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OPIS TECHNICZNY 
do opinii technicznej więźby dachowej w budynku klasztoru  

Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu 
 
1. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego drewnianych elementów 
konstrukcyjnych dachu  nad budynkiem klasztornym. Opinia związana jest z planowanymi 
pracami termomodernizacyjnymi w zakresie docieplenia poddasza 

Zakres opracowania obejmuje: 
- oględziny budynku w zakresie zadaszenia 
- wykonanie serwisu fotograficznego 
- analizę i ocenę stanu technicznego 
- zredagowanie treści ekspertyzy 
 
2. Podstawa opracowania. 
Podstawą formalną wykonania opinii jest zlecenie właściciela obiektu. 
Podstawą prawną ekspertyzy jest: 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

-  
3. Źródło informacji. 

a) informacja od właściciela obiektu / wywiad  
b) informacje z dokumentacji archiwalnej opracowanej w 2016 na potrzeby remontu  

zespołu klasztornego przez firmę PUP BUDEXPOL sp. z o.o w siedzibą w Sierpcu  
c) oględziny budynku przeprowadzone w miesiącu lutym i maju 2019r  
d) Polskie normy budowlane: 
- PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 
 (norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1995-1-1:2010) 
- PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.  
  Wymagania i badania przy odbiorze. 
e) Literatura fachowa: 
- Remonty budynków mieszkalnych - aut.  Praca zbiorowa, 
- Budownictwo Ogólne - aut.  W. Żenczykowski 
- Budynki Murowane - aut. J. Pierzchlewicz 
- Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym – aut. Janusz Kotwica 
- Konstrukcje drtewniane - aut W. Michniewicz 

 



4. Podstawowe dane techniczne budynku 
 
Charakterystyka techniczna budynku  

Nazwa elementu 
 budynku 

Materiał  
Uwagi  

Fundamenty kamienne z przemurowaniem cegłą ceramiczną  informacja od użytkownika 
Ściany piwnic z kamienia polnego i cegły ceramicznej wizja lokalna /oględziny 

budynku 
Ściany zewnętrzne 
nadzienia 

z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej 

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Strop nad parterem  sklepienia  krzyżowe i kolebkowe wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Strop nad piętrem  strop drewniany, na belkach dwuprzęsłowych wizja lokalna -oględziny 
budynku 

Ściany działowe murowane cegły ceramicznej wizja lokalna / oględziny 
budynku 

Schody na poddasze drewniane 
na piętro – betonowe /kamienne 

wizja lokalna / oględziny 
budynku 

Konstrukcja dachu.  
 

więźba drewniana w układzie krokwiowo-płatwiowym 
oparta na stropie drewnianym (belkowym 
dwuprzęsłowym) 

oględziny budynku 

Pokrycie dachu dachówka ceramiczna karpiówka, układana podwójnie 
(w koronkę) na zaprawie wapiennej 

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Kominy Murowane z cegły, otynkowane z kołnierzem  wizja lokalna /oględziny 
budynku  

Podłogi i posadzki posadzki na spoiwie mineralnym (lastrykowe, 
cementowe) 

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Stolarka okienna   stolarka okienna drewniana. Okna typu 
skrzynkowego.  

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Stolarka drzwiowa drzwi wejściowe i wewnętrzne o konstrukcji 
drewnianej 

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Wykończenie ścian  tynkami na spoiwie mineralnym (wapienne  i 
cementowao – wapienne) Powłoki malarskie 
emulsyjne i olejnica. 

wizja lokalna /oględziny 
budynku 

Instalacje  Budynek wyposażony w instalację 
• elektryczną (oświetleniową i gniazd) 
•  instalację wodociągową i kanalizacyjną  
•  instalcję c.o. zasilaną z kotła na paliwo stałe 

 

 
5. Charakterystyka obiektu. 
5.1 Informacje ogólne   
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Sierpcu. przy zbiegu ulic T.Kościuszki i 
Wojska Polskiego, na działce nr 530 
Obiekt o funkcji sakralnej, wchodzący w skład Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani 
Niezawodnej Nadziej, stanowi siedzibę Zakonu Sióstr Benedyktynek. 
Budynek Klasztoru zrealizowany na planie czworoboku z częścią gościnną, kaplicą, częścią 
gospodarczą i częścią zamkniętą (klauzurą)  
W skład zabudowy terenów Opactwa Sióstr Benedyktynek wchodzi kościół, budynek plebani, 
dom pielgrzyma, budynki gospodarcze.  
 
 



5.2 Podstawowe parametry 
Dane podstawowe o budynku Podstawowe dane liczbowe budynku  
Rok budowy brak danych 

długość bud. klasztoru  „L”     
długość części gospodarczej 
długość część gościnna  

43,9m/ 
36,8m 
28,10m 
34,9m 

Liczba kondygnacji dwie +poddasze 
nieużytkowe  

szerokość bud. klasztoru 
szerokość części gospodarczej 
szerokość części gościnnej  

16,7m/7,5m 
5,2m 
6,5m 

Podpiwniczenie częściowe średnia wysokość  10,00m 
Ilość lokali w budynku funkcja klasztoru (kaplica, 

cele, pom gospodarcze, pom. 
sanitarne, kuchnia, , 
korytarze  

pow. zabud.  części gościnnej 
pow. zabud część gospodarcza  
pow. zabud. klasztor z kaplicą 

234,0m2 

167, 0m2 

697,0m2 

Uwaga  
podane powierzchnie mają charakter informacyjny i zostały określone w sposób przybliżony  

 
6. Uwarunkowania formalne  
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Na etapie przygotowania inwestycji zakres prac 
uzgodniony został z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W ramach postępowania administracyjnego Starosta Sierpecki wydał decyzje zatwierdzające 
projekty i udzielające pozwolenia na wykonanie robót budowlanych:  

•  Decyzja nr 378/2014 z dnia 09.09.2014 na wymianę stolarki okiennej klasztoru  

•  Decyzję nr 178/2016 z dnia 19.05.2016r – zamienną do decyzji 278/2014 w zakresie 
rozszerzenia prac budowlanych w klasztorze o : 

� odkopanie fundamentów i ułożenie folii kubełkowej 
� skucie istniejących tynków cementowo-wapiennych i ułożenie nowych tynków 

renowacyjnych 
� wymianę całkowicie zniszczonych elementów więżby dachowej i stropu wraz z 

ułożeniem nowych i impregnacją 
� docieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną gr 20cm  

Z uwagi na uzyskane pozwolenia administracyjne przygotowana opinia ma charakter 
dokumentu wykonawczego.  
 
7. Oględziny i ocena stanu technicznego więźby dachowej. 
Oględzinom poddane zostało pokrycie ceramiczne oraz konstrukcja drewniana dachu 
budynku klasztoru w części zamkniętej (klauzura). Ocena dokonana została pod kątem 
uwarunkowań do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych związanych z ułożeniem 
wełny mineralnej na poddaszu nieużytkowym.  
Wizja lokalna przeprowadzona została w dniach w dniu26.02.2019 i 07.05.2019 r. 
Pokrycie dachu budynku klasztoru wykonane zostało z dachówki ceramicznej karpiówki 
układanej podwójnie (w koronkę) na zaprawie wapiennej. 
Ceramiczne elementy pokrycia układane na łatach mocowanych bezpośrednio do krokwi. Na 
połaci dachowej widoczne ślady po bieżących naprawach . 
Widoczne miejscowe przebarwienia i odkształcenia dachówki. Lokalne uszkodzenia pokrycia 
powodują miejscowe zacieki i zawilgocenie konstrukcji dachowej 



Lokalne uszkodzenia i przebarwienia dachówki  
 

 
 

 

 
 

 
Nieszczelności i prześwity pokrycia  

 
 

 
Uszkodzone tynki kominów ponad dachem  

 

 
Z uwagi na długotrwały okres eksploatacji uszkodzeniu uległy obróbki blacharskie oraz tynki 
na kominach ponad dachem.  
 
Więźba dachowa analizowanego obiektu posiada schemat płatwiowo – kleszczowy. Składa 
się z ram pełnych (słup, kleszcze krokwie) i ram pustych (krokwie). Rozstaw ram pełnych  od 
3,0 do 4,0m  
 
Podstawowy układ nośny dachu  
 

 

 

 
 



W części I  (równolegle do kościoła – st. Pd) rozpiętość więźby 7,5m, wysokość więźby 5,2m 
Przekroje poszczególnych elementów więźby są następujące: 

•  krokwie o przekroju 8/16cm w rozstawie co 0,9m 
•  płatew 16/16cm zlokalizowana 2,6m nad podłogą  
•  słupy 14/14cm w rozstawie poprzecznym 3,3m i w rozstawie podłużnym 2,8m 
•  miecze 14/14cm  pod kątem 450 w układzie 75/75cm  
•  kleszcze 2*7/14cm  bez przewiązek 
•  podwaliny podłużne pod słupami 14/14cm 
•  murłata 14/14cm  
•  belki stropowe – brak danych (zabudowane) 

W części II  (prostopadła do kościoła - st. W) rozpiętość więźby 8,8m, wysokość więźby 6,5m 
Przekroje poszczególnych elementów więźby są następujące: 

• krokwie o przekroju 8/16cm w rozstawie co 0,9m 
• płatew 14/16cm zlokalizowana 3,0m nad podłogą  
• słupy 14/14cm w rozstawie poprzecznym 3,3m i rozstawie podłużnym  4,2 i 3,2m 
• miecze 14/14 pod kątem 450 w układzie 70/70cm  
• kleszcze 2*7/14 bez przewiązek 
• podwaliny podłużne pod słupami 14/14cm 
• murłata 14/14cm  
• belki stropowe – brak danych (zabudowane) 

Lokalne zawilgocenia elementów więźby 
 

 
 

 

 

Lokalna biokorozja elementów drewnianych – belki pomocnicze stropu 
 
 

 
 

 

 



 Podstawowe elementy konstrukcji drewnianej dachu nie wykazują istotnego stopnia 
zużycia technicznego z uwagi na sprzyjające warunki środowiska w jakim układ pracuje 
(poddasze nieużytkowe, przewiewne). Lokalnie widoczne są przebarwienia i zacieki z uwagi 
na nieszczelne pokrycie ceramiczne. Istotne zawilgocenie występuje w obrębie „dzwonnicy” 
oraz w koszach na przecięciu połaci dachowych. 
Miejscowo stwierdzono ślady skorodowania biologicznego – szczególnie elementy poziome 
stropu (podwaliny, belki rozdzielcze). 
W zakresie podstawowym nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń elementów, które 
dyskwalifikowałyby więźbę jako element konstrukcji obiektu.  
 
Poddasze budynku klasztoru ma charakter nieużytkowy z dostępem z klatki schodowej. 
Doraźnie pełni funkcje pomocniczo-gospodarcze do okazjonalnego przechowywania 
zbędnego sprzętu i wyposażenia. W trakcie prowadzonej wizji lokalnej poddasze było 
uporządkowane i pozbawione zbędnego obciążenia.  
Podłoga wykonana w formie wylewki betonowej pomiędzy podwalinami na konstrukcji 
drewnianej (belkowej) stropu nad piętrem.  
 
 
Poddasze z wejściem z klatki schodowej 
 

 
 

 

 
 

 
Podłoga na poddaszu  
 

 
 
 

 

 



W ramach wykonanych odkrywek ustalono następujący układ warstw podłogi poddasza: 
• wylewka betonowa  gr. 4-5cm 
• izolacja z papy asfaltowej podkładowej  
• płyta pilśniowa twarda 
• wylewka cementowa gr. 2-3cm 
• strop drewniany belkowy (zamknięty poszyciem z desek) 

 
 

Układ warstw podłogi na poddaszu 
  
 

 
 

 

 
 

 
 W trakcie oględzin poddasza stwierdzono istotne uszkodzenia (próchnica) części 
podwalin ułożonych w poziomie posadzki betonowej. Uszkodzenia powstały z tytułu 
bezpośredniego styku powierzchni drewnianych z wylewkami betonowymi (brak izolacji 
odcinającej drewno od betonu, słaba impregnacja drewna). Natomiast nie stwierdzono 
widocznych odkształceń stropu nad piętrem świadczącym o przekroczeniu dopuszczalnych 
obciążeń konstrukcji belkowej. 
 
 
Uszkodzone belki drewniane w płaszczyźnie 
posadzki   

Brak widocznych ugięć stropu 

 

 
 

 

 
 

 
 



8 Podsumowanie  
8.1 Wnioski ogólne 
W trakcie dokonanych oględzin nie stwierdzono widocznych deformacji elementów 
drewnianych więźby dachowej oraz stropu belkowego nad piętrem (ugięć, odkształceń, 
pęknięć, zarysowań) wskazujących na przekroczenie dopuszczalnych naprężeń. Należy 
przyjąć, iż podstawowy układ nośny konstrukcji dachu i stropu pracuje w warunkach 
zgodnych z założeniami projektowymi. Wykonane obliczenia sprawdzające potwierdzaj, iż 
przekroje elementów drewnianych zostały dobrane prawidłowo. Lokalne uszkodzenia 
elementów drewnianych mają charakter eksploatacyjny, nie mają istotnego wpływu na 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Analiza obciążeń stropu poddasza wskazuje 
jednoznacznie na korzystny wpływ zmiany konstrukcji podłogi poddasza (po dociepleniu) na 
pracę belek stropowych (zmniejszenie obciążeń stałych).  
Ponadto elementy dachu: 

• pokrycie ceramiczne (dachówka karpiówka, obróbki blacharskie),  
• kominy na poddaszu oraz powyżej połaci dachowej  
• miejscowe fragmenty konstrukcji drewnianej (podwaliny, krokwie)  

z uwagi na okres eksplantacji wykazują lokalne uszkodzenia, które w perspektywie czasu 
mogą negatywnie wpłynąć na trwałość budynku.   
Powyższe usterki wymagają szczegółowego przeglądu i napraw w ramach bieżącego 
utrzymania. 

 
8.2 Wnioski i zalecenia wynikające z analizy obliczeniowej - części  południowa dachu  

• należy zmniejszyć smukłość kleszczy - wprowadzić przewiązki pomiędzy gałęziami 
kleszczy – minimum dwie przewiązki  

• elementy o uszkodzonych przekrojach czynnych powyżej 40% należy wymienić 

• element o uszkodzonych przekrojach czynnych w granicach 10-40% można wzmocnić 
nadbitkami o powierzchni przekroju uszkodzonego  

• elementy uszkodzone w zakresie 1-10% należy oczyścić i zaimpregnować 
8.3 Wnioski i zalecenia wynikające z analizy obliczeniowej - część wschodniej dachu 

• należy zmniejszyć smukłość kleszczy - wprowadzić przewiązki pomiędzy gałęziami 
kleszczy – minimum trzy przewiązki  

• elementy o uszkodzonych przekrojach czynnych powyżej 30% należy wymienić 

• element o uszkodzonych przekrojach czynnych w granicach 5%-30% przekroju 
czynnego można wzmocnić nadbitkami o powierzchni przekroju uszkodzonego  

• Elementy uszkodzone w zakresie 1-10% przekroju czynnego można oczyścić i 
zaimpregnować 

8.4 Wnioski z analizy obliczeniowej stropu belkowego  
W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie obciążenia stałego na strop nad 
piętrem o wartość: 1,43kN/m2 – 0,83kN/m2 = 0,6kN/m2  
Dla schematu belki wolnopodpartej decydują maksymalne naprężenia w przęśle. Minimalny 
przekrój belki prostokątny musi wynosić 20 / 22,5 cm  
Dla schematu belki dwuprzęsłowej przekrój belki limitowany jest powierzchnią docisku na 
podporze środkowej. Minimalny  przekrój prostokątny belki stropowej wynosi 22,5 / 22,5 cm  
 



8.5 Wskazówki i zalecenia wykonawcze 
W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych polegających na ułożeniu dodatkowej 
warstwy wełny mineralnej gr. 20cm należy wykonać : 

• skucie istniejącej wylewki betonowej 

• demontaż izolacji z papy  
• zerwanie warstwy z płyty pilśniowej 
• naprawa ze stabilizacją środkami gruntującymi warstwy wylewki cementowej (pod 

płytą pilśniową 
• wymiana uszkodzonych podwalin drewnianych 
• ułożenie foli paroizolacyjnej (gr min 0,2mm) na zakład lub zgrzewanej 

• ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej 
• montaż podestów komunikacyjnych z płyt OSB gr 18-22mm na legarach drewnianych 

Uwaga  
1. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych na poddaszu należy dokonać szczegółowego 
przeglądu więźby dachowej z bieżącą naprawą uszkodzonych elementów: 

• naprawa krokwi, płatwi, kleszczy, słupów poprzez nadbitki dwustronne o przekroju 
wzmacnianego elementu lub wymiany uszkodzonego elementu  

• uszkodzone łaty do wymiany 
• spróchniałe elementy podwalin do wymiany 

2. Pozostawione podwaliny muszą być oczyszczone, zaimpregnowane i odizolowane od 
posadzki betonowej (np., izolacja pianką poliuretanową w spreju lub żelami silikonowymi) 
3. Dla zapewnienia trwałości konstrukcji drewnianej zaleca się: 
-  wykonać przegląd dekarski z uszczelnieniem pokrycia ceramicznego  
- wykonanie dodatkowej impregnacji ochronnej elementów drewnianych środkami grzybo i 
ognioodpornymi 

- sprawdzanie skuteczności instalacji odgromowej   
 
 
 
        Opracował  


