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Opis stopnia porażenia elementów budynku  
kościoła p.w. Św. Zofii w Bobowej 
 

1. Przedmiot i zakres oceny. 
1.1. Przedmiot oceny: 

Przedmiotem oceny są belki stropowe budynku kościoła p.w. Św. Zofii w Bobowej. 

Budynek zlokalizowano  na działce nr 1135, obręb Bobowa, gmina Bobowa. 

Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr: A-92 z 27.03.1972 oraz 532 z 26.02.198 

 

1.2. Zakres oceny. 

Oceną objęto elementy konstrukcyjne drewnianego stropu nawy głównej. 

 

1.3. Cel oceny. 

Celem opracowania jest ustalenie przyczyn i stopnia porażenia elementów 

konstrukcyjnych, przez korozję biologiczną, ze wskazaniem skali uszkodzeń z czym związana 

będzie późniejsze opracowanie dokumentacji projektowej całkowitej odbudowy lub sposobu 

usunięcia powstałych uszkodzeń. 

 

2. Podstawa opracowania. 
 

2.1. Podstawy formalne: 
2.1.1. Zlecenie Inwestora. 

 

2.2. Podstawy prawne: 
2.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” /Dz. U. nr 89 poz. 414  

z późniejszymi zmianami/; 
2.2.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
/Dz. U. Nr, 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r./; 

2.2.3.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 56 poz. 25); 

2.2.4.  Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmożenia ochrony przed 
korozją; 

 
2.3. Źródła danych metodycznych: 

2.3.1. PN – 71/H- 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowiska; 

2.3.2. PN – 80/B – 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Klasyfikacja         
i określenie środowiska. 

2.3.3. PN – 80/H – 97080 Ochrona przed korozją – wytyczne ogólne. 
2.3.4. PN – 80/H – 97080 – 02 Ochrona przed korozją – systemy ochronne. 
2.3.5. Uwagi dotyczące sporządzania orzeczeń mykologiczno – budowlanych. Autor 

Zygmunt Stramski. Wrocław 1988. Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa; 
2.3.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
 Część I wyd. Katalogów i Cenników. Warszawa 1972. 
2.3.7. Instrukcja ITB Warszawa 1969r. w sprawie powierzchniowego zabezpieczania 

drewna budowlanego; 
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2.3.8. Instrukcja MGK wydanie IV Warszawa 1970r. w sprawie impregnacji drewna  
i odgrzybiania budynków; 

2.3.9.  PN – 76/C – 0490 Środki ochrony drewna – ogólne wymagania i badania; 
2.3.10. PN – 81/B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych; 
2.3.11. PN – 80/H – 97080 – 02 Ochrona przed korozją – wytyczne ogólne; 
2.3.12. PN – 80/Z – 08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące 

w procesie prac odgrzybieniowych; 
 
2.4. Źródła danych merytorycznych: 

2.4.1. Oględziny obiektu z dnia 16 wrzesień 2015r., podczas której dokonano 
szczegółowych oględzin elementów konstrukcyjnych drewnianego stropu kościoła.  

2.4.2. Dokumentacja fotograficzna z dnia 16 września 2015r. 
 

2.5. Literatura: 

 Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważny, J. Karyś: Ochrona budynków  przed korozją 
biologiczną . Arkady, Warszawa 2001 r. 

 Maciej Rokiel: Poradnik – Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa 2009 r. 

 Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska – Berent: Drobnoustroje i owady niszczące 
zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004 r. 

 E. Masłowski, D. Spiżewska: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa 2000 r. 

 F. Kopkowicz: Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958 r. 
 

3. Dane charakterystyczne. 
 

3.1. Dane o budynku. 
Kościół Św. Zofii wzniesiono w latach 1460-1475. Pierwotnie była to niewielka, 

drewniana budowla. Pod koniec XV w przebudowano go na murowany, gotycki kościół.        
W 1820 r. po licznych pożarach i niewłaściwym użytkowaniu kościoła poddano go 
gruntownemu odnowieniu. W latach 1942-1948 w kościele położono nowy drewniany sufit 
oraz dach, a w 1991 roku wymieniono uszkodzoną wieżyczkę oraz gonty i przeprowadzono 
gruntowną konserwację całego dachu. Ostatnie wykonane prace przy budynku kościoła 
wykonano w 2012r. Dotyczyły on wymiany pokrycia z gontu oraz niektórych elementów 
konstrukcyjnych dachu, wykonania instalacji odgromowej oraz drenażu wokół kościoła.  

Budynek kościoła usytuowano na wydzielonym fragmentami kamiennego muru 
cmentarza. Do muru przylega również murowana z kamienia dwukondygnacyjna dzwonnica.  

Cmentarny kościół Św. Zofii to orientowana, gotycka świątynia. Zbudowano go  
z kamienia łupanego na niewielkim kamiennym cokole i starannie omurowano. W kształcie 
prosta jednoprzestrzenna i jednonawowa bryła z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dach 
dwuspadowy, a nad prezbiterium trzyspadowy  z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę  
z glorietą. Całość pokryta gontem a ostrosłupowy hełm wieży blachą.  

Od północy do prezbiterium przylega kryta dachem pulpitowym zakrystia.  
Elewacja północna pozbawiona jest otworów okiennych. Artykułowana jest dwoma 

dwuskokowymi przyporami pomiędzy którymi znajduje się ostrołukowy o fazowanych 
ościeżach portal kamienny. Do połowy wysokości dekorowany zamkniętym schodkowo 
kamiennym laskowaniem. Przeciwległa południowa elewacja jest nieregularna, 
czteroosiowa. W pierwszej osi widoczne jest rozglifione ostrołukowe niewielkie okno oraz 
wmurowana tablica upamiętniająca Michała Złowodzkiego (dziedzic Bobowej, który na 
początku XIX wieku wykupił kościół i przekazał pobliskiej parafii). W drugiej osi znajduje się 
zamknięty łukiem trójkolistnym ściętym o fazowanych ościeżach portal kamienny.  
W Pozostałych osiach zlokalizowane są rozglifowane, ostrołukowe, wysokie okna.  Elewacja 
zachodnia została poszerzona o szerokości zakrystii. Artykulowana jest dwuskokowymi 
szkarpami. Podobnie jak w elewacji południowej tak i w prezbiterium umieszczone są dwa 
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ostrołukowe okna. Natomiast w zakrystii znajduje się niewielkie okratowane okno  
w kamiennym obramieniu.  

   

 
 

Fot.[1] Wygląd budynku od strony południowo - zachodniej. Fot. autor. 
 

Fundamenty – odkrywek nie dokonano. 

Ściany zewnętrzne – kamienne, murowane na zaprawie wapiennej. 

Stropy - drewniane belkowe.  

Dach - wielospadowy, konstrukcji drewnianej, kryty gontem. 

Stolarka okienna - drewniana.   

Stolarka drzwiowa – drewniana. 

Ściany wewnętrzne - wykończone w tynkach wapiennych. 

Podłoga – płyty kamienne. 

 

Budynek posiada instalację elektryczną. 

 

4. Oględziny i stwierdzone uszkodzenia. 
 

4.1. Wyniki z ogólnych oględzin budynku. 
Elewacja budynku jest utrzymana w dosyć dobrym stanie technicznym i estetycznym. 

Pokrycie dachu z gontu jest w dobrym stanie technicznym. 
 
4.2. Oględziny konstrukcji stropu budynku. 

Ocenie poddano belki konstrukcyjne stropu nad nawą główną. 
Strop drewniany od spodu deskowany w latach po drugiej wojnie światowej.                    

Podłoga w przestrzeni strychowej została wypoziomowana i „wzmocniona” na legarach 
nadbitkami z desek do których została przybita nowa podłoga z deski. Podłoga na strychu 
została wykonana około 5 lat temu w trakcie remontu pokrycia dachu, wówczas 
zaimpregnowano konstrukcję więźby dachowej i wymieniono pokrycie z gontu. Deski 
podłogowe na strychu zostały zaimpregnowane. 

Po dokonaniu rozbiórki deskowania legarów od spodniej strony (stropu parteru nawy 
głównej) zauważono w znacznej części uszkodzenia belek stropowych w postaci korozji 
biologicznej.  

Belki stropowe w ilości 9 sztuk w większości podczas ostukiwania miały głuchy odgłos, 
osypywała się mączka drzewna oraz uginały się po naciśnięciu kciukiem powierzchni. Po 
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odłupaniu fragmentu belki, co można było z łatwością wykonać, drewno było porażone 
niejednokrotnie do głębokości około 5 - 7 cm swego obwodu. 

Na wstępie zauważyć można liczne zabiegi „naprawcze” w postaci dobitych wtórnych 
elementów drewnianych o zróżnicowanych długościach i przekrojach, podczas remontu 
dachu. Wzmocnienia te zakrywały miejsca jeszcze większych ognisk korozji, co było rzeczą 
naturalną. Brak śladów impregnacji skorodowanych legarów. 

 
 

 
 

Fot.[2] Korozja biologiczna legara. Fot. autor. 
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Fot.[5] Korozja biologiczna legara. Fot. autor. 
 
 

 
 

Fot.[6] Prowizoryczne wzmocnienie legara. Fot. autor. 
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Fot.[7] Prowizoryczne wzmocnienie legarów. Fot. autor. 
 
 

 

 
 

Fot.[8] Niewłaściwe wzmocnienie – brak oparcia na ścianie. Fot. autor. 
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Fot.[9] Korozja biologiczna konstrukcji więźby w sąsiedztwie legarów. Osypująca się mączka 
drzewna świadczy o aktywnym żerowisku owadów. Fot. autor. 

 
Legary wykazały widoczne oznaki ugięć w miejscach destrukcji. 

 

5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka. 
 
Po dokonaniu oględzin makroskopowych, stwierdzono występowanie korozji 

biologicznej wywołanej obecnością owadów, różnych rozmiarów i w różnych stadiach 
rozwoju. 

Miejsca ich występowania przedstawione zostały w schemacie mykologicznym 
 
5.1. Owady- techniczne szkodniki drewna. 

 
Rozpoznane żerowiska owadów w elementach drewnianych legarach wskazują na 

bardzo liczne skupiska Kołatka domowego (Anobium punctatum.)  
 
Obok spuszczela pospolitego to najgroźniejszy szkodnik elementów drewnianych 

budynków. Rozwija się w wyrobionym drewnie gatunków iglastych i liściastych. Żeruje 
głównie w bielu. Gatunek ten opanowuje głównie wnętrza budynków ze względu na duże 
mrozy. Kołatek domowy w drewnie rozwija się przez kilka pokoleń. Cykl rozwojowy jednego 
pokolenia trwa 1-3, czasami nawet do 7 lat w zależności od sprzyjających warunków. Owady 
drążą chodniki średnicy 3-4 mm najczęściej w drewnie wczesnym (miękkim). Chrząszcze 
wygryzają się przez otwory o średnicy 0,7-2,2 mm. Drewno zaatakowane czasami posiada 
bardzo rozległe zniszczenia przez występowanie znacznych kolonii co przez kilka pokoleń 
doprowadza do całkowitego zniszczenia materiału posiadającego dla niego wartość 
pokarmową. 

Larwy kołatka domowego wykazują reakcje tylko na niektóre substancje czynne  
i fizyczne czynniki dezynfekcji drewna.  Najmniej odporne są larwy młode, świeżo 
wylęgnięte. 

Środki solne zawierające związki boru nie do końca spełnią swoje zadanie, natomiast 
środki zawierające chlorowane węglowodory są zupełnie nieskuteczne. Larwy kołatka 
domowego wykazują dużą wrażliwość na działanie wysokich temperatur. 
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Fot.[21] Kołatk domowy (Anobium punctatum.) – Pozornie zdrowo wyglądająca belka 
wykazuje głęboką destrukcję wywołaną przez owada. Widoczne otwory z usypaną mączką 

drzewną co świadczy o ciągłej aktywności owadów. Fot. autor. 
 
 
Mniej liczne otwory wylotowe elipsowate o średnicy około 6 mm wskazują na gatunek 

najbardziej szkodliwego Spuszczela pospolitego - Hylotrupes bajulus. Obecność świeżej 
mączki świadczy o stanie aktywnym owada. 

Owad ten uznawany jest za najważniejszego szkodnika elementów drewnianych 
budynków i budowli. Największe zniszczenia wykonuje w swej fazie larwalnej, gdzie  
w zależności od wartości odżywczej drewna może rozwijać się od 2 do 18 lat jedno 
pokolenie. Średnio przyjmuje się jego cykl życia na 3-6 lat. Żerowiska larw wypełnione są 
mączką i odchodami larw. Larwy w zależności od stopnia rozwoju niszczą drewno zarówno 
wczesne jak i późne co znacznie wpływa na jego wytrzymałość. 

Larwy wykazują dużą wrażliwość na impregnaty zawierające chlorowane węglowodory  
i niszczące promienie gamma. 

 
 
 

 
 



12 

 

Fot.[19] Spuszczel pospolity - Hylotrupes bajulus - zaatakowany słup nawy głównej 
konstrukcji dachowej. Fot. autor. 

 
Kolejny rozpoznany gatunek owada to Zagwoździak fioletowy(Callidium vialaceum L.) 

wygryza kręte chodniki głębokości 2-3 mm w warstwie bielu często pod korą. Atakuje 
drewno suche.  

 
 

 
 

Fot.[20] Zagwoździak fioletowy (Callidium vialaceum L.) - zaatakowany fragment 
nieokorowanej belki z martwym owadem. Fot. autor. 

 
Zaatakowane elementy to głównie dolne elementy konstrukcji legarów oraz fragmenty 
konstrukcji więźby dachowej znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z podłogą, jak 
podwaliny, fragmenty słupów.  

 
 
 
6. Określenie przyczyn występujących zniszczeń biologicznych. 
 

Bezpośrednią przyczyną występowania rozwoju żerowisk owadów stało się wbudowanie 
niewłaściwie zabezpieczonego drewna. Legary drewniane w późniejszym okresie zostały 
zabudowane deską nie posiadającą impregnacji, częściowo nieokorowaną. Stworzyło to 
doskonałe warunki rozwoju owadów, które przeniosły swe żerowiska na również 
niezaimpregnowane wcześniej legary. Przykładem wbudowanego niewłaściwie 
zabezpieczonego drewna mogą być fragmenty legarów, które wysunięte są poza lico ściany  
od wewnątrz, gdzie brak było deskowania. W tym przypadku nie stwierdzono lub w bardzo 
nieznacznej ilości obecność owadów.  

Kolejną przyczyną jest stworzenie warunków cieplnych i wilgotnościowych od spodu 
legarów, czyli od wnętrza kościoła, gdzie jest wyższa temperatura zimą a wilgotność 
powstaje na styku ciepła z zimnem. Szczelnie obudowane stropy stworzyły również  brak 
dostępu dla naturalnych wrogów ze świata owadów.  

Deskowanie stropu w przestrzeni strychowej wykonane w późniejszym okresie, podczas 
wymiany konstrukcji dachu zastosowano już jako impregnowane, lecz nie usunięto i nie 
zaimpregnowano legarów stropu, lecz wzmocniono je nadbitkami zasłaniając dostęp do 
możliwości wykonania impregnacji. 
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Stwierdzone żerowiska owadów są bardzo rozległe i stanowią znaczne ubytki w masie 
drewna co znacznie wpływa na wytrzymałość konstrukcji legarów.  

Miejsca występowania, zasięg oraz stopień destrukcji legarów przedstawiony został w 
schemacie mykologicznym. 

Kolejne błędy to błędy eksploatacyjne jak brak kontroli stanu technicznego, brak 
bieżących napraw uszkodzonych elementów, brak okresowego powtarzania impregnacji 
drewna.  

Podczas wykonania remontu należało zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie 
profilaktycznych impregnacji oraz wykonanie otworów rewizyjnych dla dokonywania 
okresowych oględzin stanu technicznego stropu. 

  

7.  Wnioski.  
 

Dokładne określenie rozmiaru zniszczeń elementów konstrukcyjnych możliwe będzie 
dopiero po usunięciu deskowania i zapewnieniu dostępu do każdego elementu  
z rusztowania.  

Legary stanowią konstrukcją stropu do którego przymocowane jest deskowanie od góry 
jak i od dołu stropu. Legary te nie są widoczne i nie mają szczególnych walorów 
architektonicznych. Przystępując do usunięcia zagrożenia należy zauważyć, iż stopień 
destrukcji jest na tyle duży, że zwalczenie owadów w tym przypadku ma znaczenie 
drugoplanowe. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wytrzymałość konstrukcji, 
która jest znacznie zachwiana. 

W schemacie mykologicznym został przedstawiony przekrój każdego z legarów ze 
stopniem destrukcji. 

W większości drewno nadaje się do usunięcia. Legary należy odczyścić, obciosać przy 
użyciu siekierki aż do drewna zdrowego oraz wykonać impregnację. W przypadku 
nieusunięcia drewna zniszczonego preparat owadobójczy nie przyniesie wymaganego 
rezultatu i zostanie nasiąknięty w powierzchnię zniszczoną, która nie ma znaczenia z punktu 
widzenia architektonicznego a tym bardziej konstrukcyjnego. 

Elementy legarów zabudowane deskami wzmacniającymi powinno się podstęplować, 
odbić i zaimpregnować. Niestety po wykonaniu podłogi na strychu rozwiązanie to jest  
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znacznie utrudnione. W takich miejscach w przypadku nanoszenia impregnatu pędzlem 
należy przewidzieć kilkukrotną normę zużycia.  

Podczas wykonywania impregnacji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość 
zabrudzenia ścian i posadzki. 

Stopień korozji biologicznej konstrukcji stropu nad nawą główną kwalifikuje się w 
okolicach 50% do wymiany.  

  

8. Zalecenia. 
 W związku z planowanym remontem stropu zaleca się po dokonaniu usunięcia drewna 

uszkodzonego po obciosaniu istniejących legarów ponownego sprawdzenia przekroju belek 
pod względem nośności. Konstrukcja belek stropowych musi przenieść obciążenia istniejącej 
konstrukcji dachu wraz ze wszystkimi obciążeniami klimatycznymi, konstrukcję podłogi na 
strychu, podbicie z desek od spodu legarów (strop wykończony z desek z konstrukcją 
podwieszenia nad nawą główną) oraz obciążenia użytkowe związane z konserwacją i 
użytkowaniem strychu oraz obciążenia montażowe. 

W poddanej ocenie legary należy rozpatrywać: 
1. belka konstrukcyjna legara nie uszkodzona (w całości lub w odcinku) – odczyścić 

powierzchniowo i zapobiegawczo zaimpregnować przez kilkukrotne nanoszenie preparatu 
pędzlem w ilości wymaganej przez producenta, 

2. w przypadku gdy konstrukcja legara spełnia nadal wymagania konstrukcyjne a po 
obciosaniu posiada znaczne nierówności – należy nadbić deską wyrównując powierzchnię 
boczną belki, 

3. jeżeli legar uszkodzony jest na niewielkim odcinku swojej długości i nie spełnienia 
wystarczającej wytrzymałości konstrukcyjnej w tym odcinku -  wzmocnić poprzez przybicie 
obustronne zakładki (nadbitki) z zakładem na drewno zdrowe, 

4. jeżeli legar jest uszkodzony na większej długości (powyżej 30%) i nie spełnienia 
wystarczającej wytrzymałości konstrukcyjnej- dołożyć obustronnie nową belkę konstrukcyjną 
na całej długości opartą na ścianach nośnych z przytwierdzeniem do boków istniejącej belki. 

Wszystkie elementy należy dokładnie zaimpregnować zarówno pozostawione jak i nowo 
wbudowywane. Należy bezwzględnie usunąć pozostałości kory także na istniejących 
elementach. 

Preparaty zalecane do wykonania impregnacji to np. Anti – Insekt, Multi GS firmy 
Remmers, nanoszony pędzlem w ilości 300 ml/m2 rozwiniętej powierzchni. Szybkość 
działania od 8 do 16 tygodni. Pozostałe środki to np. Boramon, Hylotox. 

Użyte materiały zostały podane przykładowo. Zastosować należy środki o parametrach 
równoważnych. Przed zastosowaniem środków należy podać je do akceptacji autora 
ekspertyzy. 

W kolejnych etapach eksploatacji, aby chronić budowlę przed korozją biologiczna należy 

ją racjonalnie eksploatować i konserwować. 

Systematycznie kontrolować i powtarzać zabiegi impregnacyjne. 

Dokonywać okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku 

jednorocznych i pięcioletnich.  

 
U w a g a: 
W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się o  pomoc do 

autora niniejszego opracowania celem wyjaśnienia lub informacji.  
Ekspertyza jest ważna 6 miesięcy.  

 
O p r a c o w a ł :                             mgr inż. Marek Fijałkowski 

 
Nowy Sącz, 17.09.2015 r. 
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2. ZAŁĄCZNIKI. 
 

1.  Szic mykologiczny 

2. Świadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, 

3.  Uprawnienia budowlane. 

 
 
 
 
 


