
 
 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKONYWANIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY  
WSPÓŁCZESNYMI METODAMI NAZIEMNEJ REJESTRACJI CYFROWEJ 

 
 

Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące podstawowych elementów składowych dokumentacji 
rysunkowej oraz parametry techniczne odwzorowania wraz z pożądanymi formatami plików dla sporządzania 
dokumentacji architektonicznych zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego i murowanego za pomocą 
metod cyfrowych – metodą skaningu laserowego, fotogrametrii naziemnej, modelowania bryłowo – 
powierzchniowego (MESH) oraz wykonywania zdjęć panoramicznych 360 stopni. 
 
1. SKANING LASEROWY I FOTOGRAMETRIA NAZIEMNA  

a. Surowe dane, pozyskane w procesie inwentaryzacji, przekazywane do repozytorium:  

• chmura punktów – model bazowy w rozdzielczości nie mniejszej niż 9 pkt / cm2, z zarejestrowanymi 
wartościami RGB i intensywności, w formacie natywnym urządzenia skanującego  

• zdjęcia fotogrametryczne wraz z plikiem kalibracji użytej kamery  

• dane geodezyjne XYZ, wraz z nawiązaniem do państwowego układu współrzędnych geodezyjnych 
PUWG’2000 w formacie .csv  

• fotografie pozyskane zewnętrzną kamerą niemetryczną do celów poglądowych oraz teksturowania w 
formacie TIFF  

b. Opracowania powstałe na podstawie pozyskanych w procesie inwentaryzacji danych, przekazywane do 
repozytorium:  
 

• chmura punktów - odfiltrowana, oczyszczona, zarejestrowana i zorientowana w układzie geodezyjnym 
państwowym PUWG’2000, zapisana w jednym z formatów: PTS, PTX, E57 wraz z dołączonym raportem 
złożenia w postaci pliku TXT  
 
• ortofotoplany ścian, elewacji, polichromii, sufitów i podłóg w rozdzielczości nie niższej niż 2 mm /px w 
formacie TIFF wraz z plikiem georeferencji  
 
• rysunki elewacji w skali 1:50 - 1:10, zależnie od charakteru opracowania, w formacie DWG i PDF. Rysunki 
elewacji powinny przedstawiać widoki wszystkich ścian w obiekcie. W obiektach o skomplikowanej bryle 
widoki ścian „zasłanianych” przez inne elementy budynku powinny być wrysowane na odpowiednich 
przekrojach. Istotne jest aby na elewacjach oznaczone były wszelkie ubytki, uszkodzenia, pęknięcia czy 
zawilgocenia murów. Niekiedy wskazane jest wykonanie osobnego rysunku pokazującego ubytki. Na 
rysunkach elewacji wrysowane powinny być (przynajmniej fragmentarycznie) widoczne elementy 
budowlane: cegły, kamienie, elementy pokrycia dachowego itp.  
 
• przekroje i rzuty budynku, kondygnacji, zależnie od charakteru opracowania, w skali 1:50 - 1:20 (w 
uzasadnionych przypadkach 1:100), w formacie DWG i PDF. Dla zabytków zakres opracowania powinien 
obejmować wszystkie kondygnacje, więźbę dachową i rzut dachu. Poziom przekrojów poziomych powinien 
być poprowadzony na wysokości metra nad posadzką, ale dopuszczalne są niewielkie odstępstwa w celu 
pokazania jak najpełniejszego obrazu wszystkich elementów obiektu i wyposażenia.  

• plan sytuacyjno-wysokościowy, w formacie DWG i PDF, zawierający: rzut (rzut dachu lub obrys 
zewnętrzny w poziomie parteru budynku) wraz z elementami otoczenia, oznaczenie charakterystycznych 



poziomów (przy wejściach do obiektu), najbliższe sąsiadujące obiekty oraz ukształtowanie terenu. 
Wykonywany na bazie aktualnej mapy geodezyjnej  

 
2. MODELOWANIE BRYŁOWO – POWIERZCHNIOWE (MESH)  

a. Model podstawowy (MESH) złożony z poligonów trójkątnych opracowany bezpośrednio z chmury  

• Dokładność 4 mm, rozdzielczość powierzchni płaskich modelu do 2 cm, detal architektoniczny z 
rozdzielczością do 6 mm przy zachowaniu dokładności.  

• Model o strukturze zamkniętej, bez wadliwych, podwójnych trójkątów bądź wierzchołków oraz odkrytych 
lub podwójnych krawędzi. Ostateczne opracowanie powinno umożliwiać wydruk 3D bez dokonywania 
dodatkowych czynności na modelu.  

• Tekstura modelu powinna zawierać obraz(y) w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o 
rozdzielczości min. 2048 x 2048 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. 
Każda tekstura musi mieć własne, nazwane koordynaty UV.  

b. Model (MESH) opracowany metodą retopologii (gdzie bazą są modele podstawowe MESH o poligonach 
trójkątnych lub chmura punktów a produktem końcowym uporządkowane siatki poligonów czworobocznych)  

• Dokładność wykonania modelu tą metodą powinna uwzględniać konstrukcję i detale obiektu i zawierać 
się w przedziale 6 – 8 mm.  

• Rozdzielczość powierzchni płaskich powinna uwzględniać bazową dokładność i mieścić się w przedziale 
6 - 50 mm uwzględniając krzywizny płaszczyzn. Rozdzielczość detalu architektonicznego powinna mieścić 
w przedziale 6 - 10mm. Końcowy model powinien być wyczyszczony z podwójnych lub nieprawidłowych 
elementów. Ostateczne opracowanie powinno umożliwiać wydruk 3D bez dokonywania dodatkowych 
czynności na modelu.  

 
• Tekstura modelu powinna zawierać obraz(y) w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o 
rozdzielczości min. 2048 x 2048 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. 
Każda tekstura musi mieć własne nazwane koordynaty UV.  

c. Tworzenie modeli konstrukcyjnych do potrzeb analitycznych powinno odpowiadać założeniom na potrzeby 
których robiony jest dany model. W strategicznych dla modelu elementach konstrukcji należy zachować 
dokładność do 4 mm. Rozdzielczość uzależniona jest od potrzeb jednak nie mniejsza niż 8 mm. Wyniki analiz mogą 
być eksportowane jako tekstury z koordynatami UV, ortofotoplany, lub zostać przeniesione na siatkę modelu (kolor 
wierzchołków).  

d. Modele poglądowe (MESH) więźby dachowej, szkieletu konstrukcji (powstałe na bazie modeli podstawowych 
bądź poddanych procesowi retopologii)  

• Dokładność nie mniejsza niż 6 mm i rozdzielczość nie mniejsza niż 10 mm. Model powinien 
odzwierciedlać detale konstrukcyjne oraz materiał z jakiej wykonano dany obiekt. Końcowy model 
powinien być wyczyszczony z podwójnych lub nieprawidłowych elementów. Model powinien umożliwiać 
wydruk 3D bez dokonywania dodatkowych czynności na modelu.  

• Tekstura modelu powinna zawierać obraz w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o wielkości 
w przedziale 2048-16384 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. Każda 
tekstura musi mieć własne nazwane koordynaty UV.  

e. Model MESH do celów prezentacyjnych, multimedialnych i udostępniania w sieci web  

• Wykonane zarówno z poligonów trójkątnych jak i czworobocznych. Dokładność tych modeli powinna 
zawierać się w przedziale 8-12 mm i rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 50 mm. Zaleca się również 
stworzenie wersji uproszczonej w rozdzielczości zawierającej się w przedziale 50 - 150 mm z dokładnością 
nie mniejszą niż 20 mm. Możliwe jest uproszczenie siatki poligonów i zmniejszenie ich ilości w celu 
osiągnięcia optymalnych parametrów wyświetlania i renderingu.  

f. Preferowany format modeli to OBJ lub FBX  



g. Możliwe jest użycie modeli NURBS, aczkolwiek wymagane jest przekonwertowanie ich na model MESH a także 
wyeksportowanie do formatów IGES lub STEP. Pliki NURBS muszą być zespolone z najwyższą tolerancją bez 
odkrytych krawędzi.  
 
3. PANORAMY 360 stopni 
 
a. Pliki ze zdjęciami 360 stopni (zdjęcia panoramiczne) powinny: 

• Swoim rozmiarem ściśle zachowywać proporcje 2:1  
• Posiadać optymalną rozdzielczość wyższą lub równą 20000x10000 pikseli  
• Posiadać przestrzeń barwną AdobeRGB lub sRGB 
• Zostać przekazane do repozytorium w pliku JPEG lub TIFF 

 
4. PREFEROWANE NOŚNIKI ORAZ SCHEMAT ZDEPONOWANIA DANYCH  

a. Przekazanie materiałów do NID powinno nastąpić na nośnikach:  

• Dysk przenośny z interfejsem USB (2.0, 3.0 lub nowszym) z systemem plików NTFS (rekomendowany), 
exFAT bądź FAT32.  
 
• Pamięć typu FLASH z interfejsem USB (2.0, 3.0 lub nowszym) z systemem plików NTFS (rekomendowany), 
exFAT bądź FAT32.  

• Dysk sieciowy typu NAS z interfejsem Ethernet. W takim przypadku konieczne jest podanie konfiguracji 
interfejsu i konta dostępowego administratora  

• Inne formy przekazywania materiałów muszą być konsultowane z NID 

 
5. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ I ZAKRESU OPRACOWAŃ RYSUNKOWYCH  

a. Oznaczenia: każde pomieszczenie opisane numerem własnym, numerem kondygnacji, funkcją, powierzchnią, 
wysokością oraz rodzajem posadzki. Dodatkowo na wszystkich rzutach należy oznaczyć płaszczyzny przekrojów.  
 
b. Wymiarowanie powinno określać długość i szerokość pomieszczeń, przekątne, wymiary odcinkowe, grubości 
ścian. Oznaczyć należy charakterystyczne poziomy, wysokość pomieszczeń (w pomieszczeniach sklepionych 
wysokość w strzałce sklepienia oraz wysokość oparcia podstawy sklepienia), wysokość parapetów oraz światła 
otworów.  

c. Na rysunkach rzutów powinny być wrysowane, z dokładnością odpowiednią do przyjętej skali, wszystkie 
widoczne elementy takie jak:  

• wnęki  

• uskoki w grubości ścian  

• zrzutowanie sklepień z elementami ich konstrukcji i dekoracji sztukatorskiej  

• zrzutowanie stropów z belkami stropowymi czy dekoracją sztukatorską (dla lepszej czytelności 
prezentacji może być wykonane na osobnym rysunku)  

• rysunek posadzki zaznaczony fragmentarycznie w miejscach charakterystycznych  

• różnice poziomów posadzki  

• stolarka okienna (zaznaczana schematycznie z pokazaniem typu i ewentualnie sposobu otwierania)  

• stolarka drzwiowa (ze schematycznym oznaczeniem typu i kierunku otwierania)  

• w obiektach architektury drewnianej, stolarka okienna i drzwiowa wrysowana szczegółowo z rozbiciem 
na poszczególne elementy  

• teren przylegający do obiektu: nawierzchnie, schody (z oznaczeniem kierunku), tarasy, balustrady, opaski 
itp.  



• mała architektura związana z obiektem architektonicznym  

• stałe wyposażenie wrysowane w czytelnym dla docelowej skali rysunku stopniu szczegółowości  
 
d. Przekroje podłużne i poprzeczne obiektu poprowadzone przez charakterystyczne elementy obiektu 
(komunikacja pionowa, otwory okienne i drzwiowe, różnice w poziomach) powinny ukazywać możliwie 
najpełniejszy obraz budynku. Koniecznym jest jednak wykonanie minimum 2 przekrojów o prostopadłym do siebie 
kierunku. W celu pełniejszej identyfikacji obiektu można stosować łamane linie przekroju.  

e. Na przekrojach należy oznaczyć poziomy za pomocą kot wysokościowych z rzędną bezwzględną (lub odniesioną 
do założonego poziomu porównawczego). Przekroje powinny być uzupełnione widokami ścian z pokazaniem 
stałego wyposażenia.  
 


