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I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „REMONT 
KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 – KAPLICY SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 
WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE”. 
Dokumentacja została sporządzona w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „Projekt remontu 
kaplicy szpitalnej w bud. nr 3 w kompleksie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w 
Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 1-3 oraz „Projekt remontu dawnej kaplicy szpitalnej w bud. nr 20 w 
kompleksie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie przy ulicy 
Wrocławskiej 1-3”. 
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie inwentaryzację budynku. Stanowi część opracowania 
składającą się z: 
- inwentaryzacji architektonicznej, 
- badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich, 
- ekspertyzy technicznej. 

 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Wizja i pomiary w terenie 
- Umowa  nr 29/2018/50 
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich remontu elewacji i wnętrz dwóch kaplic 

(budynek nr 3 i nr 20) szpitala wojskowego w Krakowie sporządzone przez mgr Izabelę Michalik, jesień 
2018 

- Pisma BMKZ z dnia 16 lipca 2018 r. (KZ-02.4120.9.6.2018.KB+MT oraz KZ-
02.4120.9.4.2018.KB+MT 

- Archiwalna dokumentacja remontu dachu, autor. Pociej J. Kraków 2013 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  2017 r. poz. 2187). 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz.U. 2017 poz. 1265)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny  
odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 2017 poz. 2285) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) 

- Norma PN-82/B-2000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

- Norma PN-82/B-2001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- Norma PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  

- Norma PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-B-03250:1957 Konstrukcje betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

- Norma PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-81/ B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie  

- Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 
obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN1991-1-1:2004/AC:2009 

- Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem PN-EN 1991-
1-3:2005/AC:2009 

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru PN-EN 
1991-1-4:2008/AC:2009 

- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1993-
1:2006/AC:2009 

 
 
 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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III. OGÓLNE ZASADY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU 

 
Na stan techniczny elementów budynku podstawowy wpływ ma jego zużycie techniczne. Zużycie 
techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości 
wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad projektowych oraz 
prowadzonej gospodarki remontowej. Wymienione wyżej elementy będą brane pod uwagę w ocenie stanu 
technicznego całego obiektu. Ocena stanu technicznego obiektu może być dokonywana w  sposób 
wizualny lub badawczy, w zależności od rodzaju stwierdzonego zużycia całego obiektu, w tym 
poszczególnych jego elementów. 
Ocena stopnia zużycia technicznego danego elementu na podstawie jego oględzin wymaga przyjęcia 
pewnych kryteriów oceny 
Oceniając stan techniczny budynku i jego elementów, przyjęto następujące definicje: 

 stan dostateczny – elementy, które nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji; 

 stan mało zadawalający – elementy, które wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz 
objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia 

 stan niezadowalający – elementy, które uległy znacznej korozji, wykazują objawy ugięć, znaczne 
zarysowania, uszkodzenia tynków itp. 

 stan przedawaryjny – elementy, wykazujące nadmierne ugięcia i zarysowania, świadczące o 
przekroczeniu stanów granicznych nośności i użytkowalności, a także wykazujące istotne uszkodzenia, 
ubytki itp. 

 

IV. DANE OGÓLNE 

1. Nazwa, adres obiektu budowlanego. 
Nazwa Inwestycji: REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 - KAPLICY 
SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z 
POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE 
Adres: ul. Wrocławska 1-3, Kraków 
Działki: dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza 
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków 

 
2. Lokalizacja obiektu 

Teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 
nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 
Kraków. 

 

V. WARUNKI GRUNTOWNO-WODNE: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych, warunki gruntowe określa się jako proste, a obiekt budowlany proponuje się 
zaliczyć do III kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 
warunkach gruntowych. Stwierdzono, że teren badań pokryty jest cienką warstwą nasypów 
niebudowlanych. Poniżej stwierdzono grunty rodzime, mineralne, spoiste w postaci pyłów piaszczystych 
oraz niespoiste w postaci piasku średniego. Na głębokości posadowienia stwierdzono grunty rodzime, 
spoiste w stanie twardoplastycznym i niespoiste w stanie średnio zagęszczonym zaliczane do gruntów 
nośnych. 

 

VI. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowe budynek nr 3 zlokalizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z 
Polikliniką przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45. j.ew. Krowodrza. 
Budynek jest obiektem zabytkowym wniesionym na w pierwszych latach XX w. 
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Budynek kaplicy to obiekt, wolnostojący, jednokondygnacyjny wybudowany na planie litery T o wym. 
zewn. 8,08 x 14,7 [m] z poszerzeniem w rejonie Prezbiterium do 11,55. Budynek kaplicy przylega od 
strony wejścia do budynku nr 45.  
 

 
 

Lokalizacja kaplicy w odniesieniu do całego budynku 
Budynek ten wykonany został w technologii murowanej, powszechnie stosowanej w Polsce. Materiałem 
ściennym jest cegła budowlana pełna ceramiczna występująca tu o wymiarach, dziś już nie stosowanych w 
budownictwie powszechnym, a mianowicie 27x13x7(6) cm. Materiałem wiążącym jest tradycyjna zaprawa 
cementowo-wapienno-piaskowa. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie przyziemia budynku wynosi 
1½ cegły, czyli ok.0,50m z tynkiem.  Cegła stanowi element konstrukcyjny ościeży oraz nadproży 
otworów okiennych i drzwiowych. Gzymsy wykonane w formie poziomych pasów, wysuniętych przed lico 
ściany. Konstrukcja dachu drewniana wieszarowa. 
Główne elementy konstrukcyjne to: 
1. Dach dwuspadowy kryty dachówką (marsylka) o konstrukcji wieszarowej przenoszący obciążenia 
poprzez układ słupów oraz zastrzałów na tramy,  a dalej  na podłużne ściany zewnętrzne budynku;  
2. Strop nad kaplicą w konstrukcji sklepienia ceglanego opartego podłużnych ścianach kaplicy 
3. Ściany w konstrukcji murowej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.  
4. Fundamenty ceglano – kamienne bez odsadzek nieizolowane. 

 
Elewacja południowo 
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Widok stropu - sklepienia 

 
 

 

 
Widok elewacji wschodniej – stan tynków oraz linia poziomu zawilgocenia 
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Poziom posadowienia fundamentów ~-1,10 m p.t.i. 
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Rzut budynku kaplicy 
 

 
Przekrój porzeczny przez kaplicę z widokiem na ścianę frontową 
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Widok od wewnątrz na Prezbiterium 

 
 
Dane techniczne: 
- rok budowy: po 1905 r.  
- kubatura: 1300 m3 
- powierzchnia użytkowa: 79,80+4,60+4,66 m2 
- długość elewacji: 14,70 m 
- szerokość elewacji: 11,55 m 
- wysokość budynku: 7,60 m (do gzymsu, od niższego poziomu terenu) 
- liczba kondygnacji 1 
- budynek niepodpiwniczony 
 
 
1. Konstrukcja dachu 
Dach o konstrukcji drewnianej wieszarowej przenoszący obciążenia poprzez układ słupów oraz zastrzałów na 
tramy,  a dalej  na podłużne ściany zewnętrzne budynku. Dach symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką 
ceramiczną. Dach nie był poddany remontowi. Dach był przeciążony. Świadczą o tym przekroczone ugięcia 
belek koszowych.  W celu poprawy sytuacji ykonano podparcia pośrednie dla belek. Podarcia wykonano 
nieprawidłowo, gdyż słupy wsparto bezpośrednio na sklepieniu.  
Pochylenie połaci jest pod kątem ~300.  

Główne elementy tego dachu to krokwie o przekrojach 13x16 oparte na murłatach 16x20 oraz na płatwi 
kalenicowej 14x16. Rozstaw krokwi nie przekracza 120 cm.  Płatwie podparto słupami o przekrojach  16x20, 
zaś które oparte są tramach 18x20. Dla zapewnienia stabilności konstrukcji zastosowano zastrzały pomiędzy 
tramami i słupami pod katem 450. Zarówno w poszyciu dachu jak i w konstrukcji zauważono uchybienia, 
które świadczą o utracie bezpieczeństwa i użytkowania konstrukcji. Stan techniczny konstrukcji dachu 
należy uznać niedostateczny (kwalifikacja wg pkt. III). Dach wymaga częściowej wymiany i 
dostosowania do warunków normowych. 
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2. Strop nad kaplicą 
Konstrukcja sklepienia ceglana. W trakcie wizji lokalnej w stropie nie zauważono znacznych zarysowań oraz 
pęknięć w elementach sklepienia, świadczących o przeciążeniu konstrukcji ewentualnie wynikające z 
niedostatecznej nośności. Sklepienie zostało w sposób nieodpowiedni dociążone, spowodowane 
wykorzystaniem poddasza nieużytkowego na cel magazynowe. Między innymi złożono na poddaszu materiały 
z poszycia dachu (dachówka ceramiczna). Stan techniczny konstrukcji stropu należy uznać za 
dostateczny  (kwalifikacja wg pkt. III).  
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3. Konstrukcja ścian 
Ściany budynku wg technologii tradycyjnej charakterystycznej dla tego okresu. Mury nośne wykonano z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Klasę cegły i markę zaprawy oceniono na podstawie oględzin 
pozbawionych tynku fragmentów murów. Przyjęto klasę cegły 7.5 MPa, a markę zaprawy 0.4 MPa. Ściany 
nośne posiadają zmienną grubość wahającą się w granicach 45÷56 cm z tynkami. Ściany otynkowano od 
wewnątrz i zewnątrz tynkiem wapiennym. Zauważono uszkodzenia w postaci zarysowania. Na ścianach 
zaobserwowano ubytki w tynkach i nieznaczne zarysowanie nieświadczące o zagrożeniu bezpieczeństwu 
konstrukcji. Stan techniczny ścian nośnych jako dobry. Nie zauważono znaczących uszkodzeń w postaci 
zarysowania. W rejonie przyziemia na ścianach widoczne są ślady wilgoci. Widoczne są wykwity na ścianach. 
Widoczne ślady wilgoci w wyższych częściach ścian, świadczą o zaciekaniu wody deszczowej – bądź poprzez 
nieszczelne obróbki blacharskie rury, rynny, bądź przez nieszczelny dach. Widoczne ślady wilgoci na elewacji 
budynku od podwórka przenikające do wewnątrz budynku powodująca destrukcję cegieł i odspajanie tynków 
elewacyjnych. Ściany zostały wzniesione na ławach kamienno-wapiennych. Teren wokół budynku 
podniesiony względem oryginalnego. Wizja wykazała, że poziom terenu wokół budynku jest w poziomie 
niekiedy powyżej  poziomu posadzki wewnątrz budynku. Ściany nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej Ten 
stan powoduje przejmowanie wilgoci z gruntu na ściany. Dodatkowo teren ukształtowany jest nieprawidłowo 
powodując spływ wody od strony południowo-wschodniej w kierunku budynku. Pod względem 
technicznym konstrukcję ścian należy uznać za mało zadawalający (kwalifikacja wg pkt. III) z 
uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej pod fundamentami. Głównymi powodami zniszczeń 
występujących zarówno na elewacji jak i wewnątrz obiektu są zawilgocenie ścian i ogólnie działanie wody na 
obiekt (zarówno tej pochodzącej z opadów atmosferycznych jak i przedostającej się wgłąb murów i 
podciąganej kapilarnie z otaczającego kaplicę gruntu). 
 
4. Fundamenty 
Budynek posadowiony bezpośrednio na gruncie na ławach ceglano-kamiennych bez odsadzek. Szerokość ław 
fundamentowych  ~60cm.  Na głębokości posadowienia stwierdzono grunty rodzime, spoiste w stanie 
twardoplastycznym i niespoiste w stanie średnio zagęszczonym zaliczane do gruntów nośnych. Po dokładnym 
rozeznaniu stanu zachowania ścian konstrukcyjnych nie stwierdzono zarysowań oraz spękań, które mogłyby 
świadczyć o obniżeniu nośności lub o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Praca ław 
fundamentowych przy obecnym obciążeniu jest prawidłowa. Zarysowanie przestrzeni są niewielkie i 
występują lokalnie. Wszystkie zarysowania nie wpływają istotnie na nośność ścian. Stan techniczny 
fundamentów określono jako dobry. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stanu zachowania ścian 
nośnych i nadproży oraz na podstawie odkrywki fundamentowej stwierdzono, że posadowienie budynku i 
praca fundamentów pod obecnym obciążeniem jest prawidłowa. Istotnym problemem jest brak izolacji 
przeciwwilgociowej zarówno poziomej jak i pionowej oraz niewłaściwie wyprofilowany teren wokół budynku. 
Taki stan powoduje zawilgocenie fundamentów i działanie destrukcyjne na zaprawę wiążąca oraz cegły. 
Dalszy taki stan przyczyni się do obniżenia nośności budynku i spowoduje nierównomierne osiadanie 
budynku, powodując destrukcyjne działanie dla ścian głównie nadproży drzwiowych i okiennych powodując  
znaczne zarysowania i pęknięcia. Pod względem technicznym konstrukcję fundamentów należy uznać 
za mało zadawalający (kwalifikacja wg pkt. III) z uwagi na brak izolacji fundamentów.  
 

VII. WNIOSKI 

 
Ogólnie konstrukcja nośna budynku jest w dostatecznym stanie, nie wymaga obecnie 
wzmocnień konstrukcyjnych. Dla budynku kaplicy zapewnione są warunki bezpieczeństwa 
konstrukcji. 

Z uwagi na przewidywany remont oraz ze względu przydatność użytkowania konieczne jest: 

 osuszenie ścian i ścian fundamentowych; 

 właściwe wyprofilowanie i odwodnienie placu na podwórku w celu wyeliminowania 
zalewania ścian, wykonanie drenażu wokół budynku, izolacji poziomych ścian oraz 
pionowych fundamentów ; 

 uzupełnienie ubytków tynków w ścianach, oraz oczyszczenie i pokrycie ścian farbą 
elewacyjną wg wytycznych konserwatorskich; 

 wykonanie nowego i prawidłowo rozwiązanego orynnowania wraz rurami spustowymi; 



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 –KAPLICA SZPITALNA – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE     

   -  EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

12 

 

 wykonanie remontu dachu z wymiana części elementów drewnianych dostosowując do 
warunków normowych (belki narożne, belki koszowe) 

Istotnym elementem jest zapewnienie właściwej eksploatacji konstrukcji nośnych i całego obiektu, 
stosownie do wymogów PB (Ustawa z 7 lipca 1994 ze zmianami, utrzymanie obiektów budowlanych) art. 61 
i 62 (roczny przegląd i okresowa kontrola co 5 lat), o ile nie zajdą inne okoliczności wskazujące na 
przeprowadzenie dodatkowej kontroli.  
 
 

VIII. OBLICZENIA STATYCZNE WIĄZARA DACHOWEGO 

 

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA DACH  

 

 CIĘŻAR WŁASNY  - program Autodesk Robot Structural Analysis 2016 uwzględnia wg założeń kontrukcyjno-

materiałowych 

 OBCIĄŻENIE STAŁE DODATKOWE  

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

f Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Poszycie   [0,900kN/m2] 0,90 1,35 1,23 
2.   Łaty  grub.  4cm x 5 cm szt.4  [4 • 7,3kN/m3•0,05m •0,04m] 0,06 1,35 0,08 
5.   Ciężar konstrukcji - program przyjmuje wg założeń konstrukcyjno 

- materiałowych 
- - - 

 : 0,96 1,35 1,31 

 OBCIĄŻENIE ZMIENNE ŚNIEGIEM  

 Dach dwupołaciowy 

 Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 

 - strefa obciążenia śniegiem 3;   sk = 1,2 kN/m2 

 Warunki lokalizacyjne: normalne 

- brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci  przypadek A 
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 

 Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 35,0o 
 

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu dwuspadowego 
Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. 

0,96 1,50 1,44 

 : 0,96 1,50 1,44 

 

 OBCIĄŻENIE ZMIENNE WIATREM NA DACH 

 Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 30,0o 

 Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 

 - strefa obciążenia wiatrem I  qk = 300 Pa 
 qk = 0,30 kN/m2 

 Współczynnik ekspozycji: 

 rodzaj terenu: A:  Ce(z) = 1,0 

 Współczynnik działania porywów wiatru: 

  = 1,80 

 Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 

 budynek zamknięty  Cw = 0 
 

 

 WIATR OD STRONY NAWIETRZNEJ  - WARIANT I nie występuje 

Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 30,0o  => nie występuje 
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 WIATR OD STRONY NAWIETRZNEJ - WARIANT II 

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-77/B-02011/Z1-3 
(strefa I -> qk = 0,30kN/m2, teren A,  kąt nachylenia połaci dachowej 
alfa = 30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,42, beta=1,80)  [0,223kN/m2] 

0,22 1,5 0,33 

 : 0,22 1,5 0,29 

 

 WIATR OD STRONY ZAWIETRZNEJ  

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-77/B-02011/Z1-3 
(strefa I -> qk = 0,30kN/m2, -> Ce=1,0, budowla zamknięta, kąt 
nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,5, 
beta=1,80)  [0,270kN/m2] 

-0,27 1,5 -0,41 

 : -0,27  -0,41 
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2. SCHEMATY STATYCZNE KONSTRUKCJI STAN ISTNIEJĄCY 

 
KROKWIE –     14x16[cm] 
PŁATWIE –     20x16[cm] 
PŁATEW KALENICOWA –   18x18[cm] 
SŁUPY  –      16x20 [cm] 
MIECZE –      12,5x15,5 [cm] 
ZASTRZAŁY–     15,5x15,5  
TRAMY     – 20x18 [cm] 
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3. WERYFIKACJA NOŚNOŚCI 
 
 

 


