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PROJEKT 

DIAGNOSIS 
Innowacje wpływające pozytywnie na kluczowe doświadczenie w branży budowlanej. 

 

Ingerencja w istniejące budynki, czy to w celu renowacji, czy konserwacji, jest bardzo 

ważną działalnością w krajach europejskich, ponieważ stanowi średnio 50% 

inwestycji w sektorze. Ten rodzaj interwencji ma pewne cechy szczególne, które 

sprawiają, że zupełnie różni się od budowy nowych budynków. Pomimo tego faktu, 

szkolenia dla europejskich specjalistów są zorientowane głównie na budownictwo 

nowych budynków, i przeznaczają niewielką część czasu kursu na postępowanie z 

istniejącymi obiektami. 

 

 

 
 

 

Jedną z niezwykłych cech charakterystycznych związanych z interwencją w 

istniejących budynkach jest konieczność dokonania dobrej diagnozy, aby poznać 

zarówno charakterystykę budynków, jak i ich stan. Specjalistami, którzy mogą lepiej 

stawić czoła tej diagnozie w ramach Unii Europejskiej, są architekci i inżynierowie 

budowlani. W większości przypadków specjaliści ci zdobyli wiedzę na konkretnych 

kursach i praktykach zawodowych. W projekcie Diagnosis pracujemy nad 

stworzeniem profesjonalnego profilu Diagnosty Budowlanego. 

 
Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób 

wykorzystania zawartych w niej informacji. Publikacja bezpłatna. 



WIELOZADANIOWY 

PROFIL SPECJALISTY 
Proponowana sylwetka Eksperta w dziedzinie diagnostyki budowlanej 

stanowi, że jest on profesjonalistą w sektorze architektury i budownictwa, 

zdolnym do radzenia sobie z różnymi zadaniami w zakresie oceny 

istniejących budynków oraz: 

 

• Opracowywaniu diagnozy zgodnie z odpowiednią metodologią. 

• Pracy ze strukturalnymi, energetycznymi i innymi kryteriami i 

wymaganiami, zgodnie z dyrektywami europejskimi i normami krajowymi. 

• Sprawdzaniu budynków i określaniu warunków ich użytkowania. 

• Identyfikacji materiałów budowlanych i systemów konstrukcyjnych. 

• Ocenie procesów patologicznych, uszkodzeń i wad konstrukcji. 

• Starannym zbieraniu dostępnych danych i analizie zebranych 

informacji. 

• Używaniu narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz interpretacji 

wyników. 

• Interpretacji uszkodzeń i dysfunkcji w budynkach. 

• Przeprowadzaniu oceny jakościowej i ilościowej. 

• Wyciąganiu wniosków i przeprowadzaniu globalnej diagnostyki 

budynków.  

• Właściwej komunikacji werbalnej, graficznej i pisemnej. 

• Koordynacji grup interdyscyplinarnych ekspertów w różnych aspektach 

diagnozy. 

• Zachowaniu bezstronnej pozycji i etycznym zachowaniu. 

 

 



INNOWACYJNE 

DOŚWIADCZENIE W 

RÓŻNYCH SKALACH 
Nowy ekspert w dziedzinie diagnostyki budowlanej, wyłoniony z projektu 

diagnostycznego, powinien być zasadniczo specjalistą ogólnym i przekrojowym, z 

dobrą znajomością konstrukcji i zachowania różnych materiałów, a także 

podstawowych wymagań i korzyści, które są obecnie wymagane dla budynków. 

 

Konieczne jest dodanie do tej wiedzy precyzyjnej metodologii pracy dla każdego 

przypadku i umiejętności określenia potrzeby dodatkowych badań z udziałem 

konkretnych ekspertów z różnych dziedzin oraz zinterpretowania ich wkładu w celu 

ustalenia dokładnych wniosków. 

 
W centralnym rdzeniu identyfikujemy wiedzę dostępną dla eksperta diagnostyki, który 

ma kompetencje przekrojowe i podstawową wiedzę we wszystkich dyscyplinach. 

Poza centralnym jądrem, istnieje szereg specjalistycznych i interdyscyplinarnych 

specjalności w różnych obszarach, które można wykorzystać, w zależności od 

złożoności i stopnia wymaganego przez każdy przypadek. 
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