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Systematycznie przeprowadzane bada-
nia i oceny okresowe elewacji budyn-
ków stanowią jeden z elementów zarzą-

dzania zasobami mieszkaniowymi. Ich wyniki 
powinny być wykorzystywane do ustalania 
stanu technicznego budynków, co może 
przyczynić się do racjonalnego planowania 
remontów bieżących oraz kapitalnych. Wa-
runkiem jest jednak rzetelne wykonywanie 
badań zarówno okresowych (rocznych, pię-
cioletnich), jak i pozaplanowych związanych 
z bezpieczeństwem budynków. Dostrzeżone 
zmiany stanu technicznego budynków powin-
ny być udokumentowane w protokołach kon-
troli. Zalecenia dotyczące zakresu oraz pro-
cedur badań i ocen można znaleźć w literatu-
rze technicznej, np. [1], a także w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych [2–9]. 

Kontrole i przeglądy
Podczas kontroli, oprócz oceny stanu tech-

nicznego elewacji, powinien być również oce-
niany jej stan estetyczny, ponieważ oba te 
stany mają duży wpływ na trwałość i bezpie-
czeństwo użytkowania budynków oraz ich 
właściwości termoizolacyjne.

Każdy przegląd powinien dostarczać peł-
ną informację o aktualnym stanie technicz-
nym elewacji, o zagrożeniach i uszkodze-
niach. Powinny być także wskazane działa-
nia, jakie należy podjąć, aby nie dopuścić do 
dalszego przyspieszonego starzenia się ele-
mentów składowych systemów elewacyjnych 
lub nawet ich zniszczenia. 

Właściciele i zarządcy budynków powin-
ni dokładać wszelkich starań, aby oddziały-
wania czynników zewnętrznych, związanych 

Stan techniczny elewacji budynków ma 
znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, 
trwałość i szeroko rozumiany komfort 
użytkowania, a także na wartość nieruchomości. 

Okresowe oceny stanu technicznego 
elewacji budynków 
Cz. 1. Wymagania ogólne

z działaniem człowieka oraz sił natury na bu-
dynki, nie mogły spowodować zagrożenia ży-
cia i zdrowia użytkowników oraz bezpieczeń-
stwa mienia lub środowiska. 

Niezależnie od kontroli okresowych właści-
ciele budynków mogą przeprowadzać prze-
glądy robocze mające na celu określenie sta-
nu przygotowania elewacji do użytkowania w 
okresie zimowym. 

Najczęściej stosowane 
rozwiązania elewacji 
Elewacje budynków w Polsce są najczę-

ściej wykonywane z:
–  tynków mineralnych (z reguły cemen-

towych i cementowo-wapiennych) na-
kładanych na ściany jednowarstwowe 
oraz wielowarstwowe; rozwiązanie to 
jest spotykane zarówno w budownic-
twie współczesnym (np. tynk cemen-
towy na zewnętrznej warstwie ściany 
szczelinowej lub na ścianie jednowar-
stwowej z bloczków z autoklawizowane-
go betonu komórkowego), jak w budow-
nictwie starszym (np. tynk cementowo-
-wapienny na jednowarstwowej ścianie  
z cegły ceramicznej);

–   złożonych systemów ocieplania (wystę-
pujących pod nazwą ETICS) mocowa-
nych do ścian;

–   okładzin mocowanych bezpośrednio 
do powierzchni ścian lub do podkon-
strukcji (tak zwane systemy elewacji 
wentylowanych);

–  prefabrykowanych elementów (do tej gru-
py należą znane od początku XX wieku 
ściany z wielkiej płyty oraz nowoczesne, 
fabrycznie wykończone bloki do wyko-

nywania dociepleń systemów VETURE, 
segmentowe ściany osłonowe);

–  ścian osłonowych (ściany słupowo-ryglo-
we, często wypełniane szkłem);

–  płyt warstwowych (najczęściej spotykane 
są w budynkach przemysłowych, maga-
zynowych i handlowych);

–  niewykończonych zewnętrznych ele-
mentów murowych (kamień, cegła ce-
ramiczna, cegła silikatowa) występują-
cych w postaci ścian jednowarstwowych 
i wielowarstwowych.

W wielu nowoczesnych budynkach jedno-
cześnie może występować kilka typów ele-
wacji (fot. 1.).

Ze względu na różnice konstrukcyjno-ma-
teriałowe systemów elewacyjnych każde roz-
wiązanie wymaga, podczas okresowej oce-
ny technicznej budynku, zastosowania innych 
procedur postępowania, a także innych na-
rzędzi badawczo-pomiarowych. 

W kolejnych częściach artykułu bę-
dą opisywane zasady wykonywania badań  
i ocen okresowych poszczególnych typów 
elewacji.  

Wymagania prawne  
dotyczące badań i ocen 
okresowych elewacji
Ustawa Prawo budowlane [10] wyma-

ga, aby obiekty budowlane, a więc i bu-
dynki, były – biorąc pod uwagę przewidy-
wany okres użytkowania – projektowane  
i budowane w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej. Obiekty 
te powinny być także użytkowane w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami 
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JE ochrony środowiska, jak również utrzymywa-
ne w należytym stanie technicznym oraz es-
tetycznym, nie dopuszczając do nadmierne-
go pogorszenia ich właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej. Przez należyty stan 
techniczny należy rozumieć taki stan, w któ-
rym wszystkie elementy budynków (w tym ele-
wacje), instalacje oraz urządzenia zachowu-
ją pełną sprawność techniczną i spełniają wy-
magania przepisów techniczno-budowlanych. 

Natomiast w art. 62 ustawa [10] zobowią-
zuje właścicieli i zarządców obiektów bu-
dowlanych do przeprowadzania ich kontro-
li okresowych:

–  co najmniej raz w roku, polegających 
na sprawdzaniu stanu technicznego ele-
mentów budynków narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących pod-
czas użytkowania obiektów; z tego obo-
wiązku zwolnieni są właściciele budyn-
ków jednorodzinnych oraz zagrodowych 
i letniskowych;

–  co najmniej raz na 5 lat, polegających 
na sprawdzaniu stanu technicznego  
i przydatności do użytkowania obiektów 
budowlanych, estetyki obiektów budow-
lanych oraz ich otoczenia. 

W przypadku budynków o powierzchni za-
budowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m2 kontrole okresowe 
powinny być przeprowadzane co najmniej 
dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, a zakresy tych kontro-
li powinny być takie jak dla kontroli rocznych.

Rozporządzenie [11] określa wymagania 
dotyczące prawidłowości użytkowania bu-
dynków oraz określa zasady sporządzania 
protokołów z przeprowadzonych przeglądów.

Kontrole okresowe wg [11] powinny być 
przeprowadzane w porze wiosennej, czyli  
w okresie od marca do czerwca.

W celu zapewnienia należytego poziomu 
bezpieczeństwa użytkowania obiektów bu-
dowlanych ustawodawca przewidział rów-
nież możliwość przeprowadzania kontroli po-
zaplanowych, tak zwanych kontroli bezpie-
czeństwa. Kontrole tego typu dokonywa-
ne są po wystąpieniu oddziaływań wyjątko-
wych (anomalnych oddziaływaniach atmos-
ferycznych – silnych wiatrach, powodziach), 

wstrząsach parasejsmicznych, pożarach,  
i innych, które mogą mieć negatywny wpływ 
na stany techniczne budynków.

Ważnym elementem każdej kontroli jest 
sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzed-
niej kontroli, co ma na celu zarówno zwery-
fikowanie działań osób odpowiedzialnych za 
stan techniczny budynków, jak i – co ważniej-
sze – zapewnienie bezpieczeństwa użytko-
wania tych obiektów.

Protokoły sporządzane w wyniku kontroli 
okresowych budynków mieszkalnych powin-
ny zawierać określenie:

–   stanu technicznego elementów budyn-
ków objętych kontrolą,

–   rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kon-
trolowanych elementów,

–   zakresu robót remontowych i kolejności 
ich wykonywania,

–   metod i środków użytkowania elemen-
tów budynków narażonych na szkodli-
we działanie wpływów atmosferycznych 
i niszczących działań innych czynników,

–   zakresu niewykonanych robót re-
montowych, zaleconych do realizacji 
w protokołach z poprzednich kontro-
li okresowych.

Badania i oceny okresowe stanu tech-
nicznego użytkowanych budynków mogą 
przeprowadzać osoby posiadające właści-
we uprawnienia budowlane lub odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. Badania i oceny mo-
gą być przeprowadzane przez więcej niż jed-
ną osobę. 

Zakres badań i ocen 
okresowych
Kontrole stanu technicznego każdego typu 

elewacji należy rozpocząć od zapoznania się 
z dokumentacją techniczną obiektu budowla-
nego. Pozwoli to na właściwe przygotowanie 
się do przeglądu, dobór odpowiednich na-
rzędzi badawczo-pomiarowych, wytypowa-
nie obszarów elewacji najbardziej narażonych 
na oddziaływanie czynników agresywnych, 
stworzenie racjonalnego planu przeglądu.

Zalecane jest wykorzystywanie kopii rzu-
tów elewacji do nanoszenia na nie uszkodzeń 
wykrytych w trakcie kontroli.

Przed bezpośrednim przystąpieniem do 
przeglądu konieczne jest zapoznanie się  
z protokołami wcześniejszych kontroli  
i wskazanymi w nich zaleceniami. Koniecz-
nym elementem każdego przeglądu jest oce-
na wykonania wcześniejszych zaleceń po-
kontrolnych. Pomocny jest wywiad środowi-
skowy przeprowadzony z administratorem  
i w miarę możliwości z użytkownikami budyn-
ku. W wyniku rozmów można zidentyfikować 
zagrożone obszary elewacji trudno zauważal-
ne lub niemożliwe do wykrycia podczas oglę-
dzin powierzchni elewacji. Na przykład infor-
macje uzyskane od użytkownika, że na ścia-
nie zewnętrznej w okresie zimowym pojawia-
ją się ślady zawilgocenia, mogą świadczyć  

o osunięciu się warstwy docieplenia w elewa-
cji wentylowanej (fot. 2.). Informacje uzyskane  
w trakcie wywiadów środowiskowych pozwa-
lają znacznie szybciej i precyzyjniej wytypo-
wać uszkodzone fragmenty elewacji.

Ustawodawca przewidział, że w toku kon-
troli szczegółowym sprawdzeniem powinny 
być objęte: 

–   zewnętrzne warstwy ścian zewnętrznych 
(warstwy fakturowe);

–   elementy ścian zewnętrznych (attyki, fila-
ry, gzymsy), balustrady, loggie i balkony;

–   urządzenia zamocowane do ścian bu-
dynku (banery reklamowe, uchwyty fla-
gowe, anteny, klimatyzatory, uchwyty 
przewodów energetycznych itp.);

–   elementy odwodnienia oraz obróbek 
blacharskich;

–   estetyka budynku – np. zabrudzenia ele-
wacji, wyblakłe farby itp.;

–   elementy uziemienia (występują  
w przypadku elewacji wykonanych  
z metali).

Przedstawiony powyżej zakres badań wy-
maga od dokonujących oceny wcześniejsze-
go przygotowania się, zarówno merytorycz-
nego, jak i technicznego. 

W celu dokonania rzetelnej oceny tech-
nicznej elewacji w wielu przypadkach ko-
nieczne jest zastosowanie specjalistyczne-
go sprzętu, gdyż same oględziny bez dodat-
kowych pomiarów instrumentalnych i organo-
leptycznych nie pozwalają na dokonanie wia-
rygodnej oceny. Do podstawowego wyposa-
żenia koniecznego do przeprowadzenia oce-
ny technicznej różnych typów elewacji należy 
zaliczyć: lornetkę, teodolit, niwelator, dwume-
trową poziomnicę, wilgotnościomierz, urzą-
dzenie do pomiaru skuteczności uziemienia 
metalowych elementów podkonstrukcji, en-
doskop techniczny, lupę Brinella, kamerę ter-
mowizyjną, miernik grubości lakieru, ultradź-
więkowy miernik zniszczeń korozyjnych, dal-
mierz, suwmiarkę, drewniany młotek.

Przy ocenie przyczepności tynków do pod-
łoża i stwierdzeniu, czy nie stwarza zagroże-
nia dla życia użytkowników, bardziej wiary-
godnym sprawdzeniem jest opukiwanie je-

Fot.1. Połączenie kilku typów elewacji  
w jednym budynku: 1 – elewacja 
wentylowana z okładzinami szklanymi;  
2 – elewacja typu ETICS

Fot. 2. Wykryte na podstawie wywiadu 
środowiskowego uszkodzone fragmenty 
docieplenia elewacji



go powierzchni niż przeprowadzenie oględzin  
z określonej odległości, nawet z wykorzysta-
niem lornetki. W przypadku budynków śre-
dniowysokich, wysokich i wysokościowych 
oceny technicznej należy dokonywać z pod-
nośnika lub rusztowania podwieszanego.

Na pierwszym etapie oceny technicz-
nej należy wytypować fragmenty elewacji  
z wyraźnymi uszkodzeniami, aby na dal-
szych etapach kontroli ocenić organolep-
tycznie oraz instrumentalnie skalę uszko-
dzeń (ewentualnie ich przyczyny), osza-
cować stopień zagrożenia wykrytych 
uszkodzeń. Oględzin należy dokonywać  
w naturalnym świetle dziennym, kiedy słońce 
jest w zenicie. W przypadku systemów elewa-
cyjnych odbijających światło, mogących ośle-
pić obserwatora, oględzin należy dokonywać  
w momencie, kiedy efekt oślepiania zaniknie.

Podczas oceny stanu technicznego każ-
dego typu elewacji szczególną uwagę nale-
ży zwracać na elementy dodane, nieuwzględ-
nione w dokumentacji technicznej obiektu. 
Na bezpieczeństwo użytkowania budynków 
niekorzystny wpływ mogą mieć przeszklone 
przez mieszkańców loggie, przymocowane do 
okładzin elewacyjnych kamery spostrzegania 
zewnętrznego, haki do banerów reklamowych, 
klimatyzatory przymocowane do wykończe-
niowych warstw elewacji. Samodzielnie za-
montowane na elewacji elementy mogą mieć 
również negatywny wpływ na jej trwałość.

Istotny wpływ na trwałość i bezpieczeń-
stwo użytkowania wszystkich typów elewacji 
mają zewnętrzne elementy służące do odpro-
wadzenia wody: rynny, obróbki blacharskie, 
rury spustowe. Uszkodzenia tych elementów 
mogą być przyczyną zawilgocenia termoizo-
lacji, degradacji tynków, trwałych przebar-
wień, korozji (w tym biologicznej). Podczas 
przeprowadzania kontroli okresowych nie-
rzadko wykonywane są próby wodne w ce-
lu ustalenia drożności rur spustowych, miejsc 

przecieków na połączeniu różnych elemen-
tów elewacyjnych.

Coraz częściej podczas przeprowadzania 
kontroli okresowych elewacji dokonywane są 
pomiary termowizyjne, pozwalające wykryć 
wady docieplenia, a w efekcie – zwiększyć 
efektywność energetyczną przegrody. Po-
miary termowizyjne są szczególnie skuteczne  
w przypadku elewacji wentylowanych – po-
zwalają wykryć fragmenty elewacji, w których 
doszło do osunięcia się termoizolacji.

Wykryte w trakcie kontroli uszkodzenia ele-
wacji należy udokumentować – niezbędna 
jest rejestracja fotograficzna oraz identyfika-
cja na rzutach elewacji. Dokumentacja powin-
na również umożliwiać precyzyjne określenie 
miejsc występowania zarejestrowanych ele-
mentów (fot. 3.).

Dane zawarte w protokołach kontroli stano-
wią podstawę do sporządzenia zestawienia 
robót remontowych:

–  robót konserwacyjnych,
–  napraw bieżących,
–  napraw głównych.
Na podstawie tego zestawienia podejmo-

wane są decyzje co do kolejności dalszych 
prac.

W protokołach powinny być odniesienia do 
ustaleń wcześniej przeprowadzanych prze-
glądów, zarówno do sprawdzenia poprawno-
ści zrealizowanych zaleceń, jak też porówna-
nia obecnego i ówczesnego stanu technicz-
nego budynków. Protokoły powinny zawierać 
także dane osób przeprowadzających ocenę.

Oprócz formalnego przekazania protoko-
łów z przeprowadzonych kontroli niezwykle 
istotną rolą ekspertów jest wyjaśnienie admi-
nistratorom lub właścicielom budynków wpły-
wu wykrytych wad na trwałość i bezpieczeń-
stwo użytkowania tych budynków.

Podsumowanie
Elewacje budynków powinny być pod-

dawane okresowym kontrolom i badaniom. 
Gruntowne, właściwie przygotowane okreso-
we kontrole oraz badania techniczne zorga-
nizowane według naukowo uzasadnionych 
schematów pozwalają na wcześniejsze wy-
krywanie uszkodzeń i w konsekwencji na 
przeprowadzanie mniej kosztownych remon-
tów oraz wydłużenie okresu przydatności do 
użytkowania elementów budynków.
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Streszczenie: Elewacje budynków mają zna-
czący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwa-
łość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, 
a także na wartość nieruchomości. Niewykry-
te w odpowiednim czasie uszkodzenia obniża-
ją wartości estetyczne i użytkowe budynków,  
a w stadium zaawansowanym mogą być przy-
czyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. 
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związa-
ne z okresowymi ocenami stanu technicznego 
elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszyst-
kich typów elewacji procedury badań i ocen, 
zwrócono uwagę na konieczność stosowania 
sprzętu specjalistycznego do oceny technicz-
nej elewacji. 
Słowa kluczowe: elewacje, elewacje wentylo-
wane, ETICS, prefabrykowane systemy ocie-
pleń, oceny okresowe.

Abstract: PERIODIC ASSESSMENTS 
OF THE TECHNICAL CONDITION OF 
BUILDING FACADES. Part 1. General 
requirements. Building facades have  
a significant impact on their safety, durability 
and widely understood comfort of use, as 
well as on the value of the property. Damages 
not detected in a timely manner reduce the 
aesthetic and functional values of buildings, 
and in the advanced stage they can cause 
failures or even construction disasters.
The subject of the paper are issues related 
to periodic assessments of the technical 
condition of the facade. Inspection 
procedures common to all types of 
facades were presented, and the need to 
use specialized equipment for technical 
assessment of facades was pointed out.
Keywords: facades, ventilated facades, 
ETICS, prefabricated thermal insulation 
systems, periodic assessments

Fot. 3. Przykładowy widok elewacji  
z zaznaczonymi miejscami występowania 
wad i uszkodzeń (cyfry są odnośnikami  
do tekstowego opisu uszkodzeń)
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