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Streszczenie: W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków 

a-
znego poprzez wyko-

rzystanie 

ji, w odniesieniu 
do skali,

inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, zabytki architektury drew-
nianej, architektura wiejska, standaryzacja dokumentacji konserwatorskiej, tachimetria, 
fotoplan, skanowanie laserowe

1.

Inwentaryzacja pomiarowo- u-

ektu budowlanego
i wykonawczego w-
lano-konserwatorskich [1, 2, 3].

Praktyka zawodowa opraco-
wywanej 

dla celów badawczych i konser-
bardzo ograniczona. 

inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej architektury drewnianej.
jest powinny odpo-

,
ów.

n-
taryzacyjnych o-

ona bowiem od preferencji samych wykonawców (lub zleceniodawców). Nie poruszono 
d-
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wynikaj owo z ogólnych zasad przedstawie

Tajchman [5].

2.
pomiarowo-rysunkowych architektury drewnianej i ich przyczyny

e-
zabytków

anie konkretnych wykonawców, lecz
zwrócenie uwagi na sam problem

o-
nieodpowiedniego przedstawiania 

rysunkowego inwentaryzowanego zabytku. 

dzy innymi pewne inwentaryzacje architektury szki
w ne el ce
w danym obiekcie (np. w inwentaryzacji XIX- o-

brakuje elementów, które realnie is -
z dachem mansardowym brakuje ). 

Nierzadko zdarza
(np. w inwentaryzacji XVII-
przez trzy kondygnacje do o

kompletnym brakiem rozpoznania konstrukcji (np. chmura punktów z przekrojem XVIII-
i-

ierzenia, przy 

zt
i
kolejnych rzutach

ego zabytku 
jest niedostosowanie oznaczenia graficznego na 
rysunkach architektoniczno-
punktów XVIII- d-
stawieniu rys

-

opisem metod pomiarowych) o
-rysunkowych 

i konserwatorskich, prac kon-
serwatorsko-

projektowej [7]. Brak 
natomiast takich regulacji dla wykonania samej dokumentacji pomiarowo-rysunkowej.
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opisem metod pomiarowych) o
-rysunkowych 

i konserwatorskich, prac kon-
serwatorsko-

projektowej [7]. Brak 
natomiast takich regulacji dla wykonania samej dokumentacji pomiarowo-rysunkowej.

entaryzacji.

o-
-

rawdzania przez merytoryczny 
nadzór.

3. ody inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej
architektury drewnianej 

, -rysunkowa. Do 
drewnianej ar

tach 30. XX w. przez studentów 
Politechniki W

ch muzeów na wolnym powietrzu [8]. Podstawowe 
rozpoznanie zasobu terenowego wykonywano i
dów Ochrony Zabytków. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tzw. zielone 

przyziemia z wymiarowaniem, krótkim opisem i z ]. Nowsza dokumentacja, tzw. 

–20 a 1–800, 

przekroje, ukazuj ]. 
–100,

Nieco bardziej szczegó przy wykorzystaniu inwenta-

przekrojach oraz 
elewacjach [11 w-
nie problemami typologii [12]. Dopier

e-
go czy osobno robionych widoków izometrycznych dla ukazania n -
dymnych (il. 1) [13,14,15].

z
przydatny podczas prac kons

-
konserwatorskich. 

P bardziej dokumentacji jest inwentaryzacja pomiarowo-
rysunkowa szkieletoweg –50 [16]. 
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Il. 1. inwentaryzacji wykorzystywanych w badaniach typologicznych architek-

historyczno-architektonicznych oraz zakrojo-
nych prac konserwatorskich:
statycznych, projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego (il. 2) [17].

Il. 2. Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa –50, 
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Il. 1. inwentaryzacji wykorzystywanych w badaniach typologicznych architek-

historyczno-architektonicznych oraz zakrojo-
nych prac konserwatorskich:
statycznych, projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego (il. 2) [17].

Il. 2. Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa –50, 

Rysunki w skali 1-50 lub 1- pracami kon-
serwatorskimi. Mowa tu o kompleksowym remoncie budynku, jego translokacji, kopi lub 

wykonana w skali 1-20 w ramach praktyk ze studentami kierunku Ochrona dóbr kultury, 
[18 e-

go Parku Etnograficznego w Wielki y-

olarki. d-
k-
i-

tektonicznych, a dalej projektu koncepcyjnego i budowlanego (il. 3) [19]. Na podstawie tej 
(il. 4) Wnioski konserwatorskie 

A

B

Il. 3. – rozwarstwienie chronologiczne, B –
konserwatorski projekt koncepcyjny [19]. 
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Il. 4. rskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce (fot. M. Prarat 2009 i 2015). 

-20 jest inwentaryzacja wia-
tra ]. Opracowanie t
i
przeniesienia. Dodatkowo, szkieletowe bez odeskowania ze 

w –
nieruszona (il. 5). Dokumentacja

nicznych i prac wykonawczych [21]. 
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Il. 4. rskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce (fot. M. Prarat 2009 i 2015). 

-20 jest inwentaryzacja wia-
tra ]. Opracowanie t
i
przeniesienia. Dodatkowo, szkieletowe bez odeskowania ze 

w –
nieruszona (il. 5). Dokumentacja

nicznych i prac wykonawczych [21]. 

Il. 5. Inwentaryzacja pomiarowo-
M. Prarat, 2009).

niczny z wyko-

o-
zenie 
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a-
cji, prze poza trady-

budowlanej (il. 6).
est tachimetria i fotogrametria [23]. Zastosowanie tachimetra 

nio 
w

i

e-

ciesielskich lub obróbki elementów konstrukcyj-
nych).

u-

, pozwala na do-

r-
stwionych ustrojów konstrukcyjnych. 

Il. 6. w podczas praktyk studentów Ochrony dóbr kultury, r-
watorstwo z inwentaryzacji pomiarowo- – podczas zbierania 
pomiaru (fot. M. Prarat, 2009), B – przekrój poprzeczny spichlerza.
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a-
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nio 
w

i

e-
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Il. 7. w kamienicy na ul. Mostowej 6 
w wska).

4. Propozycja standaryzacji

pro
od celu, -
Skala tabelkach. one 

tacja przy zleceniu i odbiorze inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej. 
y-

-rysunkowa i
.

Skala: 1:100 - 10 cm

Cel: Zakres:

badania typologiczne,
a prostych prac 

(konserwatorskich
y-

pokrycia dachowego, 
pomalowania elewacji).

przekrój poprzeczny, 
elewacje,

i

i dachów,

(drzwiowych, okiennych itd.),

z-

drzwiowych i okiennych),
znaczenie podstawowych czególnych 

.
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- - 2,5
Cel: Zakres:

historyczne, konserwatorskie),
budowlanego 

(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),

restauratorskich, adaptacyjnych.

zystkie elewacje 
ementów krojonych, widocznych 

i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-

w rzutach, przekrojach i elewacjach,
o-

esz-

drzwiowych i okiennych, schodów),

ji,

- 2, -
Cel: Zakres:

historyczne, konserwatorskie),

(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),

restauratorskich, adaptacyjnych, trans-
lokacyjnych i rekonstrukcyjnych.

ementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-

konstr
w wszystkich rzutach, przekrojach i elewacjach, 

o-

rii itd.),

budowlanych (np. faktura elementów budowlanych, zamu-

z-

e otworów 
drzwiowych i okiennych, schodów),
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ementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-

konstr
w wszystkich rzutach, przekrojach i elewacjach, 

o-

rii itd.),

budowlanych (np. faktura elementów budowlanych, zamu-

z-

e otworów 
drzwiowych i okiennych, schodów),

5. Podsumowanie

cja standaryzacji dokumentacji pomiarowo-
a-
od 

celu, Standaryzacja z
wykonawców, z drugiej

e-
pomiarowo-

-architektonicznych zawieraj
; bada

projektu bud projektu powykonawczego.
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Measurement and drawing inventory 
of wooden architecture monuments in the renovation 
process – problems and proposal of standardization

Maciej Prarat, Ulrich Schaaf

w Toruniu, e–mail: mprarat@umk.pl, u.schaaf@uni.torun.pl

Abstract: Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monu-
ments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question 
about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement 
methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till 
laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the docu-
mentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step 
standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.

Keywords: measurement and drawing inventory, wooden architecture monuments, 
rural architecture, standardization of renovation records, tachymetry, photoplan, laser 
scanner


