WSKAZANIA DOTYCZĄCE ŚWIETLNYCH DEKORACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH NA
ELEWACJACH BUDYNKU PKIN
I Wymogi dotyczące projektu i formy ekspozycji
1. ekspozycja dekoracji na elewacjach Pałacu Kultury musi być związana z ważnym wydarzeniem
historycznym, artystycznym lub sportowym.
2. Dekoracja nie może mieć na celu zachęty do nabywania towarów lub usług, nie może być
częścią kampanii reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
3. Na dekoracji nie można prezentować logotypów (znaków towarowych, identyfikacyjnych,
firmowych, itp.), za wyjątkiem logotypów przedsięwzięcia, będącego powodem dekorowania
oraz znaków instytucji publicznych bądź stanowiących własność publiczną.
4. Czas ekspozycji nie może przekraczać 7 dni.
5. Projekcje dekoracji świetlnych mogą się rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 18.00.
6. Dekoracja musi być czytelna ze znacznej odległości. Należy stosować ograniczoną liczbę
elementów kompozycyjnych o duzej skali.
II. Materiały do wniosku
1. Wniosek z określeniem tematu dekoracji świetlnej, terminem ekspozycji oraz uzasadnieniem.
2. Wizualizacja dekoracji świetlnej na tle całego budynku PKiN.
3. Schemat usytuowania urządzeń technicznych, niezbędnych przy dekoracjach świetlnych.
III. Procedura
1. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zarządzenia (dostosowany do niniejszych wskazań) do Zarządu PKiN sp. z o.o., w terminie nie
krótszym niż 2 miesiące przed planowanym terminem ekspozycji.
2. Propozycje dekoracji świetlnych podlegają zaopiniowaniu przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki
sp. z o.o., Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Estetyki
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy oraz zatwierdzeniu przez
Prezydenta m.st. Warszawy.
3. Zarząd PKiN sp. z o.o. kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezydenta m. st. Warszawy w celu
uzyskania decyzji.
4. Zarząd PKiN sp z o.o. informuje wnioskodawcę o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.
5. W szczególnych wypadkach, w trybie pilnym, dekoracja świetlna może zostać zatwierdzona
przez Prezydenta m.st. Warszawy z pominięciem opinii, o których mowa w pkt. 2 Procedur.
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ZARZĄDZENIE NR 6418/2014

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie określenia wskazań dotyczących świetlnych dekoracji
okolicznościowych na elewacjach Pałacu Kultury i Nauki
Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się wskazania dotyczące świetlnych dekoracji okolicznościowych na
elewacjach Pałacu Kultury i Nauki, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, oraz wzór
wniosku w sprawie świetlnej dekoracji okolicznościowej na elewacjach Pałacu Kultury i Nauki,
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Przez świetlne dekoracje okolicznościowe rozumie się iluminowanie (podświetlanie) elewacji
budynku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wyklucza się umieszczanie na elewacjach budynku o którym mowa w ust. 1, banerów i siatek
reklamowych poza obrębem portyków wejściowych, z wyjątkiem siatek ochronnych na czas
remontu elewacji.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 4294/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 marca 2010 r. w
sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów dekoracji okolicznościowych na
elewacjach budynku Pałacu Kultury i Nauki.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektorowi Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Urzędu m.st. Warszawy.
§ 4.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
__________
1 Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6418/2014
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2014 r.
Wskazania dotyczące świetlnych dekoracji okolicznościowych na elewacjach Pałacu Kultury
i Nauki

1. Wymogi dotyczące projektu i formy dekoracji:
a) ekspozycja dekoracji na elewacjach Pałacu Kultury i Nauki musi być związana z ważnym
wydarzeniem historycznym, artystycznym lub sportowym
b) dekoracja nie może mieć na celu zachęty do nabywania towarów lub usług, nie może być
częścią kampanii reklamowych, promocyjnych lub marketingowych
c) na dekoracji nie można prezentować logotypów (znaków towarowych, identyfikacyjnych,
firmowych, itp.), za wyjątkiem logotypów przedsięwzięcia, będącego powodem dekorowania oraz
znaków instytucji publicznych bądź stanowiących własność publiczną
d) czas ekspozycji nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych
e) projekcje dekoracji świetlnych mogą się rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 18.00
f) dekoracja musi być czytelna ze znacznej odległości. Należy stosować ograniczoną liczbę
elementów kompozycyjnych o dużej skali.

2. Materiały do wniosku
a) wniosek z określeniem tematu dekoracji świetlnej, terminem ekspozycji oraz uzasadnieniem
b) wizualizacja dekoracji świetlnej na tle całego budynku PKiN
c) schemat usytuowania urządzeń technicznych, niezbędnych przy dekoracjach świetlnych

3. Procedura:
a) wnioskodawca składa wniosek, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zarządzenia
(dostosowany do niniejszych wskazań) do Zarządu PKiN Sp. z o.o. w terminie nie krótszym niż 2
miesiące przed planowanym terminem ekspozycji
b) propozycje dekoracji świetlnych podlegają zaopiniowaniu przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki
Sp. z o.o., Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Estetyki
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy oraz zatwierdzeniu przez
Prezydenta m.st. Warszawy
c) Zarząd PKiN Sp. z o.o. kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezydenta m.st. Warszawy w celu
uzyskania decyzji
d) Zarząd PKiN Sp. z o.o. informuje wnioskodawcę o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy
e) w szczególnych wypadkach, w trybie pilnym, dekoracja świetlna może zostać zatwierdzona
przez Prezydenta m.st. Warszawy z pominięciem opinii, o których mowa w pkt. b Procedur

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6418/2014
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2014 r.

WZÓR WNIOSKU

Wnioskodawca
Adres do korespondencji
Telefon
e-mail

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Wniosek
w sprawie świetlnej dekoracji okolicznościowej na elewacjach Pałacu Kultury i Nauki:
1. Temat dekoracji świetlnej wraz z uzasadnieniem.
2. Termin ekspozycji.
…………………………
Podpis wnioskodawcy

