycyj-
nego,  począwszy  od  właściwej 
diagnostyki  stanu  techniczne-
go,  szczegółowej  inwentaryza-
cji  architektonicznej,  odpowied-
nich  rozwiązań projektowych aż 
do odpowiednio  zrealizowanych 
robót  budowlanych  pod  nadzo-
rem  konserwatorskim.  Podsta-
wą  planowanych  prac  konser-
watorskich  przy  zabytku  archi-
tektonicznym jest znajomość hi-
storii  jego  powstawania,  infor-
macje  na  temat  zmian  budow-
lanych  występujących  na  prze-
strzeni  lat,  a  także  rodzaj  i  stan 
techniczny  zastosowanych  ma-

teriałów.  W  artykule  przedsta-
wiono przykład renowacji zabyt-
kowej kamienicy mieszczańskiej 
na podstawie szczegółowej dia-
gnostyki  fasad  wykorzystującej 
badania nieniszczące. 

Charakterystyka 
obiektu
Przedmiotowa  kamienica  zlo-

kalizowana  w  Katowicach  przy 
Pl. Wolności 2  i ul. Sokolskiej 1. 
Wpisana  jest  do  rejestru  zabyt-
ków. Budynek został wzniesiony 
w 1894 roku w stylu eklektyzmu 
według projektu Luisa Dame, ar-
chitekta,  budowniczego  i  jego 
pierwszego  właściciela.  Budy-
nek  wpisany  w  zwartą  zabudo-
wę śródmiejską został wzniesio-
ny na planie deltoidu. Obiekt jest 
całkowicie podpiwniczony, czte-
rokondygnacyjny,  z  poddaszem 
nieużytkowym.  Wejście  główne 
do budynku usytuowane jest od 
strony Pl. Wolności, brama wjaz-
dowa  od  strony  ul.  Sokolskiej. 
Ściany  zewnętrzne  kondygnacji 
nadziemnych,  wykonane  z  ce-
gły klinkierowej na zaprawie wa-
pienno-piaskowej,  zostały  osa-
dzone  na  boniowanym  cokole. 
Dach  od  strony  frontowej  man-
sardowy, pokryty blachą. Na da-
chu  zlokalizowano  charaktery-
styczną  kopułę  wieżową  wyko-
naną  w  konstrukcji  drewnianej, 
pokrytą blachą. Od strony dzie-
dzińca dach o konstrukcji drew-
nianej,  pokryty  papą  bitumicz-
ną.  Elewacje  budynku  zostały 
ukształtowane analogicznie z ry-
zalitem  w  osiach  skrajnych,  wy-
kuszami w osiach skrajnych i osi 
narożnej.  Od  strony  Placu  Wol-
ności  elewacja  siedmioosiowa, 
od  ulicy  Sokolskiej  dziewięcio-

osiowa.  Okna  pierwszej  kondy-
gnacji  prostokątne,  czterodziel-
ne  w  prostokątnych  obramie-
niach, oparte na gzymsie i płyci-
nie,  w  osiach  skrajnych,  flanku-
jących budynek, sześciodzielne. 
W elewacji od strony Placu Wol-
ności  otwór  wejściowy  prosto-
kątny, w elewacji od ulicy Sokol-
skiej otwór wejściowy zwieńczo-
ny  łukiem pełnym. Kondygnacja 
pierwsza  zamknięta  gzymsem. 
Pod  oknami  drugiej  kondygna-
cji  dekoracyjne  płyciny.  Okna 
drugiej  kondygnacji  zwieńczo-
ne płyciną z dekoracją  rzeźbiar-
ską  i  tympanonem  trójkątnym, 
wspartym  na  konsolach.  Okna 
trzeciej  kondygnacji  oparte  na 
gzymsie,  zwieńczone  płyciną 
i  naczółkiem  w  formie  łuku  peł-
nego. Okna czwartej kondygna-
cji oparte na gzymsie, zwieńczo-
ne  wolutami.  Kamienica  zwień-
czona  belkowaniem  niepełnym, 
opartym  na  konsolach.  Na  ele-
wacji  od  strony  Placu  Wolno-
ści  w  kondygnacjach  drugiej, 
trzeciej  i  czwartej  balkony  pro-
stokątne,  oparte  na  konsolach 
z ozdobną, metalową, kutą balu-
stradą. W osiach skrajnych  i osi 
narożnej  wykusze  dwupiętrowe, 
trójboczne,  o  narożach  bonio-
wanych  w  kondygnacji  drugiej 
i opięte pilastrami doryckimi. Za-
mknięte  balkonami  z  metalową 
balustradą,  zwieńczone  szczy-
tem,  zamkniętym  łukiem  dwu-
ramiennym.  Naroże  zwieńczone 
kopułką  metalową.  Okna  wyku-
szy  bocznych  dwudzielne,  wy-
kuszy  centralnych  sześciodziel-
ne. Na drugiej kondygnacji okna 
zwieńczone  trójkątnym  naczół-
kiem,  w  kondygnacji  czwartej 
przedzielone filarkami. W kondy-

gnacji  drugiej  okna  flankowane 
kolumnami jońskimi, podtrzymu-
jącymi belkowanie z naczółkiem 
trójkątnym,  w  kondygnacji  trze-
ciej  hermami  podtrzymującymi 
belkowanie  z  naczółkiem  owal-
nym, w kondygnacji czwartej pi-
lastrami  jońskimi  podtrzymują-
cymi belkowanie.

Kamienica  pełniła  funkcję 
mieszkalną.  W  roku  1909  zo-
stała  częściowo  przebudowa-
na.  W  1927  roku  gruntownej 
przebudowie  uległ  strych,  któ-
ry  został  zaadaptowany  na  po-
mieszczenia  mieszkalne.  Lukar-
ny  oraz  otwory  okienne  lukarn 
od  strony  Placu  Wolności  zo-
stały powiększone oraz uprosz-
czono  ich  zwieńczenie.  Lukar-
ny  od  strony  ul.  Sokolskiej  zo-
stały  całkowicie  przebudowa-
ne  i przyjęto  jednakowy wygląd 
lukarn na całej powierzchni ele-
wacji  frontowej.  Uproszczono 
także  detal  ryzalitu  i  przebudo-
wano  kopułę.  Skrócono  latar-
nię  oraz  zmieniono  kształt  jej 
zwieńczenia.  Sama  konstrukcja 
główna  kopuły  nie  została  na-
ruszona. Kamienica została od-
kupiona  od  L.  Dame  przez  Po-
wszechny  Zakład  Ubezpieczeń 
Wzajemnych.  W  części  miesz-
kalnej  lokal  posiadał  m.in.  Sta-

mgr inż. arch.  
Magdalena Krause

Problematyka renowacji fasad budynków o charakterze 
zabytkowym jest dla projektanta sporym wyzwaniem.  
Prześledźmy ją na przykładzie.

Metody badawcze 
przydatne 
w diagnostyce 
budynków zabytkowych 
można podzielić na 
metody bazujące na 
wyłącznym 
doświadczeniu badacza 
(np. metoda eksperta), 
bez wykorzystania 
wspomagającego 
sprzętu diagnostycznego, 
lub metody 
wykorzystujące 
aparaturę badawczą.

Badania niszczące na 
budynku wpisanym do 
rejestru zabytków, w myśl 
ustawy o ochronie 
zabytków, wymagają 
pozwolenia 
Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
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RENOWACJA FASADY
w zabytkowej kamienicy

Ważne 
urządzenia  
w diagnostyce
GreenTEG KIT-2615C – 
służy do pomiarów 
strumienia ciepła, 
współczynnika 
przenikania ciepła oraz 
temperatury.

Testo 635-2 z sondą – 
przyrząd do pomiaru 
temperatury 
i wilgotności powietrza, 
równowagi wilgotności 
materiału. 

Kamery termowizyjne

Rys. 1. Widok elewacji frontowych przed renowacją budynku, rok 2014 [5] i po renowacji budynku, rok 2016 [6]

Rys. 2., 3. Widok ozdobnych naczółków okiennych przed renowacją budynku, rok 2014 [5] i po renowacji 
budynku, rok 2017 [5]

Rys. 4., 5. Widok sztukaterii pionów ozdobnych przed renowacją budynku, rok 2014 [5] i po renowacji budynku, rok 2017 [5]
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nisław Beszczyński – właściciel 
kawiarni „Otto” i honorowy kon-
sul Węgier [3]. W dwudziestole-
ciu międzywojennym funkcjono-
wała w budynku agentura towa-
rzystwa ubezpieczeniowego Al-
liance Assurance Co. Ltd. Lon-
dyn. Do 2014 roku w budynku 
mieściła się siedziba PZU. Aktu-
alnie budynek znajduje się w rę-
kach prywatnego właściciela. 

Diagnostyka fasad 
Diagnostyka budynków za-

bytkowych jest skomplikowa-
nym, interdyscyplinarnym za-
gadnieniem. Badania diagno-
styczne obiektów budowlanych 
mogą być wykonywane w róż-
nym celu i powinny uwzględ-
niać ich formę architektoniczną 
oraz rozwiązania materiałowo-
-konstrukcyjne. Metody badaw-
cze przydatne w diagnostyce 
budynków zabytkowych można 
podzielić na metody bazujące 
na wyłącznym doświadczeniu 
badacza (np. metoda eksper-
ta), bez wykorzystania wspoma-
gającego sprzętu diagnostycz-
nego, lub metody wykorzystują-
ce aparaturę badawczą. Meto-
dy bazujące na braku wspoma-
gania diagnostycznego z defini-
cji nie powodują destrukcji ba-
danego budynku lub jego frag-
mentu. Wykorzystanie aparatu-
ry badawczej może się wiązać 
z uszkodzeniem wybranego ele-
mentu budowlanego. W takim 
przypadku mamy do czynienia 
z metodami niszczącymi lub se-
miniszczącymi [1]. Uszkodzenie 
budynku wiąże się często z ko-
niecznością pobrania do ba-
dań próbek (na podstawie od-
wiertów kontrolnych lub odkuć) 
celem przeprowadzenia oceny 
konserwatorskiej lub określenia 
wybranych cech materiałowo-
-konstrukcyjnych. Badania nisz-
czące na budynku wpisanym do 
rejestru zabytków, w myśl usta-
wy o ochronie zabytków, wyma-
gają pozwolenia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków [4]. 
Ich wykonanie nie zawsze jest 
zalecane. Badaniami, które nie 
ingerują w istniejącą substancję 
budowlaną, są badania nienisz-
czące. Ich dokładność w wielu 
przypadkach jest wystarczają-
ca do miarodajnej oceny wybra-
nej cechy budynku. W celu wy-
konania renowacji elewacji bu-

dynku zabytkowego, prowadzą-
cej do poprawy efektywności 
energetycznej obiektu, koniecz-
ne jest przeprowadzenie oceny 
wizualnej, a także oceny stanu 
ochrony cieplnej i wilgotnościo-
wej przegród budowlanych.

Stan ochrony cieplnej bu-
dynku zależy w istotny spo-
sób od izolacyjności termicz-
nej ścian zewnętrznych. Okre-
ślenie jakości cieplnej przegro-
dy można wykonać obliczenio-
wo, na podstawie danych mate-
riałowych. W przypadku fasad 
budynków zabytkowych w wie-
lu przypadkach nie ma wystar-
czających i dokładnych informa-
cji dotyczących zastosowanych 
materiałów budowlanych oraz 
ich właściwości cieplnych. Do-
datkowo w trakcie wieloletniego 
użytkowania w wielu przypad-
kach wprowadzano zmiany bu-
dowlane, które mają wpływ na 
izolacyjność cieplną ścian ze-
wnętrznych. Z tego względu ba-
zowanie wyłącznie na oblicze-
niach jest obarczone sporym ry-
zykiem. Aby określić w sposób 
jednoznaczny parametry mate-
riałowe, należałoby przeprowa-
dzić odkrywki kontrolne oraz po-
brać próbki do badań laborato-
ryjnych. Takie działanie jest nie-
rzadko utrudnione ze względów 
technicznych, czasowych i fi-

Dokładność badań 
nieniszczących w wielu 
przypadkach jest 
wystarczająca do 
miarodajnej oceny 
wybranej cechy 
budynku.

Rys. 6. Pomiary termowizyjne od strony zewnętrznej, rok 2017 [7]

Rys. 7., 8. Rurka Pleyersa i pomiar wilgotności masowej ścian [5]

nansowych. Dodatkowo ogra-
nicza się jedynie do wybranych 
lokalizacji fasady. W celu prze-
prowadzenia szybkiej diagno-
styki cieplnej można wykorzy-
stać pomiary termowizyjne. Zna-
jomość rozkładu temperatury na 
powierzchni ściany będzie mia-
rodajną informacją w zakresie jej 
jednorodności materiałowej. Ter-
mografia jest metodą badawczą, 
która polega na wizualizacji, re-
jestracji i interpretacji rozkładów 
temperatury powierzchni bada-
nych obiektów. Badania termo-
graficzne wykonane bez uzupeł-
niających pomiarów lub odkry-
wek mają głównie charakter ja-
kościowy. Badania wykonane 
łącznie z badaniami uzupełniają-
cymi (dodatkowy niezależny po-
miar temperatur na powierzchni 
przegród, pomiar powietrza we-
wnętrznego i zewnętrznego oraz 
ciśnienia i wilgotności) można 
wykorzystać do ilościowej oceny 
cech izolacyjnych przegród bu-
dowlanych. Dla przedmiotowe-
go budynku wykonano pomia-

ry termowizyjne fasad zewnętrz-
nych. Na ich podstawie określo-
no zróżnicowanie rozkładu tem-
peratury na powierzchni ścian 
zewnętrznych. Badania wyka-
zały fragmenty ścian o lokalnie 
obniżonej izolacyjności ciepl-
nej. Oprócz pomiarów termowi-
zyjnych wykonano dodatkowo 
pomiary współczynnika prze-
nikania ciepła ścian zewnętrz-
nych. Do pomiarów wykorzysta-
no urządzenie greenTEG KIT-
-2615C, służące do pomiarów 
strumienia ciepła, współczynni-
ka przenikania ciepła oraz tem-
peratury. System pomiarowy wy-
posażony jest w miernik stru-
mienia ciepła gSKIN XO oraz 
dwa mierniki temperatury gSKIN 
DLOG-4231. Pomierzony współ-
czynnik przenikania ciepła ścia-
ny wynosi 1,56 W/(m2K). 

Jednym z istotniejszych za-
gadnień diagnostycznych 
w ocenie stanu technicznego fa-
sad budynków zabytkowych jest 
ich zawilgocenie i podatność na 
absorpcję wody. Nieprawidłowe 
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określenie stanu wilgotnościo-
wego ściany może prowadzić do 
zintensyfikowania procesów de-
strukcyjnych. Nieniszczące me-
tody badań wilgotności materia-
łów można podzielić na meto-
dy chemiczne i fizyczne. Meto-
dy chemiczne bazują na meto-
dzie odczynników chemicznych 
i metodzie papierków wskaźni-
kowych. Metody fizyczne bazują 
np. na metodach elektrycznych, 
pomiarach parametrów ciepl-
nych oraz metodach optycznych 
i jądrowych. Najczęściej wyko-
rzystywaną metodą w prakty-
ce diagnostyki wilgotnościowej 
jest metoda elektryczna. Jest to 
związane z dostępnością sprzę-
tu pomiarowego, który wskazu-
je pomiar wilgotności masowej 
lub wielkości bezwymiarowej 
skalowanej na wilgotność mate-
riału. W zależności od urządze-
nia pomiarowego wyniki badań 
wskazują wilgotność z określo-
nego obszaru muru i pewnej je-
go głębokości. Pomiary zawil-
gocenia ścian wykonano za po-

mocą przyrządu pomiarowego 
Testo 635-2 z sondą do pomia-
ru wilgotności materiałowej. Jest 
to przyrząd do pomiaru tempe-
ratury i wilgotności powietrza, 
równowagi wilgotności mate-
riału. Na podstawie przeprowa-
dzonych pomiarów stwierdzo-
no, że wilgotność masowa ścian 
kondygnacji nadziemnej wa-
ha się od 4,5% do 7,7%. Wilgot-
ność ścian piwniczych stykają-
cych się z gruntem wynosiła od 
12,2% do 15,9%. Innym ważnym 
parametrem charakteryzującym 
podatność materiałów budowla-
nych na wnikanie i transport wo-
dy w strukturę materiału jest ka-
pilarny współczynnik absorpcji 
wody. Może stanowić kryterium 
oceny fasady budynku w aspek-

cie wnikania wody opadowej. 
Badanie chłonności kapilarnej 
zastosowanych cegieł wykona-
no za pomocą rurek Karstena 
i Pleyersa. Przed rozpoczęciem 
pomiarów badaną powierzch-
nię fasady oczyszczono z wszel-
kich substancji pogarszających 
przyczepność w postaci pyłów, 
sadzy, olejów oraz innych za-
brudzeń i powierzchniowo osu-
szono. Do tak przygotowanego 
fragmentu elewacji zamocowa-
no rurki w położeniu pionowym, 
otworem do góry, wykorzystując 
do uszczelnienia kauczuk bu-
tylowy pomiędzy powierzchnią 
kontaktową rurki i powierzchnią 
materiału budowlanego. Rurki 
wypełnione wodą zamocowano 
na określonej, ściśle zdefiniowa-
nej powierzchni. Wyniki badań 
wykorzystano jako pomiary po-
równawcze dla poszczególnych 
elewacji budynku. Stwierdzono, 
że zastosowana na wszystkich 
elewacjach cegła charakteryzuje 
się porównywalną chłonnością 
kapilarną.

Wybrane rozwiązania 
projektowe
Jedną z bardziej cenionych 

przez architektów wizualnych 
metod pośrednich jest meto-
da skaningu laserowego. Jest 
to bezdotykowy sposób zbiera-
nia pomiarów, umożliwiający do-
kładne odtworzenie w kompu-
terze bryły budynku wraz z za-
chowaniem kształtu, wymiarów 
i kolorystyki. W celu przeprowa-
dzenia szczegółowej inwenta-
ryzacji budynku wykonano po-
miary skanowania laserowe-
go 3D. Na ich podstawie okre-
ślono m.in. rodzaj i skalę uszko-
dzeń wybranych fragmentów 
budynku. W rozwiązaniach pro-
jektowych na elewacji przewi-
dziano pozostawienie istnieją-
cych tynków, skucie, uzupełnie-
nie i naprawę miejsc uszkodzo-
nych bądź wadliwie wykonanych 
– tynkiem o podobnej fakturze 
[2]. Ze względu na stan tech-
niczny należało także dokonać 
rozbiórki i powtórnie wymuro-
wać fragmenty gzymsów. Braku-

Jedną z bardziej 
cenionych przez 
architektów wizualnych 
metod pośrednich jest 
metoda skaningu 
laserowego.
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jące cegły i kształtki ceramicz-
ne uzupełniono dobranym ma-
teriałem zbliżonym pod wzglę-
dem cech estetycznych i tech-
nicznych do materiałów pierwot-
nych. Mur w miejscach, gdzie 
występują pęknięcia i rysy, nale-
ży naciąć w spoinach, poprzecz-
nie do odpowiedniej głęboko-
ści i zamontować kotwy ze sta-
li austenicznej. Wypełnianie rys 
przeprowadzić mineralną su-
spensją cementową. Elewacje 
ceglane oczyścić ręcznie z za-
praw cementowych. Zdezynfe-
kować, wzmocnić i odtworzyć 
lico cegieł, wyspoinować i za-
bezpieczyć poprzez hydrofobi-
zację. Skuć spękane oraz za-
solone tynki i zastąpić je tynka-
mi renowacyjnymi. Czyszczenie 
powierzchni wątków ceglanych 
i sztukaterii przeprowadzić me-
todą mieszaną – stosując pre-
paraty chemiczne do usuwania 
brudu i farb z cegły i detalu sztu-
katorskiego spłukiwane gorącą 
wodą, metody ręcznego czysz-
czenia i metodę mechaniczną – 
strumieniowo-ścierną. Odtwo-
rzyć brakujące elementy sztu-
katerii, wykonując kopie według 
zachowanych oryginalnych, po-
sługując się zaprawami odpor-
nymi na warunki atmosferycz-
ne. Na zasolonych i zawilgoco-
nych ścianach pierwotnie otyn-
kowanych zastosować system 
lekkich, szerokoporowych tyn-
ków renowacyjnych posiadają-
cych aprobatę WTA. Na oczysz-
czonym ze starych tynków mu-
rze wykonać obrzutkę z zaprawy 
sczepnej na ok. 50 % powierzch-
ni muru. Nałożyć warstwę hydro-
fobowego tynku renowacyjnego 
o grubości >1,5 cm, naśladu-
jąc fakturę gładką lub szorstką 
– rzucaną z kielni. Na gładkich 
tynkach nałożyć gładź mineral-
ną, filcowaną, w kolorze białym 
lub w wersji barwionej. Związany 
tynk zagruntować i pomalować, 
stosując dyfuzyjnie otwartą far-
bę krzemoorganiczną [3].

            
Podsumowanie 
Wykorzystanie diagnosty-

ki nieniszczącej w ocenie stanu 
technicznego budynków o cha-
rakterze zabytkowym umożli-
wia precyzyjne określenie wy-
branych parametrów zastosowa-
nych materiałów budowlanych. 
Jest to szczególnie przydat-

ne w zagadnieniach konserwa-
torskich i na etapie odtwarzania 
brakujących fragmentów budyn-
ku, uszkodzonych w wyniku od-
działywania procesów destruk-
cyjnych. Przeprowadzone ba-
dania termowizyjne i wilgotno-
ściowe stanowiły cenną informa-
cję o warunkach początkowych 
ścian zewnętrznych i umożliwiły 
przedstawienie określonych roz-
wiązań projektowych. Badania 
takie umożliwiły dodatkowo wy-
krycie miejsc przemurowań i za-
miany zastosowanych materia-
łów. Zastosowanie techniki ska-
nowania 3D pozwoliło na do-
kładne zinwentaryzowanie za-
sięgu uszkodzeń wybranych ele-
mentów oraz precyzyjne okre-
ślenie wymiarów poszczegól-
nych fragmentów budynku. Na 
ich podstawie, w oparciu o dane 
uzyskane z analizy historycznej, 
możliwe było wierne odtworze-
nie wszystkich detali architek-
tonicznych. W przypadku bra-
ku zaawansowanego technicz-
nie sprzętu pomiarowego, wspo-
magającego wykonanie inwen-
taryzacji fasady, w wielu przy-
padkach nie ma możliwości jed-
noznacznego zwymiarowania 
określonych fragmentów elewa-
cji. Dzięki przeprowadzonym ba-
daniom architektonicznym, ze-
branym materiałom historycz-
nym oraz na podstawie analizy 
wyników pomiarów możliwe było 
przygotowanie pełnej dokumen-
tacji architektonicznej oraz kon-
serwatorskiej. Wnioski wynika-
jące z etapu prac diagnostycz-
nych powinny stanowić każdo-
razowo podstawę przygotowa-
nia programu konserwatorskie-
go zamierzonej inwestycji.      n

Streszczenie. Renowacja za-
bytkowej kamienicy miesz-
czańskiej.
W artykule przedstawiono przy-
kład renowacji zabytkowej ka-
mienicy mieszczańskiej, na pod-
stawie szczegółowej diagnosty-
ki fasad wykorzystującej bada-
nia nieniszczące. Ocena sta-
nu technicznego budynku wy-
maga w wielu przypadkach za-
stosowania dodatkowych ba-
dań. W przedmiotowym budyn-
ku dokonano oceny stanu ochro-
ny cieplnej, wykorzystując po-
miary termowizyjne oraz badania 
współczynnika przenikania cie-

pła. Dodatkowo dokonano po-
miarów zawilgocenia oraz chłon-
ności kapilarnej ścian zewnętrz-
nych. Analiza wyników badań 
nieniszczących umożliwiła dobór 
odpowiednich rozwiązań projek-
towych oraz technologii prowa-
dzenia prac konserwatorskich. 
Efekt końcowy renowacji umożli-
wił wyeksponowanie walorów ar-
chitektonicznych obiektu. 
Słowa kluczowe: renowacja, 
diagnostyka fasad, badania nie-
niszczące

Abstract. The renovation of the 
listed tenement house.
This article presents an example 
of the renovation of the listed 
tenement house, based on 
detailed diagnostics of facades 
using non-destructive testing. 
An assessment of technical 
condition of the building requires, 
in many cases, additional 
research. The building has been 
assessed for thermal protection 
using thermal measurements and 
tests on heat transfer coefficient. 
In addition, measurements of 
moisture and capillary absorption 
of external walls were carried 
out. Analysis of non-destructive 
testing results has enabled the 
selection of appropriate design 
solutions and technologies for 
performing maintenance work. 
The final effect of the renovation 
made it possible to expose the 
architectural values of the object.
K e y w o r d s :  r e n o v a t i o n , 
diagnostics of facades, non-
destructive testing
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Renowacja budynku  
– zakres projektu

Projekt architektoniczno- 
-budowlany budynku 
poddawanego renowacji 
powinien składać się 
z opisu technicznego 
oraz rysunków 
architektonicznych. 
Reguluje to 
rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
w sprawie 
szczegółowego zakresu 
i formy projektu 
budowlanego. W myśl 
tego aktu prawnego 
część rysunkowa 
dokumentacji technicznej 
powin na przedstawiać 
elewacje w liczbie 
dostatecznej do 
wyjaśnienia formy 
architektonicznej obiektu 
budowlanego oraz jego 
wyglądu zewnętrznego 
ze wszystkich widocznych 
stron, z określeniem 
graficznym lub opisowym 
na rysunku wyrobów 
wykończeniowych 
i kolorystyki elewacji [1]. 
Opis techniczny powinien 
przedstawiać 
rozwiązania projektowe, 
właściwie dobrane 
w odniesieniu do stanu 
technicznego budynku. 
Budynki o charakterze 
zabytkowym wymagają 
szczególnej oceny m.in. 
w zakresie fasady, którą 
można wykonać przy 
pomocy badań 
nieniszczących.

[1] Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 462).
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