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S t r e s z c z e n i e  

W artykule rozpatrywane są zmiany stanu zużycia budynku, jakie powstają w nim od mo-
mentu oddania do użycia do czasu tzw. wyjścia z użytkowania. Wyodrębniono dwa nieza-
leżne procesy, jakie występują w trakcie eksploatacji budynków: pogarszanie się właściwości 
użytkowych obiektu oraz wzrost wymagań użytkowników. Poddano szczegółowej analizie te 
zjawiska. Przedstawiono główne przyczyny ich powstawania oraz podano, jak zmieniają się 
one w funkcji czasu. W artykule rozpatrywane są także procesy związane z utrzymaniem 
obiektu: remonty i modernizacje. Artukuł uzupełniono stosownymi przykładami.  
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A b s t r a c t  

In this paper authors investigate changes of building’s expenditure state, which emerge from 
the moment the object has been put into service and last until it is no longer in exploitation. 
There were two independent processes, which occur during building’s exploitation, 
distinguished: first – deterioration of building’s use properties and second – increase of users’ 
requirements. Those two processes are thoroughly analysed: there are main reasons of their 
occurrence given and how they change in a time function. Also processes connected to 
building’s preservation, such as renovations and refurbishment, are being investigated in this 
article. The whole work is completed with relevant examples. 
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Oznaczenia 

z − ocena stanu budynku w momencie oddania do użytku (założono, że budynek 
został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-
mami) 

z’ − minimalny dopuszczalny poziom wymagań użytkowych budynku 
OR(t) − wartość użytkowa budynku referencyjnego w czasie t 
OC(t) − wartość użytkowa analizowanego budynku w czasie t 
ΔC(t) − utrata (ubytek) wartości użytkowej budynku w czasie t 
ΔR(t) − różnica pomiędzy wartością użytkową budynku referencyjnego a rzeczywistą 

wartości użytkową analizowanego obiektu w czasie t 

1. Wstęp 

Podczas użytkowania obiektów budowlanych mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju 
przeciwstawnymi procesami: ze stałym obniżaniem właściwości użytkowych budynku oraz 
ze wzrostem wymagań jego użytkowników. Przebieg tych zjawisk w funkcji czasu przed-
stawiono na rys.1.  

 

 
Rys. 1. Zjawiska dotyczące wartości oceny właściwości użytkowych budynku w funkcji czasu;  

a – wzrost wymagań użytkowników obiektu, b – zmiany właściwości użytkowych budynku 

Fig. 1. Schematic diagram of value changes in building’s use properties in a time function; 
a – increase of building’s users requirements, b – changes in building’s use properties 

 
Prosta z przedstawia ocenę właściwości użytkowych w momencie przekazania budynku 

do eksploatacji. Przyjęto, że budynek został zaprojektowany i wykonany zgodnie z właści-
wymi normami (Eurokodami) [1, 6] z stosowaniem wymaganych procedur nadzoru i kon-
troli w całym procesie budowlanym. Prosta z określa minimalny poziom wymagań użytko-
wych, jaki powinien spełniać budynek. W przypadku gdy ocena właściwości użytkowych 
będzie znajdowała się poniżej poziomu z dalsze użytkowanie obiektu jest niedopuszczalne. 
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2. Czynniki wzrostu wymagań użytkowników 

Krzywa a przedstawia wzrost wymagań, jaki obserwuje się u użytkowników z upływem 
czasu. Krzywa ta swój początek bierze w punkcie α po zakończeniu wykonania projektu 
technicznego budynku. Ponieważ postęp techniczny jest zjawiskiem ciągłym, różnice po-
między wartością użytkową budynku zawartą w projekcie technicznym a wymaganiami 
użytkownika ΔR(t) rozpoczynają się właśnie od momentu rozpoczęcia wznoszenia budynku. 

 
 ΔR(t) = OR(t) – z  (1) 

 
Wzrost wymagań użytkowników obiektu jest wynikiem dwu grup czynników. Pierwsza 

grupa bierze się z chęci polepszenia warunków mieszkaniowych oraz komfortu życia i jest 
następstwem: 
1) stałego postępu technicznego,  
2) polepszania standardu życia użytkowników, chęć spędzania życia w bardziej komforto-

wych i bezpiecznych warunkach,  
3) chęci (potrzeby) polepszenia warunków mieszkaniowych, np. zwiększenia powierzchni 

użytkowej.  
W budownictwie, jak i w innych gałęziach gospodarki, obserwujemy intensywny, stały 

postęp techniczny. Przemysł dostarcza materiały o coraz doskonalszych parametrach: więk-
szej trwałości, lepszych cechach wytrzymałościowych, lepszej izolacji, bardziej odporne na 
agresywne oddziaływanie środowiska itp. Rozwój materiałów budowlanych następuje 
przede wszystkim na drodze ich modyfikacji. Na przykład współczesny beton odznacza się 
dziesięciokrotnie większą wytrzymałością niż 100 lat temu.  

W ostatnich latach obserwujemy zastosowanie nanotechnologii w różnych obszarach 
gospodarki. Budownictwu nanotechnologia oferuje materiały o zupełnie nowych, niespoty-
kanych wcześniej właściwościach – np. niezwykle wytrzymałe, ultralekkie spieki metali, 
farby o szczególnych właściwościach itp. Nanocząsteczki umożliwiają stworzenie po-
wierzchni szczególnie odpornej na rozerwania i zarysowania, zapewniając trwałą ochronę 
antykorozyjną i niezwykłą gładkość. Dodatki nanosurowców do farb powodują wzrost ich 
odporności na ścieranie, zmniejszają możliwość przywierania brudu. Wytwarza się tak 
zwana powłoka easy-to-clean. Potrafi ona zabezpieczyć zewnętrzne ściany budynków na-
wet przed graffiti. Zastosowanie materiałów nanotechnologicznych pozwala w znacznym 
stopniu ograniczyć szkodliwe działania środowiska. 

Przemysł, oprócz materiałów, do obsługi funkcjonowania budynku oferuje urządzenia 
i instalacje o coraz lepszych parametrach i rozwiązaniach funkcjonalnych. Na przykład 
obecnie instalowane szyby windowe w stosunku do urządzeń z lat dziewięćdziesiątych 
mają lepsze zabezpieczenia w instalację alarmową, są szybsze, bardziej cichobieżne, przy 
tym przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne: poruszające się na wózkach, 
a także niewidome. 

Coraz wyższy poziom wymagań komfortu użytkowników umożliwiają tzw. budynki 
inteligentne. Tą nazwą określamy wysoko zaawansowane technicznie i technologicznie 
budynki. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zinte-
growany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki 
informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu budynek może reagować na 
zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalno-
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ści, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów użytkowania. System inteli-
gentnego budynku nie może wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środo-
wisku.  

Do grupy czynników powodujących wzrost wymagań użytkowych budynku należy 
także chęć polepszenia warunków mieszkaniowych, np. poprzez zwiększenia powierzchni 
użytkowej. Element poprawy warunków mieszkaniowych należy rozumieć nie tylko 
z punktu potrzeby pojedynczego lokatora, ale także właściciela obiektu, który chciałby 
zwiększyć powierzchnię użytkową całego budynku. Przykładami takich rozwiązań są m.in. 
nadbudowa piętra, adaptacja strychu czy przebudowa wnętrza obiektu – rys. 2.  

 

 
 

Rys. 2. Widok robót związanych z nadbudową piętra w istniejącym budynku 

Fig. 2. A sight of works connected to storey’s superstructure in an existing building 
 
Druga grupa czynników wzrostu wymagań użytkowników jest wynikiem pojawiania 

się, w miarę upływu czasu, nowego typu zagrożeń w środowisku zewnętrznym i wewnętrz-
nym. Zagrożenia te stwarzają konieczność poszukiwania przeciwdziałającym im środków. 
Pogarszający się stan środowiska zewnętrznego, zapylenie, tzw. hałas środowiskowy 
o coraz większej intensywności i uciążliwości dla człowieka, stwarzają potrzebę stałego po-
szukiwania nowych rozwiązań materiałowych, a także urbanistycznych, które by niwelo-
wały to zagrożenie. Wraz ze wzrostem liczby samochodów istnieje konieczność przebu-
dowy wewnętrznego układu komunikacyjnego osiedli, rozdzielenia ruchu pieszego od ko-
łowego, budowy parkingów osiedlowych itp. 

Nieco inny powód wzrostu wymagań użytkowników budynków wysokich stanowi tra-
gedia World Trade Center z 11 września 2001 r., a także wcześniejsze katastrofy spowodo-
wane wybuchem gazu [2]. Wydarzenia te uświadomiły konieczność wprowadzenia nowej 
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kategorii robustness, określanej także jako surviveability – zdolność przetrwania. Stwier-
dzono [2, 3], że obok niezawodności odnoszącej trwałość obiektu do czasu użytkowania, 
istnieje potrzeba dodatkowej kategorii dotyczącej zagrożeń ekstremalnych, takich jak pożar, 
wybuch, uderzenie, atak terrorystyczny. Pojęcie robustness i związane z nim określenie 
redundacja wywodzą się z matematyki. Redundacja oznacza nadmiar pozwalający na 
zwiększenie niezawodności systemu, a robustness – w statystyce – to trwałość w warun-
kach odstępstwa od założeń. Oznacza to, że rozmiar skutków zdarzeń nieoczekiwanych nie 
powinien pozostawać w dysproporcji z przyczyną ich powstania [6]. Należy przypuszczać, 
że w niedalekiej przyszłości zdolność przetrwania budynków będzie należeć do grupy tzw. 
podstawowych wymagań, jakie powinien spełnić oceniany budynek.  

Na krzywej a przyrostu wymagań użytkownika, która z reguły jest linią ciągłą o pew-
nym kącie nachylenia obserwujemy co pewien czas pionowy wzrost (szczegół A – rys. 1). 
Te nagłe, zwiększone zakresy wymagań wynikają ze zmiany przepisów, rozporządzeń, 
których następstwem jest konieczność zwiększenia parametrów niektórych komponentów 
budynku. Przykładem skokowego wzrostu wymagań jest przepis o zwiększeniu izolacji 
akustycznej ścian klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym.  

Krzywa wymagań użytkownika a (rys. 1) może mieć różne wartości kąta nachylenia. 
W okresie prosperity gospodarczej, kiedy to realizowane są programy badawcze, projekty 
innowacyjne, przemysł korzysta z osiągnięć naukowych, krzywa ta zwiększa kąt nachylenia.  

3. Czynniki obniżania wartości użytkowej budynku 

Komponenty budynków (tj. wyroby wykonane jako odrębne całości spełniające okre-
ślone funkcje [7]) i ich zestawy, ze względu na zakładany okres użytkowania, są na etapie 
projektowania przyjmowane jako stałe niewymienialne (fundamenty, ściany nośne) i wy-
mienialne (okna, pokrycia, tynki, ścianki działowe, instalacje). Nieekonomiczne i niece-
lowe funkcjonalnie jest żądanie, aby wszystkie komponenty zachowały bez konserwacji 
akceptowalne właściwości użytkowe w budynku mieszkalnym przez jednakowo długi 
okres. Najczęściej przyjmuje się, że czas użytkowania budynku ograniczony jest przez 
degradację stałych elementów i komponentów, których wymiana nie jest możliwa. Degra-
dacja tych elementów niekoniecznie wymusza wymianę elementu, chyba że objawia się 
nieakceptowanymi właściwościami użytkowymi, a naprawy nie są ekonomicznie uzasad-
nione. Okres użytkowania budynku może być także limitowany przez degradację wymie-
nialnych albo nadających się do konserwacji komponentów, gdy ich utrzymanie lub wy-
miana powodują duże koszty, utratę bezpieczeństwa lub przerwy w użytkowaniu. 

Krzywa b przedstawia zmianę oceny właściwości użytkowych budynku w funkcji 
czasu. Od momentu β oddania obiektu do użytku – właściwości użytkowe budynku pogar-
szają się, krzywa stanu zużycia obiektu a znajduje się poniżej prostej z i ma tendencję 
spadkową. Spadek wartości użytkowej budynku w czasie t obliczamy ze wzoru 

 
 ΔC(t) = z – OC(t); (2) 
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Intensywność zużycia obiektu zależy od [9]: 
– czynników, które powodują degradację (degradacja – zmiany zachodzące w czasie 

w składzie, w mikrostrukturze i właściwościach komponentu lub materiału, które 
obniżają jego właściwości użytkowe), 

– skutków zmian w intensywności dawki czynnika powodującego degradację, 
– skutków działania kombinacji czynników, 
– warunków użytkowania i utrzymania. 

Czynniki istotnie wpływające na okres użytkowania materiałów i komponentów bu-
dowlanych zostały sklasyfikowane w ISO 6241 i podzielone na następujące kategorie: 
– mechaniczne, 
– elektromagnetyczne, 
– termiczne, 
– chemiczne, 
– biologiczne. 

Istotną przyczyną powodującą przyśpieszoną degradację elementów i komponentów 
budynku jest wielkość dawki czynnika wpływającego na okres użytkowania obiektu. Doty-
czy to między innymi następujących parametrów: zakresu temperatury, jakiej może być 
poddany element, wielkości oddziaływań dynamicznych (częstotliwości i przyspieszeń), 
intensywności ekspozycji promieni ultrafioletowych UV, dawki wilgotności środowiska 
zewnętrznego itp. Wzrost intensywności ruchu pojazdów, jak również podwyższenie do-
puszczalnej nośności samochodów ciężarowych poruszających się po ulicach, przy których 
znajdują się budynki mieszkalne, są przyczynami niekorzystnych zmian właściwości nie-
których komponentów budynków. Pozostawienie takich obciążeń w dłuższym okresie może 
doprowadzić do awarii budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy.  

Zależność opisująca wpływ zmian intensywności dawki czynnika na właściwości użyt-
kowe budynku może być wyrażona w postaci wskaźnika degradacji. Jest ona na ogół zło-
żoną nieliniową funkcją czasu [9]. 

Podczas wieloletniego użytkowania budynków mieszkalnych zdarza się, że czynniki 
wpływające niekorzystnie na właściwości użytkowe budynku oddziaływają łącznie po kilka 
naraz. Skutki wpływu takiej kombinacji czynników są bardziej dotkliwe dla elementów 
budynku niż w przypadku, gdyby oddziaływały one pojedynczo w różnych okresach. 
Przykładem kombinacji czynników powodujących intensywną degradację komponentów 
budynku jest obniżenie poziomu wentylacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotno-
ści. Wymiana drewnianych, spaczonych okien w pomieszczeniach o podwyższonej wilgot-
ności, jak kuchnie i łazienki, przy niedrożnej wentylacji stwarza dobre warunki dla rozwoju 
grzybów i tzw. pleśni na ścianach.  
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Rys. 3. Widok zawilgoceń i ślady pleśni na powierzchni ściany kuchni 

Fig. 3. A sight of rising damp and mould traces on a surface of kitchen’s wall 
 
Innym przykładem kombinacji czynników powodujących degradację elementów kon-

strukcji jest brak izolacji belek drewnianych w miejscu oparcia na stropie oraz zawilgocenie 
ściany podczas intensywnych opadów deszczu. Na rysunku 4 przedstawiono widok od-
krywki oparcia podciągu porażonego przez grzyb domowy biały. Brak izolacji drewnianej 
belki i zawilgocenie muru podczas opadow deszczu spotęgowało szybką degradację przed-
stawionego fragmentu podciągu.  

 

 
 

Rys. 4. Fragment oparcia podciągu drewnianego na ścianie zewnętrznej. Widoczny jest wyraźny 
brunatny rozkład drewna 

Fig. 4. A fragment of support of timber beam on an external wall. An explicit brown wood decay is 
visible there  

 
Czynnikiem, często decydującym o wartości użytkowej budynku jest sposób użytkowa-

nia i utrzymania obiektu. Podmiotem zobowiązanym do właściwego utrzymania obiektu 
budowlanego jest zawsze zarządzający danym obiektem (spółdzielnia mieszkaniowa, za-
rządca lub właściciel). Do niego właśnie są adresowane szczegółowe przepisy ustawy Prawo 
budowlane [13], a w szczególności rozdział 6: Utrzymanie obiektów.   
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Utrzymanie to łączenie działań technicznych i związanych z nimi działań administra-
cyjnych podejmowanych w okresie użytkowania w celu utrzymania budynku lub jego czę-
ści w stanie, w którym mogą one spełniać żądane funkcje. Bardziej precyzyjnie pojęcie 
utrzymanie definiowane jest w normie [9] – są to działania, które pomagają w osiągnięciu 
projektowanego okresu użytkowania, wliczając czyszczenie, konserwację, obsługę, na-
prawy, modernizacje, zabezpieczenia, administrowanie, kontrolę użytkowania i unikanie 
zaniedbań. 

Działania związane z użytkowaniem i utrzymaniem powinny być prowadzone zgodnie 
z projektem wykonawczym, instrukcjami przekazywania do użytkowania i administrowa-
nia. W praktyce nie zawsze tak się dzieje. Przykładami niezgodności są:  
– nieskuteczne wdrażanie (wprowadzanie) wytycznych użytkowania lub utrzymania, np. 

nieprzestrzeganie określonych przerw pomiędzy procesami czyszczenia oraz stosowania 
właściwych metod; urządzenia nie działają zgodnie z zaleceniami producenta, 

– określone warunki utrzymania są niewystarczające lub niewłaściwe, np. niewłaściwe 
przerwy między remontami, 

– brak dowodów związanych z utrzymaniem, np. brakujące lub niepełne sprawozdania 
z okresowych kontroli itp. 
W niektórych przypadkach pierwotne wymagania utrzymania zdefiniowane na etapie 

projektu wykonawczego, odbioru technicznego i przekazania do użytkowania mogą wyma-
gać wprowadzenia poprawek dotyczace zmian rodzaju lub intensywności eksploatacji dla 
uwzględnienia rzeczywistych cech zaobserwowanych degradacji. Na przykład może to być 
konieczność zmniejszenia przerw między remontami, potrzeba zastąpienia pewnych 
komponentów lub zestawów takimi, które są bardziej odpowiednie do rzeczywistych 
warunków użytkowania. Innym przykładem jest obowiązek kontroli wielkości opadów 
śniegu i konieczność jego usuwania.  

4. Działania związane z utrzymaniem budynku 

 
W wyniku postępującego w czasie  t obniżenia stanu technicznego elementów budynku, 

określonego na rys. 1 symbolem ΔC(t), krzywa b zbliża się do  minimalnego, dopuszczal-
nego poziomu wymagań użytkowych budynku, określonego linią z (rys. 1). Aby budynek 
był zdatny do użytkowania, należy wykonać remont. Remont stanowi przywrócenie budyn-
kowi lub jego części stanu możliwego do zaakceptowania poprzez odnowienie, wymianę 
lub naprawę elementów zużytych lub zniszczonych. W wyniku prac remontowych wartość 
użytkowa budynku zbliży się do poziomu z. Sytuację tę oznaczono symbolem B na rysunku 1. 

Wraz z upływem czasu użytkowania budynku intensywność zużycia obiektu wzrasta 
szybciej niż w początkowym okresie eksploatacji (proces starzenia materiałów ulega przy-
spieszeniu), kąt nachylenia prostej b zwiększa się i w stosunkowo krótkim odcinku czasu 
osiąga poziom z. Jednocześnie przyrost wymagań użytkownika ΔR(t) (przyrost wartości 
budynku referencyjnego [4, 5]) w czasie t opisany równaniem 

 
 ΔR(t) = OR(t) – z (3) 

 
wzrósł na tyle, że przeprowadzenie remontu nie satysfakcjonuje użytkownika. 
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Różnica pomiędzy wartością użytkową budynku referencyjnego a wartości użytkową 
ΔRC(t) (rzeczywistą) budynku w badanym czasie tγ wynosi 

 
 ΔRC(tγ) = OR(tγ) – OC(tγ) (4) 

 
i osiągną pewną wartość graniczną. 

Jest to sytuacja, kiedy budynek należy poddać modernizacji. Powyższy przypadek za-
znaczono symbolem D na rys. 1. 

Modernizacja polega na wprowadzeniu zmian i ulepszeń w istniejącym budynku lub 
jego części w celu doprowadzenia go do stanu możliwego do zaakceptowania [8]. 

Modernizacja obiektu może nastąpić w dwóch następujących okolicznościach: 
a) kiedy różnica pomiędzy oceną budynku referencyjnego a oceną rzeczywistą budynku 

osiągnęła wartości graniczną ΔRC(t) = ΔM(t). Obiekt, aby przedłużyć jego okres użytko-
wania, powinien być poddany modernizacji. W przeciwnym wypadku budynek prze-
chodzi w stan tzw. wychodzenia z użytkowania [7, 9], 

b) kiedy różnica pomiędzy oceną budynku referencyjnego a oceną rzeczywistą budynku 
nie osiągnęła wartości granicznej ΔM(t), natomiast użytkownik posiada odpowiednie 
środki i chce poprzez modernizację podnieść aktualną wartość użytkową, co często jest 
równoznaczne z ceną obiektu. 

5. Zakończenie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozbieżność pomiędzy wartością użytkową bu-
dynku a wzrostem wymagań użytkowników powstająca w trakcie użytkowania obiektu jest 
procesem trwałym i naturalnym.  

W celu zmniejszenia tempa powstawania tych rozbieżności w czasie, a także ogranicze-
nia ich wielkości wskazane jest, aby na etapie projektowania obiektu wprowadzić nastę-
pujące zalecenia: 
– określić projektowany okres użytkowania budynku. 
– wyodrębnić komponenty budynków i ich zestawy, które przewiduje się jako stałe 

(niewymienialne) i komponenty wymienialne – o krótszym okresie użytkowania. Trud-
ność stanowi wiarygodne prognozowanie wychodzenia komponentów z użytkowania. 
Powinno ono być oparte na doświadczeniu projektanta, a także danych statystycznych 
prowadzonych w tym celu. 

– przewidzieć przyszłe remonty, łatwość naprawy oraz sposób demontażu komponentów 
wymienialnych i ich ponownego montażu.  

– opracować zalecenia (wytyczne) dotyczące użytkowania i utrzymania obiektu. 
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