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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

Opracowanie Programu Konserwatorsko-Restauratorskiego Tarasu Widokowego na 
XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1 w Warszawie wykonano na podstawie 
umowy nr TP/627/18/2017 zawartej w Warszawie przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. 
z o.o reprezentowany przez Prezesa Zarządu Rafała Krzemienia z firmą Talent Antika 
Konserwacja Zabytków ,00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowaną przez  
Bogusława Korneckiego. 

CEL PROJEKTU 

 Projekt budowlany wraz z programem konserwatorskim naprawy elewacji, barierek 
i posadzki tarasu widokowego XXX piętra PKIN. Założenia projektu mają na celu 
przeprowadzenie profesjonalnych zabiegów konserwatorsko-restauratorskich. Działania te 
umożliwią wykonanie niezbędnych prac remontowych i przywrócenie estetycznego 
wyglądu Tarasowi widokowemu. 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Projekt budowlany wraz z programem konserwatorskim naprawy elewacji, barierek 
i posadzki tarasu widokowego XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

ZAKRES OPRACOWANIA 

 Historia budowy obiektu  

 Opis architektoniczny tarasu. 

 Opis stanu zachowania przedmiotu opracowania (powierzchniach ścian, filarów 
i sufitów) na podstawie oględzin „in situ” oraz analizie prac remontowych 
wykonywanych w poprzednich latach.  

 Analiza stanu zachowania i przyczyny zniszczeń - wnioski               

 Inwentaryzacja opisowa architektoniczno - budowlana uszkodzeń w obszarze 
objętym zamówieniem. 

 Program prac konserwatorsko-restauratorski  

 Zagadnienia BIOZ oraz BHP. 

 Przedmiary 

 Specyfikacja warunków zamówienia 

 Kosztorys inwestorski  

 Serwis fotograficzny w opracowaniu oraz na nośniku CD. 
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UPRAWNIENIA 
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  HISTORIA BUDOWY OBIEKTU 

1.  Wstęp 

Pałac Kultury i Nauki stanowi najbardziej charakterystyczny punkt w tkance 
miejskiej Warszawy i jest, obok Kolumny Zygmunta, najchętniej przywoływanym 
symbolem Stolicy. Usytuowany w samym centrum, na placu ograniczonym ulicami 
Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Emilii Plater i Świętokrzyską, góruje nad 
śródmiejską zabudową. Liczący 187,68 metrów wysokości, a z iglicą 237 metrów, jest 
najwyższym budynkiem w Polsce, a piątym co do wysokości w Europie. Obok dzielnicy 
MDM jest jedynym w Warszawie zachowanym w całości przykładem architektury 
socrealistycznej wzbogaconej o elementy polskiej architektury narodowej, nawiązującym 
wyglądem do moskiewskich wieżowców, tzw. Siedmiu Sióstr, a za ich pośrednictwem także 
i do amerykańskich wysokościowców z lat 30-tych.  

Pałac Kultury i Nauki jest siedzibą firm, wyższych uczelni, instytucji naukowych, 
klubów sportowych, teatrów, muzeów, kina i księgarni. Mieści się w nim również Pałac 
Młodzieży, basen, a także sala konferencyjno-widowiskowa, tzw. Sala Kongresowa, mogąca 
pomieścić 3000 osób. W budynku odbywają się targi, wystawy, a także imprezy 
rozrywkowe.  

Od 1956 roku wykorzystywany jest do emisji programów radiowych i telewizyjnych. 
2 lutego 2007 roku Pałac Kultury i Nauki został wpisany do rejestru zabytków, co wywołało 
szeroką dyskusję wśród zwolenników i przeciwników istnienia gmachu. 

 

2.  Historia 

Pałac Kultury i Nauki wzniesiony został jako „dar narodów radzieckich dla narodu 
polskiego”. Jego pomysłodawcą był Józef Stalin, który już w 1945 roku miał oferować 
Polsce pomoc w odbudowie stolicy. Jak wspomina Józef Sigalin, ówczesny szef Biura 
Odbudowy Stolicy i naczelny architekt Warszawy, w lipcu 1951 roku bawiący z wizytą          
w Warszawie Wiaczesław Mołotow złożył propozycję wybudowania wieżowca na wzór 
budowanych w tym czasie w Moskwie, propozycję, której nie można było odrzucić. Już           
w miesiąc później zespół pod przewodnictwem Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza 
wyznaczył miejsce pod budowę gmachu. 

Projekt powierzono grupie rosyjskich architektów pod przewodnictwem Lwa 
Rudniewa, autora budynku Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, którzy wkrótce 
przybyli z wizytą do Polski. Ambicją projektantów było ubrać nowopowstający drapacz 
chmur w kostium narodowej architektury polskiej, a za taką rozumiano budynki wzniesione 
w okresie renesansu, baroku i klasycyzmu. W tym celu pięcioosobowy zespół radzieckich 
architektów w towarzystwie Polaków udał się w podróż, w czasie której mieli okazję poznać, 
sfotografować i przerysować m.in. zabytki Krakowa, Płocka, Sandomierza, Torunia, 
Chełmna i Zamościa. W rezultacie zespół Rudniewa przygotował pięć projektów przyszłego 
Pałacu, z których polscy architekci wybrali jeden. Po wprowadzeniu pewnych poprawek 
projekt ostatecznie został zatwierdzony 5 kwietnia 1952 roku. 
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Z początkiem maja 1952 roku koparki ruszyły na plac budowy. Koszty w całości 
pokrywała strona radziecka. Ponadto do Warszawy z ZSRR przyjechało ok. 3500 
robotników, którzy zamieszkali na specjalnie stworzonym dla nich osiedlu „Przyjaźń” na 
warszawskich Jelonkach. Ze Związku Radzieckiego przywieziono także większość 
materiałów do budowy Pałacu. Z Polskich kamieniołomów dostarczono jedynie 
różnokolorowe wapienie, w tym wapień pińczowski użyty do wykończenia portyku i detali 
w fasadzie, oraz kolorowe marmury i granity, którymi zdobiono głównie wnętrza. 

Jeszcze przed ukończeniem budynku, 7 marca 1953 roku, dwa dni po śmierci Stalina, 
wspólną uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów PRL uczczono pamięć przywódcy 
nadając Pałacowi nazwę Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina (po roku 1989 nazwę 
skrócono do Pałacu Kultury i Nauki).  Planowano również wzniesienie jego pomnika na 
placu przed fasadą, jednakże rozpisany konkurs nie przyniósł zadowalających efektów  
i ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. 
W dniu 21 lipca 1955 punktualnie o godz. 16.00 ambasador ZSRR Pantelejmon 
Ponomarienko i premier rządu PRL Józef Cyrankiewicz, siedząc przy stole ustawionym 
przed głównym wejściem do gmachu, podpisali protokół przekazania Pałacu Kultury i Nauki 
imienia Józefa Stalina. Dzień później udostępniono go zwiedzającym. Z kamiennej trybuny 
ozdobionej orłem, ustawionej na placu od strony wejścia głównego Pałacu, dostojnicy 
partyjni oglądali defiladę wojskową i przemarsz socjalistycznej młodzieży.  

Budowa gmachu, prowadzona w ekspresowym tempie, pochłonęła według 
oficjalnych danych 16 ofiar. W roku 1956 rozpoczęła się seria samobójczych skoków               
z tarasu widokowego na 30-tym piętrze, w wyniku której w latach 70-tych zdecydowano się 
na zamontowanie krat. W noc Sylwestrową roku 2000 na 2001 na 42 kondygnacji odsłonięto 
Zegar Milenijny posiadający cztery tarcze o średnicy 6 metrów. Jest to obecnie drugi co do 
wielkości i wysokości zamocowania zegar w Europie. 

 

3.  Opis architektoniczny Pałacu 

Pałac Kultury został założony na planie prostokąta, do którego czterech narożników 
dostawiono za pośrednictwem łączników prostokątne skrzydła wzbogacone w planie 
ryzalitami. Wydatny ryzalit znajduje się również na osi środkowej wschodniej, frontowej 
części korpusu głównego. Od zachodu do korpusu przylega zamknięta półkoliście 
dobudówka mieszcząca Salę Kongresową, połączona u podstawy łuku dodatkowymi 
łącznikami ze skrzydłami tworząc dwa dziedzińce wewnętrzne, po północnej i południowej 
stronie Sali Kongresowej. 

Sylweta Pałacu składa się ze spiętrzonych, cofających się brył potęgujących 
wrażenie strzelistości. Ponad czterokondygnacyjnymi, prostokątnymi skrzydłami                                 
i półkolistą Salą Kongresową góruje kwadratowa część wysokościowa wzniesiona nad 
głównym korpusem, ujęta dostawionymi do naroży wieżyczkami, sięgającymi 18-tej 
kondygnacji. Ponad tarasem widokowym znajdującym się na 30 piętrze wieża przewęża się. 
Przykrywa ją hełm ozdobiony iglicą. 

Elewację frontową Pałacu, obłożoną spiekami ceramicznymi w kolorze piaskowca, 
poprzedza monumentalny portyk kolumnowy z szerokimi schodami, flankowany przez dwa 
granitowe posągi: Adama Mickiewicza autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego po 
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stronie południowej i Mikołaja Kopernika dłuta Ludwiki Nitschowej po stronie północnej. 
Kolumny obłożone wapieniem pińczowskim podtrzymują belkowanie ze zdobionym 
ornamentem pasem fryzu, do którego przymocowano neon z inskrypcją PAŁAC 
KULTURY I NAUKI. Belkowanie wieńczy wydatny gzyms z podwieszonym 
ząbkowaniem. Portyk koronuje cofnięta, pełna attyka ozdobiona kartuszem herbowym, 
zwieńczona sterczynami i kulami. W podcieniu, ponad monumentalnym wejściem do 
budynku znajduje się prostokątna tablica z płaskorzeźbą wyobrażającą alegorię władzy 
socjalistycznej. Flankujące portyk osie fasady wypełniają w dolnych kondygnacjach 
monumentalne okna w zdobionych obramieniach.  

W kolejnych trzech osiach nieco cofniętej elewacji, po każdej ze stron znajdują się 
mniejsze, prostokątne okna, w trzech dolnych kondygnacjach umieszczone w każdej osi we 
wspólnej, prostokątnej płycinie ujętej obramieniem. Powyżej elewację przecina gzyms, 
ponad którym znajdują się okna czwartej kondygnacji i wyżej gzyms koronujący podparty 
na konsolach. Podobnie opracowane zostały elewacje łączników i skrzydeł bocznych. 

Krótsze boki prostokątnych skrzydeł po wschodniej stronie Pałacu, połączone                        
z korpusem głównym za pomocą dwuosiowych łączników, zamykają od północy i południa 
dziedziniec przed wejściem głównym do Pałacu. Ich elewację zdobią schody i portyki 
kolumnowe ocieniające wejścia. Ponad nimi znajdują się okienka czwartej kondygnacji.  

Dłuższe boki wszystkich czterech skrzydeł opracowane zostały identycznie. Od 
strony ulicy Marszałkowskiej i Emilii Plater mają po sześć osi, z czego skrajne poprzedzone 
zostały schodami i portykami kolumnowymi sięgającymi trzeciej kondygnacji. Pozostałe 
osie, podobnie jak w fasadzie głównej zdobią okna ujęte w trzech kondygnacjach we 
wspólne płyciny i obramienia, gzyms, okna czwartej kondygnacji i gzyms koronujący na 
konsolach. Skrzydła wieńczą pełne attyki koronowane sterczynami i kulami. 

Na schodach przed portykami, a także w niszach pomiędzy osiami elewacji 
umieszczone zostały posągi, wykonane ze sztucznego kamienia hurtowo w Azeryjskiej 
Fabryce Ceramicznej im. 60-lecia Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego 
Związku Młodzieży w Estonii. Przedstawiają one różne dziedziny sztuki, sportu, nauki,                    
a także cnoty marksizmu i leninizmu. 

Krótsze, pięcioosiowe boki skrzydeł od strony ulicy Świętokrzyskiej i Alei 
Jerozolimskich zdobią schody i portyki kolumnowe poprzedzające wejścia do budynku. 
Ryzality z portykami kolumnowymi zdobią także skrajne, zewnętrzne osie wewnętrznych, 
dłuższych boków skrzydeł. Pozostałe trzy osie zdobią okna we wspólnych płycinach                            
i obramieniach oraz gzymsy, analogiczne, jak w pozostałych elewacjach. Podobną dekorację 
zastosowano w łącznikach między skrzydłami a elewacją boczną korpusu. 

Wejścia boczne do korpusu głównego Pałacu, od strony północnej prowadzące do 
Pałacu Młodzieży, a od południowej do kina, poprzedzają ryzality                                                        
z czterokondygnacyjnymi, trójosiowymi portykami kolumnowymi. Ponad nimi znajdują się 
okna, w dwóch kondygnacjach ujęte we wspólne obramienia, gzyms koronujący na 
konsolach i pełna attyka zdobiona sterczynami, kulami i orłami, a od strony północnej także 
prostokątną płyciną w ozdobny obramieniu, zwieńczoną wydatną sterczyną. Osie flankujące 
sześciokondygnacyjne ryzality zdobią otwory okienne, gładki pas fryzu przebiegający ponad 
oknami czwartej kondygnacji oraz pełna attyka ze sterczynami. 
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Po zachodniej stronie Pałacu skrzydła boczne łączą się z półkolistą elewacją Sali 
Kongresowej za pomocą łączników, zawierających po dwa półkoliste przeloty bramne 
prowadzące na wewnętrzne dziedzińce, zdobione kolumnami i kartuszami herbowymi 
przymocowanymi do attyk. Dolne kondygnacje elewacji Sali Kongresowej dekorują 
naprzemiennie okna ujęte pilastrami w wielkim porządku i wejścia umieszczone                                
w portykach wgłębnych z parami kolumn. Ponadto pomiędzy oknami i portykami elewację 
zdobią nisze wypełnione posągami ze sztucznego kamienia. Wyżej, ponad gzymsem 
obiegającym elewację znajduje się rząd niewielkich okien, a ponad nimi gzyms koronujący 
oparty na konsolach. 

Część wysokościową Pałacu flankują na narożach cztery identyczne, 
dziesięciokondygnacyjne wieżyczki ustawione na cokołach. Ich elewację, trójosiową na 
ścianach zewnętrznych i dwuosiową na przylegających do wieży pałacowej, w siedmiu 
niższych kondygnacjach zdobią okna ujęte w każdej osi w wąską, prostokątną płycinę, 
zdobioną pomiędzy kondygnacjami motywem ornamentalnym. Ósmą kondygnację, 
oddzieloną od góry i dołu gzymsami, dekorują trzy niewielkie okienka. Wyżej 
dwukondygnacyjne, prostokątne prześwity osłaniają tarasy umieszczone na dziewiątej 
kondygnacji. Dziesiątą kondygnację wieżyczek wieńczy attyka z gzymsami, koronowana 
orłami, sterczynami i kulami.  

Ściany czworobocznej wieży zdobią prostokątne otwory okienne umieszczone                     
w wąskich, prostokątnych płycinach poprowadzonych wzdłuż każdej z osi. W ścianach 
północnej i południowej na wysokości ósmej kondygnacji wieżyczek elewację zdobi 
zagierowana, pełna balustrada z kamiennymi kulami, ponad którą lico ściany zostało 
nieznacznie cofnięte. W ścianie frontowej balustrada zastąpiona została kamiennymi 
cokołami flankującymi trzy środkowe osie fasady, natomiast w ścianie zachodniej pominięto 
dekorację, jedynie nieznacznie cofając lico elewacji.  

Naroża wieży ujęto jednoosiowymi ryzalitami, w węższych elewacjach północnej                
i południowej poprowadzonymi dopiero ponad balustradami. Na wysokości dwudziestego 
dziewiątego piętra, ścianę ozdobioną żłobkowaniem przecinają gzymsy poprowadzone nad 
i pod okienkami. Taras widokowy umieszczony na trzydziestym piętrze przesłonięty został 
dwukondygnacyjnymi prześwitami o wykroju prostokątnym, a w ryzalitach półkolistym, 
oraz rzędem mniejszych, kwadratowych otworów na poziomie kolejnej kondygnacji. Taras 
wieńczy wydatny gzyms na konsolach i attyka ozdobiona kulami, sterczynami i orłami.  

Szczytową, węższą część wieży zdobią pionowe, prostokątne płyciny i powyżej, 
umieszczone na ich osiach prześwity o wykroju półkolistym. Kondygnację wieńczy 
zdobiona attyka ze sterczynami. Na gładkim tamburze pod hełmem zwieńczonym iglicą 
umieszczone zostały okrągłe tarcze zegarowe, a ponad nimi pas laskowania i gzyms 
koronujący. 

Gmach Pałacu Kultury i Nauki ustawiony został na cokole, do którego prowadzą 
szerokie schody. W otoczeniu Pałacu zaprojektowane zostały parki (po jego północnej             
i południowej stronie), plac przeznaczony na defilady, a także rzeźby i przykłady małej 
architektury, takie jak fontanny, obeliski, trybuna honorowa, zegar słoneczny i liczne tablice 
pamiątkowe. 
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4.  Opis architektoniczny tarasu widokowego   

 
Wszystkie elewacje ścian tarasu są opracowane analogicznie, obłożone okładziną 

ceramiczną, przypominającą bloki kamienne, imitujące piaskowiec. Ściany są artykułowane 
pilastrami o schodkowych kapitelach. W przyziemiu ściany tarasu obiega gzyms cokołowy. 
Wejście na taras z kilkustopniowymi schodami znajduje się od strony wschodniej, prowadzą 
do niego wysokie przeszklone drzwi z holu windowego. Analogiczne wysokie drzwi oraz 
okna znajdują się także od strony zachodniej i południowej. Od strony południowej znajduje 
się kilkustopniowy podest przynależny do kawiarni. Od strony północnej nie ma otworów 
drzwiowych, są tam rozmieszczone na całej szerokości wysokie, trójdzielne okna. Pod 
wszystkimi oknami znajdują się gzymsy podokienne, wsparte na wydatnych, kamiennych, 
pełnoplastycznych konsolach, które są rozmieszczone parami parach (po środku)                           
i  pojedynczo w formie dwóch półkonsoli skrajnych. Konsole te stanowią jeden z nielicznych 
detali architektonicznych w surowej kompozycji monumentalnych ścian tarasu.  

Taras widokowy został przesłonięty monumentalnymi, dwukondygnacyjnymi 
prześwitami o wykroju prostokątnym, a w narożnych ryzalitach półkolistym, oraz rzędem 
mniejszych, kwadratowych otworów na poziomie kolejnej kondygnacji. Na każdej ze ścian 
znajduje się siedem analogicznych prześwitów prostokątnych i po jednym skrajnym                  
o wykroju półkolistym. Obecnie prześwity są zakryte kratami ze względów bezpieczeństwa.  

W przyziemiu, na całej szerokości każdego z prostokątnych prześwitów znajduje się 
balustrada kamienna umieszczona na jednostopniowym podwyższeniu, zbudowana                           
z parapetu podtrzymywanego przez cztery niskie kolumienki bez bazy, ze stylizowanymi, 
nawiązującymi do form historycznych, kapitelami z czterema, uproszczonymi liśćmi akantu 
i prostym abakusem. W czterech narożnikach tarasu, w przyziemiu prześwitów zamkniętych 
półkoliście, rozmieszczone są balustrady różniące się od pozostałych, które zbudowane są     
z kubicznego cokołu o wypukłej powierzchni i flankowane dwiema parami kolumienek             
o formie analogicznej do pozostałych. Do narożnych ryzalitów prowadzą wysokie przejścia 
zamknięte półkoliście, podobnie jak prześwity umieszczone w narożnych ryzalitach. Nad 
nimi znajdują się prostokątne, zbliżone do kwadratu prześwity z wąskimi gzymsami 
podokiennymi. Na każdej ścianie elewacji umieszczone są także przykryte kratownicą 
otwory ośmioboczne. Posadzki tarasu są zakomponowane w formie tworzących kratownicę 
kamiennych płyt w dwóch odcieniach: prostokątne pola w kolorze jaśniejszym                              
i obramowanie w kolorze ciemniejszym. 
 

5.  Sposób montowania okładziny ceramicznej na elewacjach  

Zewnętrzne ściany Pałacu wyłożone są jasnożółtą okładziną ceramiczną 
produkowaną w ZSRR. Do wyrobu okładziny użyto glinki ogniotrwałej zawierającej 2%-
3% tlenków żelaza wypalanej w temperaturze 1100 C – 1250 C w ciągu 40 – 70 godzin. 
Wytrzymałość okładziny na ściskanie wynosiła co najmniej 150 kg/cm², a nasiąkliwość 5-
8%. Zewnętrzna powierzchnia zewnętrzna okładziny była szlifowana. W czasie murowania 
zakładano w spoiny poziome strzemiona z prętów o ǿ 6mm które wystawały 4cm poza lico 

muru. Do strzemion przymocowywano pręty o ǿ 6mm tworząc w ten sposób siatkę stalową. 
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Rys. nr 1                                           Rys. nr 2 

Płyty okładzinowe mocowano na siatce i łączono z sobą kawałkiem drutu. Przestrzeń 
pomiędzy okładziną a murem wypełniano zaprawą cementową marki „100”. Ostateczne 
wykończenie polegało na wypełnieniu spoin okładziny ceramicznej zaprawą cementową, 
którą wtłaczano ręcznymi pompkami o spłaszczonym wylocie. Całość oczyszczano w końcu 
metodą strumieniową z użyciem piasku pod ciśnieniem 2 atmosfer.   

Odmienne licowanie muru zastosowano na części wysokościowej tzw. 
konstrukcyjnej rys. nr 2. 

 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Na obecny stan zachowania i wyglądu elewacji tarasu wpływ miały: procesy 
związane z ekspozycją zewnętrzną, czynniki klimatyczne, zanieczyszczenia w środowisku 
wielkomiejskim, materiały zastosowane przy jego wykonaniu, a w szczególności wzrost 
zanieczyszczenia powietrza w obrębie aglomeracji wielkomiejskiej, wzrost natężenia ruchu 
kołowego i wreszcie sama eksploatacja.  

Oddziaływanie warunków klimatycznych w środowisku wielkomiejskim kumuluje 
się i nawarstwia w miarę upływu czasu, rozwoju miasta i wzrostu poziomu ruchu kołowego. 
Szkodliwe substancje pochodzące ze smogu, spalin itd. wraz z nadmiernym zawilgoceniem, 
przemarzaniem i zasoleniem w wieloletnim procesie wzajemnego oddziaływania powodują 
szkody. Dodatkowe zniszczenia widoczne na tarasie widokowym są udziałem ruchu 
turystycznego. Są to zarówno różnego rodzaju ryte napisy i inicjały na parapetach 
kamiennych barierek oraz na ścianach liczne graffiti. 
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Zdj. Efekt działalności turystów i zwiedzających w postaci napisów wykonanych mazakami i farbami 
w aerozolu tzw. graffiti. 

 
 Posadzkę tarasu zaprojektowano ze spadkami do wnętrza tak, aby zminimalizować 
wpływ wody opadowej na płyty cokołowe przy posadzkach. Jednak z powodu gromadzenia 
się pyłów, piasku i innych zanieczyszczeń w narożach tarasu, zgarnianych tam porywami 
wiatru, woda zatrzymywała się mieszając się z zanieczyszczeniami i tworząc błoto. Brudny 
kompres wnikał powoli w pory lastrykowych płytek posadzki. Powodował również 
podciąganie wody kapilarnej w porach płyt ceramicznych cokołów i zaprawy, na której 
zostały zamocowane.  Zawilgocone fugi między płytkami uległy powolnej korozji, 
przestając chronić podłoże i niszcząc powiązanie płyt z podłożem. Największy wpływ na 
degradację posadzki miały cykle zamarzania i rozmarzania, powodując uniesienie się 
niektórych płytek nawet 5 cm ponad pierwotny poziom. Krawędzie płytek narażone na 
obciążenia poziome uległy wykruszeniom. Nieprawidłowe spadki pogłębiły problemy. Na 
notorycznie zawilgoconych płytkach ściennych pojawiły się kolonie grzybów i glonów. 
Wilgoć w porach płyt ceramicznych spowodowała procesy chemiczne uwidaczniające się  
w postaci wykwitów. Miejscami płytki uległy rozwarstwieniu. Na posadzce i ścianach 
cokołów widoczne są ślady po naprawach, niestety nieudolnych. Wystające ponad lico 
posadzki płytki próbowano zrównać klinami z zaprawy cementowej. Ubytki przy fugach 
zaciapano razem z fugą. 
 Zdjęcie poniższe ilustruje efekt prac zabezpieczających. Wszystkie te elementy 
powodują negatywny odbiór estetyki tarasu.  
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 Zdj. Widok na naprawiany cokół. Powyżej widać oczyszczane płyty pokryte grafittii. 
 

1.  Okładzina ceramiczna ścian tarasu 

 Jest to materiał wypalony w wysokich temperaturach 1100o – 1250oC w czasie 40 – 
70 godzin. Proces ten uczynił go nieprzepuszczalnym dla wody opadowej (8% 
nasiąkliwości) a tekstura uodporniała na zanieczyszczenia chemiczne. Dzięki tym 
właściwościom nie ulegał on destrukcji, lecz jedynie kumulował na swej powierzchni 
różnego rodzaju zanieczyszczenia nanoszone przez wodę opadową a także wiatr, gazy               
i produkty spalania zawarte w powietrzu wielkomiejskim. Wszystkie powierzchnie tarasu 
widokowego jak i całej budowli pokryte są szaro-czarnymi zanieczyszczeniami. Pokrywają 
one warstwą grubości około 1mm wszystkie powierzchnie zarówno ściany proste jak                       
i elementy architektoniczne. Usytuowanie budynku przy ruchliwych ulicach w centrum 
miasta sprzyja powstawaniu nawarstwień chemicznych na elewacji. Jej powierzchnia jest 
pokryta nawarstwieniami smolistymi i brudem charakterystycznymi dla środowiska 
miejskiego. Przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta przekroczona jest ilość pyłu 
zawieszonego w powietrzu i wartości zanieczyszczeń gazowych, w tym   dwutlenku azotu, 
co wynika ze wzmożonego ruchu samochodowego. Jak pokazują pomiary ze stacji 
monitoringu powietrza, stężenia pyłu zawieszonego i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych wyraźnie rosną w sezonie grzewczym, czyli jesienią i zimą.  

 dwutlenek siarki (SO2), 
 tlenki azotu (NxOy), 
 pyły węglowe (X2) 
 lotne związki organiczne (benzopireny), 
 tlenek węgla (CO), 
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 dwutlenek węgla (CO2), 
 ozon troposferyczny (O3), 
 ołów (Pb), 
 pyły zawieszone 

 
 Związki te zostają transportowane na powierzchnie ścian za pomocą wody opadowej  
i osadzane tworzą powierzchnię wtórną, której spoiwem stają się substancje smoliste.  
 W przypadku okładziny ceramicznej o czerepie spieczonym w wysokich 
temperaturach nie następuje przenikanie zanieczyszczeń w głąb struktury i jej rozkład, gdyż 
posiada znikomą nasiąkliwość (8% nasiąkliwości), lecz jedynie gromadzenie się tych 
substancji na zewnętrznych powierzchniach okładziny. Rozmieszczenie nawarstwień na 
powierzchniach ścian tarasu jest w miarę jednorodne. W gorszym stanie są naprawy 
wykonane po montażu elementów wyposażenia, takich jak kraty w przestrzeniach 
okiennych. W wypadku tak głębokich wypełnień zaleca się usunąć wierzchnią tylko 
wierzchnią warstwę betonu naprawczego i zgodnie z podaną technologią wybranego 
systemu naprawy uzupełnić powierzchnię i ujednolicić kolor. 

  

 

2.  Uszkodzenia okładziny ceramicznej 

 Na ścianach zaobserwowano liczne ubytki, pęknięcia i wykruszenia płyt okładziny 
ceramicznej. W najgorszym stanie jest okładzina przy posadzce. 
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Zdj. Widok uszkodzeń cokołów. Na górnym zdjęciu cokół został kilka lat temu odnowiony. 

 

 Płyty okładziny uległy spękaniu. Widoczne są liczne ubytki oraz złuszczanie 
warstwowe powierzchni. Wszystkie powierzchnie pokrywają czarne smoliste 
nawarstwienia i zanieczyszczenia. 
 

3.  Tralki ceramiczne balustrady. 

 Zaobserwowano kilka poważniejszych uszkodzeń elementów architektonicznych. 
Należą do nich niepokojące pęknięcia wzdłużne kilku kolumienek w balustradzie tralkowej 
(6 szt). Prawdopodobnie spękania są wynikiem korodujących stalowych trzpieni użytych do 
ich montażu. W takich przypadkach konieczne będzie demontaż poszczególnych elementów 
i scalenie ich specjalistyczną żywicą epoksydową. 

      

 

 Tralki zostały wykonane z segmentów. Osobno wykonano słupki, osobno ozdobną 
głowicę. Elementy te zostały połączone na zaprawę cementową różniącą się kolorystycznie 
od ceramiki. Warstwy łączenia wynoszące od 1- 2 cm okazały się materiałem mniej trwałym 
niż ceramika i uległy degradacji spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Spoina 
zaczęła się wykruszać. Ubytki w połączeniach wielokrotnie naprawiano mieszankami  

w większości również mało trwałymi.  
 Połączenia wymagają naprawy. Należy oczyścić spoinę ze skruszonego wypełnienia 
i uzupełnić system naprawczym do betonu. Naprawione elementy należy ujednolicić 
kolorystycznie i zabezpieczyć powłoką hydrofobową i powłoką antygrafitti. 
 
 

4.  Betonowe nakrywy na balustradach. 

 Nakrywy jak i pochwyty balustrad wykonano jako odlewy betonowe. Betonowe 
elementy noszą ślady długotrwałego użytkowania. Zniszczenia są głównie mechaniczne. 
Miejscami widoczne jest stalowe skorodowane zbrojenie. 
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Zdj. Widoczne niefachowe naprawy uszkodzeń za pomocą zapraw cementowych. 

 

5.  Cementowe reperacje. 

                          

W wielu miejscach widoczne są reperacje i niefachowo wykonane zaprawą 
cementową. Nieestetyczne, wykonane prymitywnie naprawy wyglądają niefachowo i psują 
wygląd ścian obiektu. 

 

6.  Posadzka betonowa. 

Posadzkę wykonano z dwóch odcieni płyt lastryko jasnej i ciemno szarej. Posadzka 
została wykonana ze spadkami od ścian do środka do studzienek odpływowych. 
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Zdj. Widok ogólny posadzki 

Posadzka jest najbardziej narażona na zniszczenia i uszkodzenia. Ciągły ruch 
turystyczny, warunki atmosferyczne w tym zaleganie śniegu w okresie zimowym i częsty 
kontakt z woda opadową i przemarzanie to czynniki wspomagające destrukcję. Do 
najbardziej widocznych uszkodzeń należy: 

a) Destrukcja spoiny (fugi); 
b) Uszkodzenia mechaniczne w tym pęknięcia i ubytki; 
c) Zabrudzenia powierzchniowe w tym przebarwienia; 
d) Wytarcie powierzchni; 
e)  Korozja kratek na studzienkach odpływowych 

   
Zdj. Widoczne wypiętrzenie płyt przy ścianach oraz ubytki krawędzi płyt posadzki. 

   
Zdj. Uszkodzenia posadzki w narożach. Spękania betonu wypełniającego szczelinę przy kratce 
ściekowej. 
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7.  Tynki na sufitach. 

 Na powierzchni sufitów widoczne są miejscowe złuszczenia farb nawierzchniowych 
oraz pęknięcia. W czasie remontu należy zbadać stan tynków i warstw malarskich z poziomu 
rusztowania stacjonarnego. 

        
Zdj. Stan zachowania sufitów. 

 

8.  Obróbki blacharskie. 

 
 Obróbki blacharskie są w złym stanie technicznym i negatywnie wpływają na odbiór 
estetyczny tarasu. Wykonane są z blachy o dużej grubości, nierdzewnej, zamontowanej do 
powierzchni za pomocą kołków drewnianych przykrytych wspawanymi flekami. Blacha jest 
nierówna, sfalowana i powyginana wskutek traktowania przez turystów obróbek blacharki 
jako wygodnego parapetu do siadania, tudzież podestu do wspinania się w celu umieszczenia 
pamiątkowego wg nich napisu na ścianach. W wielu miejscach połączenia blachy nie 
przylegają do siebie nie chroniąc powierzchni gzymsu, a wskutek wygięcia odstają do 
powierzchni ostre krawędzie.  Takie użytkowanie parapetu jest nieuniknione. Obróbki 
sprawiają wrażenie wykonanych nieco później niż okładzina. Zagięta pod kątem blacha 
przylega do powierzchni muru tzw. „wydrą” pod krawędzią płytek ceramicznych. Wydra 
osłonięta jest wypełnieniem betonowym grubości od 1 – 2 cm, odcinającym się od muru 
inną barwą. Wypełnienie to jest nietrwałe, spękało i w wielu miejscach fragmenty odpadły. 
Ubytki zostały po części wypełnione masą różniącą się kolorystycznie nie tylko od płyt 
ceramicznych, ale również starego wypełnienia zaprawą cementową.  
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Zdj. Stan obróbek blacharskich. Widoczne są ostre krawędzie wygiętej blachy i różnokolorowe 
wypełnienia połączenia szczeliny między blachą a okładziną. 

9.  Wnioski i  założenia konserwatorskie. 

 Nawarstwienia i zanieczyszczenia pokrywające powierzchnię ścian tarasu 
widokowego jak i całej budowli zmieniają pierwotny wygląd budynku i zakłócają pierwotną 
estetykę odbioru. Dodatkowe zniszczenia dokonane przez turystów i odwiedzających taras 
widokowy w postaci graffiti oraz napisów dodatkowo przyczyniają się do obskurnego              
i zaniedbanego wyglądu tej części budynku. W związku z tym, że miejsce to jest celem 
licznych wycieczek turystów krajowych i gości zagranicznych należy zadbać o estetykę tego 
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miejsca. Ze względu na obecny stan i wygląd tarasu należałoby w trybie pilnym poddać 
taras niezbędnym pracom konserwatorskim. Polegałyby one głównie na:  

1. oczyszczeniu ścian wewnętrznych tarasu widokowego; 

2.  uzupełnienie uszkodzonych spoin pomiędzy płytami okładziny; 

3.  poddaniu renowacji elementów stalowych; 

4.  wymiana obróbek na parapety z płyt ceramicznych; 

5.  poddaniu renowacji płyt lastrykowych posadzki; 

6. zaleca się zdemontować pomost stalowy (od wielu lat nie używaną) usytuowany przy 
suficie tarasu południowego; 

7. wykonać naprawę nakryw betonowych balustrad; 

8.  dokonać przeglądu tralek i wykonać stosowne naprawy. 

 

 Do oczyszczania powierzchni ścian tarasu należy użyć metody czyszczenia hydro-
dynamicznego z użyciem gorącej pary wodnej w niskim zakresie ciśnień. Stosowana od 
wielu lat w oczyszczaniu obiektów zabytkowych potwierdziła swoje zalety. Na tarasie 
sprawdzono różne metody czyszczenia płyt ceramicznych. Metoda czyszczenia 
hydrodynamicznego dała najlepsze efekty. Dodatkową zaletą tej metody jest oczyszczenie 
bez niszczenia powierzchni. 
 Doczyszczenie powierzchni płyt ceramicznych pokrytych graffiti oraz licznych 
napisów prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX pracującej w minimalnym 
zakresie ciśnień 0,5 bar z delikatnym ścierniwem AGS w mgle wodnej metodą 
strumieniową. 
 Należy wspomnieć, że w czasie budowy PKiN szlifowano lekko odkształcone płyty 
ceramiczne, a w końcowym etapie robót po nałożeniu i związaniu spoin cementowych całość 
okładziny ceramicznej piaskowano pod ciśnieniem 2 atmosfer w celu estetycznego 
wykończenia powierzchni.  
Wynika z tego, że materiał ten był i jest bardzo odporny na czynniki mechaniczne                         
i chemiczne. 
 
Po oczyszczeniu powierzchni kamiennych i ceramicznych z zabrudzeń  
proponujemy, aby wyryte inicjały i pamiątkowe ryte napisy istniejące na pochwytach 
kamiennych barierek zachować jako ślady historyczne.  

 Cokoły ścian narażone na wilgoć kapilarną i uszkodzenia mechaniczne (np. wózki) 
są bardzo silnie zniszczone. W trakcie czyszczenia może się okazać, że niektóre płyty są tak 
uszkodzone, że będzie konieczna ich wymiana. Podciąganie kapilarne wody uszkodziło też 
warstwę mocującą okładzinę do podłoża.  Może zaistnieć potrzeba zamocowania płyt. 
Należy ustalić, czy istnieją pustki powietrzne albo odspojenia płyt od muru. W takich 
przypadkach należy scalić je z murem z użyciem specjalistycznych kotew.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

 

1.  PRACE WSTEPNE 

 
W celu utrzymania ruchu turystycznego na tarasie widokowym zaleca się wykonywanie 

prac remontowych 4 etapami- odcinkami. Rys. Nr I10. Wybór kolejności strefy do remontu 
zależy od Inwestora. Wybrany obszar prac należy odciąć szczelnymi przegrodami 
ustawionymi od zewnętrznej strony otworu. Przegroda powinna być zamontowana za 
pomocą belek rozpierających wewnątrz otworu. W jednej z przegród należy pozostawić 
wejście dla pracowników.  Nie należy wykonywać otworów w ścianach w celu kotwienia 
przegród i rusztowań. Zaleca się wykonanie dwóch równoległych rusztowań ramowych 
ustawionych pod przeciwległymi ścianami i rozparcie ich między sobą za pomocą 
skręcanych konstrukcji stalowych. Rusztowania powinny zostać wykonane zgodnie                 
z instrukcją montażu i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Teren prac oznaczyć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem 
do prac renowacyjnych należy zdemontować lampy, głośniki, kamery i zbędne okablowanie. 
Zabezpieczyć folią stolarkę okienną i drzwiową. Kratki ściekowe należy trwale osłonić  
i zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza instalacji odwodnienia zanieczyszczeń, 
pyłów, wody zmieszanej z preparatami renowacyjnymi.  

Prace należy prowadzić kolejno zaczynając od tynków sufitu i pasów podsufitowych, 
poprzez renowacje okładzin i kończąc na posadzkach 

 

2.  RENOWACJA TYNKU  

 
Przygotowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do renowacji tynków, należy sprawdzić ich przyleganie do 
 podłoża przez opukiwanie młotkiem ogumionym. Głuche i odspajające się tynki należy 
 usunąć a pozostałe oczyścić z farby. Do usuwania starych powłok można zastosować pastę 
 Alkutex Abbeizer firmy Remmers lub Sto-Abbeizer S94. Powierzchnie osypujące się 
 starannie zeszczotkować i oczyścić szpachelkami. Następnie powierzchnie wygładzić 
 papierami ściernymi. Spękania i rysy w tynku rozkuć i pogłębić do muru. Pozostałe 
 dobrze związane z podłożem zagruntować preparatami głęboko gruntującymi na bazie 
 mikro-emulsji silikonowej- Sto Prim Grundex. 

 StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów 
w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie  
podłoża – wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 
1:2, nie hydrofobizuje powierzchni 

 Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypełniania 
rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej 
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Naprawa powierzchni tynku 

 Duże powierzchnie tynku należy uzupełnić zaprawą podobną do oryginalnej.  
W tym celu należy sprawdzić rodzaj tynku metodą wizualną.  Tynk cementowy. 
 uzupełnić zaprawą StoMiral Nivell F wapienny Sto Trass HM 01. Tynk zatrzeć 
na gładko 
. Tynki wymagają gruntowania pod farbę. 

 StoTrass HM 01 – zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze; posiada 
mikrowłókna – szczególnie do lokalnych napraw w grubościach 1-2cm; 
wytrzymałość ok. 3MPa; możliwość fabrycznego barwienia w masie. 

 StoMiral Nivell F– tynk wierzchni nadający się do filcowania i zatarcia na gładko. 

 

 

Malowanie powierzchni tynku 

Projekt kolorystyczny zakłada powtórzenie istniejącej kolorystyki sufitu tarasu. Farba 
pełni przy obiektach zabytkowych szczególną rolę. Z jednej strony musi odpowiadać 
charakterowi budynku, z drugiej spełniać wymogi technologiczne, a więc głównie paro-
przepuszczalności. Jako warstwę malarską ścian i sufitów należy zastosować Sto Lutosa 
Color nr 16053 kolor wg. wzornika StoColor System. Przed malowaniem należy podłoże 
przegruntować gruntem Sto Prim Micro. 
 

 Sto Prim Micro – grunt pod farby 

 Sto Lutosa Color nr 16053 kolor wg. wzornika StoColor 

 

16053- kolor wg. wzornika StoColor 

 

3.  RENOWACJE OKŁADZINY CERAMICZNEJ 

 
 Zaleca się usunięcie wszystkich spoin między płytami ceramicznymi i spękanej 
zaprawy maskującej tzw. wydry parapetów (blacharki cokołowej). 
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 Nie zaobserwowano poważniejszych uszkodzeń okładziny ceramicznej 
pokrywającej ściany tarasu nad cokołem, lecz po oczyszczeniu z zanieczyszczeń należy 
profilaktycznie metodą opukiwania stwierdzić ich stan. Ważne jest sprawdzenie czy istnieją 
pustki powietrzne lub odspojenia płyt od muru. W gorszym stanie są płyty cokołowe.              
W trakcie oczyszczania może okazać się, że wymagana jest wymiana zbyt uszkodzonych 
płyt lub ich ponowne zamocowanie. 
 W wypadku słabego powiązania płyt, należy je oznaczyć i odtworzyć połączenie          
z murem. Do ustabilizowania odspojonych lub pękniętych płyt elewacyjnych zaleca się 
kotwy mechaniczne typu HRD firmy Hilti. Wiercenia najbezpieczniej wykonywać 
wkrętarką SFH 22A posiadającą szeroki zakres możliwości pracy. Z uwagi na ekspozycję  
w warunkach atmosferycznych należy zastosować kotwy wykonane ze stali nierdzewnej 
AIII.  Ze względu na różne grubości wypełnienia pomiędzy okładziną a murem zaleca się 
stosowanie kotew o długości 14 cm z łbem stożkowym. Nawiercanie płyt ceramicznych          
o grubości 25 mm wiertłem do muru firmy Hilti (wybór wiertła ustalono na podstawie prób 
z wierceniami na obiekcie). Miejsca kotwień należy zamaskować masą mineralną Restaurier 
Mortel firmy Remmers w kolorze okładziny. 
 Cementowe reperacje z okładziny ceramicznej odkuć delikatnie za pomocą dłut oraz 
poprzez delikatne wycinanie tarczami diamentowymi. Doczyścić strumieniowo. Ewentualne 
ubytki w okładzinie wypełnić masą mineralną Restaurier Mortel firmy Remmers. 
 Spękane i znacznie uszkodzone płyty okładziny wymienić na nowe o zbliżonej 
kolorystyce i parametrach. Wklejać z użyciem zaprawy montażowej (wodo i mrozodpornej) 
Superfix 3110 firmy Mira. 
 Płyty ceramiczne należy oczyścić wstępnie metodą hydrodynamiczną z użyciem 
gorącej pary za pomocą agregatu parowego firmy Karcher. Na większe zabrudzenia, których 
nie uda się usunąć parą należy oczyścić preparatem do ceramiki i kamienia takim jak Alkutex 
– Fassadenreniger firmy Remmers. Preparaty te wciera się w powierzchnie czyszczoną,           
a następnie zmywa po określonym przez producenta czasie metodą hydrodynamiczną               
z pomocą gorącej pary wodnej. 
Zanieczyszczenia głębsze w postaci grafittii spowodowane farbami, tuszami czy atramentem 
można oczyścić za pomocą delikatnej czyszczarki IBIX pracującej w minimalnym zakresie 
ciśnień 0,5 bar z delikatnym ścierniwem AGS w mgle wodnej. 
 Na płytkach cokołów, zwłaszcza w strefie przyposadzkowej należy po oczyszczeniu 
zastosować preparaty grzybobójcze Inteferner BFA firmy Remmers w celu likwidacji życia 
mikrobiologicznego. Rekonstrukcję większych ubytków wykonać metodą flekowania. 
 Po oczyszczeniu i renowacji powierzchni okładziny ścian należy wykonać ponowne 
spoinowanie przestrzeni między płytami. Zaleca się użycie zaprawy Fugenmortel firmy 
Remmers lub firmy Sto. 
 Wszystkie elementy ceramiczne należy poddać impregnacji hydrofobizującej 
preparatem Funcosil SL firmy Remmers w celu zapewnienia trwałości napraw i odporności 
na ponowne zanieczyszczenia. 
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4.  NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

 
 Uszkodzenia betonowych nakryw i innych elementów wykonać w oparciu o system 
naprawy betonu firmy Remmers. Wszystkie prace renowacyjne przebiegać powinny według 
określonych niżej etapów: 

I. Zerwanie spękanych i zniszczonych powłok zabezpieczających z powierzchni 
betonu z zastosowaniem dłut i piaskowania.  

II. Odkucie luźnych fragmentów betonu i nieprofesjonalnie wykonanych napraw. 
III. Wykonanie zabezpieczenie stali – ochrona antykorozyjna w systemie Viscacid 

PCC firmy Remmers – także metodą iniekcji. 
IV. Zagruntowanie powierzchni preparatem Viscacid PCC grund. 
V. Wykonanie warstwy szczepnej z mieszanki Viscacid PCC . 

VI. Wierzchnią warstwę powinna stanowic zaprawa drobnoziarnista Viscacid PCC 
Mortel. 

VII. Wyrównanie powierzchni bez ubytków i spękań przez frezowanie. 
VIII. Mniejsze ubytki lub miejsca po frezowaniu wyrównać za pomocą szpachlówki 

do betonu. 
IX. Wyszlifowaną, stwardniałą i zatartą powierzchnię należy zaimpregnować 

preparatem Betoniimpragnierung. 
X.  Powierzchnię naprawiona zunifikować i ujednolicic farbą nawierzchniową 

sylikonową Funcosil LA firmy Remmers metodą laserunkową. 
 

 

5.  ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI 

 
 Powierzchnie ścian należy pokryć warstwą zabezpieczającą przed graffiti na 
wysokość około 3,5 m od poziomu posadzki. Należy użyć preparatu Antygraf CL lub 
Sikagard®-778  preparatu do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti. 
 

6.  KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH  

 
 Elementami metalowymi, które wymagają oczyszczenia z rdzy lub wymiany są 
przede wszystkim kratki ściekowe odwodnienia. Na ścianach znajdują się kotwy pozostałe 
po mocowaniu tymczasowych elementów i stałych takich jak kamery, reflektory i głośniki. 
Wśród nich znajdują się zakotwione w murze wieszaki z zamkniętym ogniwem. Trudno 
stwierdzić do czego one służyły. Wysokość na jakiej się znajdują sugeruje, że były 
wykorzystywane podczas budowy. Należy ustalić, które elementy zamocowań należy 
pozostawić, a które zdemontować.  
 Po ustawieniu rusztowań, należy sprawdzić ich stan zamocowania potrzebnych 
elementów i oczyścić je z ewentualnych ognisk korozji według następującej technologii: 
   
 

1. Oczyszczenie metalu do stopnia czystości s-3 metodą strumieniowo-ścierną; 
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2. Likwidacja zanieczyszczeń jonowych; 
3. Łączna grubość nałożonych powłok malarskich nie może być mniejsza niż 120u; 
4. Każda warstwa malarska musi posiadać odpowiednią grubość; 
5. Należy bezwzględnie przestrzegać technologii kładzenia powłok malarskich tj. 

temperatury otoczenia, wilgotności i temperatury punktu rosy. 
 

 Powyższa technologia spełnia wymogi ochrony katodowej metalu. Pierwsza warstwa 
Interplus 270 – podkład chemoutwardzalny epoksydowy min grubość warstwy 40u. Druga 
warstwa Interplus 770 MIO podkład epoksydowy grubość 40u. 
Warstwa dekoracyjna nawierzchniowa grafitowa poliuretanowa grubość warstwy 40u. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie i zabezpieczenie kratek 
ściekowych odwodnienia. Jeżeli w trakcie oczyszczania stwierdzi się, że korozja zniszczyła 
i osłabiła fragmenty stalowe, kratki należy wymienić na podobne. 
 

7.  OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 
 Proponuje się wymianę obróbek blacharskich na płyty ceramiczne dobrane 
kolorystycznie i rozmiarowo do pozostałych znajdujących się na powierzchniach cokołów. 
Grubość płyt powinna wynosić ok. 3 cm, tak aby były odpowiednio wytrzymałe i wypełniły 
przestrzeń zajmującą obecnie przez spękana spoinę kryjącą zagiętą ku górze krawędź 
blachy, tzw. wydrę.  
 Decyzja wymiany spowodowana jest uzyskaniem trwałego i estetycznego wyglądu 
tarasu. Obecne obróbki najprawdopodobniej nie stanowią oryginalnej wizji projektantów 
Pałacu. Zostały wykonane w okresie późniejszym, po oddaniu piętra Pałacu zwiedzającym. 
Świadczy o tym sposób wykonania obróbek. Płytki na wysokości parapetu zostały skrócone 
o 1-2 cm. Usunięto materiał klejący i włożono blachę wywiniętą 1cm na ścianę, ku górze 
(tzw. wydra). Szczelinę między blachą a dolną krawędzią okładziny wypełniono materiałem 
betonowym. Przez wiele lat materiał ten uległ spękaniom i następnie wykruszeniom, w wielu 
miejscach zaobserwowano szczeliny i miejsca ponownie wypełnione materiałem 
naprawczym. Obróbka wykonana została z grubej nierdzewnej blachy, sztywnej, ale jednak 
nie na tyle by nie ulec odkształceniom. W kilku miejscach zaobserwowano otwory po 
montowanych flekach i odkształcenia krawędzi. Wymiana blacharki na okładzinę 
ceramiczną zmniejszy szczelinę poziomą do minimum i przywróci estetyczny wygląd 
Tarasu Widokowego.  
 W tym celu należy dobrać płyty ceramiczne o podobnych wymiarach i kolorystyce i 
montować je na masę klejową mrozoodporną. Szczeliny między płytami pozostawić nie 
większe niż 2 mm. Należy je wypełnić fugą szczelną odporną na warunki atmosferyczne         
z materiału elastycznego przeznaczonego do tego typu elementów. Kolorystyka fug powinna 
być zbliżona do kolorystyki fug istniejących między okładziną ścian. 
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8.  NAPRAWA PĘKNIĘTYCH TRALEK CERAMICZNYCH 

 
 Spękania i szczeliny wzdłużne występujące na kolumnach balustrad należy o ile to 
możliwe rozfragmentaryzować na linii pęknięcia. Zdemontować fragmenty. Oczyścić              
z produktów korozji skorodowany trzpień. Zabezpieczyć warstwami antykorozyjnymi. 
Elementy kolumienki ponownie skleić. Scalać za pomocą wysoko wytrzymałej 
mechanicznie żywicy epoksydowej Epidian -5  z wypełniaczem piaskowcowym o drobnej 
gradacji i z dodatkiem np. węglanu wapnia  CaCO3. Kleić w przełamach poniżej powierzchni 
właściwej. Miejsca spoin należy zamaskować masą mineralna Restaurier Mortel firmy 
Remmers w kolorze kolumn. Wklejać na poprzednie miejsce z zastosowaniem zaprawy 
montażowej (wodo i mrozodpornej) Superfix 3110 firmy Mira. 

W przypadku braku możliwości łatwego rozdzielenia danego elementu na linii 
pęknięcia bez uszkodzeń (w celu zminimalizowania zniszczeń), należy zastosować 
iniekcyjne sklejanie wysoko-ciekłą żywicą epoksydową dwuskładnikową 4410 firmy 
Webac. Żywica ta posiada wysoką płynność i wpływa doskonale nawet w mikro- szczeliny. 
Wiążąc przywraca jednocześnie pierwotną wytrzymałość materiałom jak również pokrywa 
stal znajdującą się wewnątrz i częściowo wstrzymuje korozję. Przed rozpoczęciem iniekcji 
należy wypełnić szczeliny od dołu do góry tralki. Po związaniu masy np. Restaurier mortel 
firmy Remmers wprowadzać żywicę od góry metodą grawitacyjną. 

 

9.  RENOWACJA POSADZKI 

 
 Renowację posadzki należy wykonać wg poniższej technologii: 

 Dokładne oczyszczenie posadzki z zabrudzeń metodą hydro dynamiczną z użyciem 
gorącej pary wodnej za pomocą agregatu parowego HDS - ECO firmy Karcher  
z wspomaganiem preparatem do usuwania zabrudzeń Alkutex – Fassadenreniger 
firmy Remmers. 

 Demontaż ruchomych płyt posadzki jak i wypiętrzonych czy przemieszczonych, czy 
spękanych metodą odkucia.  Na wstępie należy wyciąć fugi za pomocą cienkich tarcz 
diamentowych. Po demontażu oczyścić podłoże. 

 Usunięcie starych odspojonych fug i oczyszczenie szczelin. 

 Uzupełnienie ubytków za pomocą zapraw w systemie firmy Remmers 

 Odtworzenie brakujących płyt posadzki. 

 Montaż nowych płyt posadzki o zbliżonym wyglądzie i parametrach technicznych  
z użyciem zaprawy montażowej Superfix 3110 firmy Mira. 

 Wykonanie nowych fug z użyciem wysokowytrzymałej fugi epoksydowej HFE 
firmy Sopro. 

 Impregnacja posadzki – preparatem Betoniimpragnierung firmy Remmers 
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10.  RENOWACJA STOPNI SCHODÓW 

 
 Schody są wykonane z granitu. Ich stan jest zadawalający. Proponowane prace 
konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie powierzchni przed czynnikami 
atmosferycznymi i przywrócenie im pierwotnego blasku. 
Prace konserwatorskie należy prowadzić wg poniższego schematu: 
 

 Oczyszczenie powierzchni metodami strumieniowymi na mokro metodą hydro 
dynamiczną z użyciem gorącej pary wodnej za pomocą agregatu parowego HDS 
- ECO firmy Karcher. Na wstępie prac wykonać próby na wybranych fragmentach 
okładziny kamiennej.  

 Usunięcie starych zniszczonych fug metodą ręcznego odkucia lub za pomocą 
cienkich tarcz diamentowych.  

 Uzupełnienie ubytków wybranym systemem do naprawy kamienia np przy użyciu 
masy mineralnej Funcosil Restaurier Mortel firmy Remmers o dobranym kolorze 
lub masą Restauriermortel NRS Natur Stein firmy Sto.  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia - przykładowo 
preparatem krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers poprzez zabieg 
nasączania metodą pędzlowania. Po zabiegu nasączenia po 2 tygodniach następuje 
pełna krystalizacja krzemionki w porach kamienia. 

 Wypełnienie wszystkich szczelin pomiędzy elementami zaprawą spoinująca nisko 
skurczową izolującą jak  Fugenmortel firmy Sto, Remmers lub Keim. 

 Hydrofobizacjia ograniczająca i stabilizującej wnikanie pary wodnej i wilgoci          
z powietrza. Zaleca się użycie preparatu - Fassadenschutz BS 290 firmy Sto lub 
Funcosil SL Siloxanlösung firmy Remmers 

 Unifikację kolorystyczną wykonać tylko miejscowo metodą laserunkową za 
pomocą farb Funcosil® Historic Lasur. 

 

 
 
 

11.  DEMONTAŻ POMOSTU STALOWEGO 

 
 Nad częścią zachodnią tarasu znajduje się pomost stalowy wykorzystywany podczas 
budowy, służący do transportu materiałów budowlanych na wyższe piętra Pałacu Kultury. 
Znajduje się w części centralnej tarasu. Konstrukcja została oparta na ścianach z jednej 
strony w przygotowanej na nią wcześniej wnęce nad nadprożem drzwi wejściowych na taras, 
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z drugiej strony w otworze okiennym. Usunięcie pomostu spowoduje odsłonięcie wnęki        
w murze. W celu ujednolicenia wnęk nad nadprożami należy uzupełnić mur  i zamocować 
na nim płyty ceramiczne, podobne w kształcie, kolorze i fakturze do istniejących. Sposób 
mocowania został opisany wyżej w pkt. 3 programu konserwatorskiego. 
 

 
Zdj. Widok ogólny pomostu roboczego. 
 

 Konstrukcję nośną pomostu stanowią 3 belki dwuteowe. Ich wysokość oszacowano 
na 20 cm na podstawie wysokości płyt okładziny ceramicznej ścian. Dwie z belek stężone 
są płaskownikami co ok. 80 cm, stanowiły prawdopodobnie podporę do zamocowania 
wielokrążków do transportu pionowego. Między tandemem belek i pojedynczą belką 
zamocowany został pomost roboczy zabezpieczony z obu stron balustradą wykonaną                
z kątowników i płaskowników. Pomost wystaje poza ścianę zewnętrzną tarasu na około 1m. 
 Demontaż belki może nastąpić po wykonaniu rusztowania roboczego. Rusztowanie 
musi mieć szerokość większą od 1,5 m, aby umożliwić swobodne odcinanie elementów            
z dwóch stron pomostu i utworzyć prawidłowe i bezpieczne stanowisko do pracy przy cięciu 
stali. Proponuje się ustawienie dwóch równoległych rusztowań systemowych, ramowych, 
stężenie ich i ułożenie na nich pomostu roboczego. Po wykonaniu rusztowań i odebraniu ich 
przez inspektora nadzoru można przystąpić do demontażu pomostu.     
 Na rusztowaniu należy zamontować konstrukcję z bloczków do transportu 
pionowego elementów konstrukcji demontowanego pomostu. Zakłada się pocięcie 
elementów przy pomocy palnika acetylenowo – tlenowego na elementy drobne elementy nie 
cięższe niż 30 kg.  Zakładając, że belki ceownika mają wysokość 20 cm, to konstrukcję 
należy pociąć na elementy nie dłuższe niż 50 m – tandem z dwóch teowników i około 1,0 m 
pojedynczy dwuteownik.  
 W pierwszym etapie należy zdemontować balustradę i blachę pomostu z belkami 
usztywniającymi znajdującymi się pomiędzy dwuteownikami. Balustradę należy pociąć na 
przęsła nie dłuższe niż 1 m. Po demontażu elementów pomocniczych, gdy pozostaną tylko 
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belki dwuteowe z pomostem należy belki z podeprzeć w 3 miejscach każdą i odciąć od 
podpory umieszczonej na ścianie zewnętrznej. Następnie należy wykonać wycięcie 
fragmentów belek w takim miejscu i na taką długość, aby można było przesunąć 
dwuteowniki do wnętrza tarasu. W ten sposób zlikwidujemy wspornik belek wystający poza 
obrys ścian zewnętrznych. Następnie należy przystąpić do dalszego cięcia i demontażu belek 
nośnych z dwuteowników.   
 Do cięcia elementów pomostu proponuje się wykorzystanie najstarszej z metod 
cięcie palnikiem acetylenowo tlenowym. Proces ten jest jednym z prostszych i stosunkowo 
tanim. Nadaje się do stali o grubościach do 900 a nawet 1220 milimetrów. W takcie cięcia 
należy przestrzegać instrukcji obsługi palnika i zasad BHP. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
Zakres robót.  

 Zabezpieczenie elementów dekoracyjnych, oświetlenia, wentylacji i wyposażenia 
przez demontaż lub zabezpieczenie folią. 

 Montaż rusztowań przestawnych. 
 Czyszczenie i uzupełnianie frgmentów płyt kamiennych na ścianach i filarach. 

 Mocowanie obluzowanych płyt okładziny kamiennej ścian. 
 Skuwanie luźnych tynków, oczyszczanie dekoracyjnych sztukaterii z powłok 

malarskich.  

 Prace tynkarskie i malarskie.  
 
Istniejące obiekty budowlane.  
W miejscu prowadzenia prac znajduje się wejście do obiektu. Należy oddzielić 
remontowane fragmenty hallu od ciągów pieszych i miejsc przebywania ludzi 
przestawialnymi barierami i szczelnymi osłonami z folii. 
 
Przewidywanie zagrożenia wynikające z realizacji robót.  

 Zagrożenie porażeniem prądem z powodu nieumiejętnego używania elektronarzędzi.  

 Upadek z wysokości.   
 Spadające przedmowy w obrębie całej budowy.  
 Urazy podczas transportu oraz rozładunku materiałów budowlanych  

w miejscach składowania materiałów.  

 Przeciążenie organizmu pracowników fizycznych podczas nieumiejętnego 
transportowania materiałów. 

 Urazy wynikające z wykonywania prac budowlanych. Skaleczenie, uderzenie, 
złamania kończyn, okaleczenie narządów wzroku. 

 Poparzenie, zapalenie się materiału, wybuch butli przy demontażu konstrukcji 
pomostu roboczego. 

Powyższe zagrożenia prócz ostatniego mogą wystąpić w całym okresie realizacji inwestycji.  
 
Sposób prowadzenia instruktaży przed rozpoczęciem prac.  



31 
 

 Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia 
ważności badań okresowych swoich pracowników oraz wychwycenia osób, które 
nie mogą wykonywać określonych czynności lub pracować w określonych 
warunkach.  

 Pracownicy muszą równocześnie posiadać aktualne świadectwa przebycia 
szkolenia okresowego BHP mającego na celu aktualizację i ugruntowanie 
wiadomości z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.Należy omówić                    
z pracownikami zakres prowadzonych prac ze wskazaniem miejsc szczególnie 
narażonych na zagrożenie.  

 Należy sprawdzić stan wiedzy pracowników w zakresie przewidywanych 
zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia, oraz zabezpieczenia placu budowy. 

 Należy sprawdzić również wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy               
i powiadamiania odnośnych służb.  

W czasie szkolenia stanowiskowego pracownicy powinni zapoznać się z:  
 zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,  
 sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami,  
 metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku z wykorzystaniem 

środków ochrony indywidualnej.  
Szkolenie stanowiskowe przeprowadza się dla:  
 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników 

nadzoru,  
 uczniów, studentów odbywających praktykę zawodową.  

Czas trwania szkolenia powinien być uzależniony od:  
 przygotowania zawodowego pracownika,  
 rodzaju pracy i występujących zagrożeń. 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę:  
 kierującą pracownikami (brygadzista, majster, kierownik),  
 wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe, przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktażu.  
Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzeniem wiadomości  
i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracownika do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku.  
Należy poinformować pracowników, że w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie 

budowy, każdy z nich jest zobowiązany powiadomić o tym swojego przełożonego  

a następnie opuścić miejsce zagrożenia oddalając się w bezpieczne miejsce.  

 
Przeprowadzenie przeszkolenia powinno być odpowiednio skwitowane przez  
pracownika. 
 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.  
W celu zminimalizowania ryzyka występowania ww. zagrożeń zostaną podjęte  
następujące środki:  
 czytelne oznakowanie miejsca prowadzonych prac oraz przestrzeganie zakazu 

przebywania w tych miejscach osób nieupoważnionych, 
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przed wejściem na teren budowy umiejscowić tablicę informującą o zakazie wstępu 
osób postronnych; miejsca niebezpieczne wygrodzić przynajmniej taśmą biało-
czerwoną oraz odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi; 

 montaż i stosowanie rusztowania zgodnie z instrukcją DTR; 

Niedozwolone jest wykonywanie robót z drabin przystawnych. 

 zabezpieczenie przestrzeni międzyokiennych tkaninami zabezpieczajacymi przed 
upadkiem przedmiotów i materiałów z XXX piętra; 

 stosowanie sprawnych urządzeń elektrycznych;  

 prowadzenie szkolenie stanowiskowych dla pracowników;  

 zapewnienie bezpłatne środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia takich jak np. 
rękawice ochronne, okulary ochronne, itp. zgodnie z Rozdziałem IX Ustawy Kodeks 
Pracy - Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z 21.06.1990 z późn. zm. 

 ustanowić nadzór w zakresie BHP i ppoż. monitorujący stan zagrożeń tak dla 
pracowników jak i osób postronnych; 

 przeszkolić pracowników zatrudnionych przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań                   
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

 zapewnić ścisłe przestrzeganie zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych niż 4 m lub cięższych niż 30 kg; 

 roboty muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

 wszelkie materiały, a w szczególności niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia 
powinny być przechowywane w odpowiedni sposób uniemożliwiający dostęp do nich 
osób postronnych i zabezpieczający przed ich niefachowym użyciem; 

 zabrania się przechowywania na terenie budowy materiałów niebezpiecznych                         
i szkodliwych w ilościach, które stwarzałyby zagrożenie pożarowe, wybuchowe lub 
toksyczne oraz w ilościach przekraczających potrzeby budowy;  

  

INSTRUKCJA  BHP przy używaniu palnika gazowego 
 

Czynności do wykonywania przez pracownika przed rozpoczęciem spawania  
· zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność cięcia 
poszczególnych elementów; 
· sprawdzić stan węży tlenowych, acetylenowych oraz prawidłowość połączeń do 
bezpieczników (w przypadku sieci) lub reduktorów (w przypadku butli), 
· sprawdzić stan techniczny reduktorów (w przypadku korzystania z butli), 
· sprawdzić w razie używania sieci, czy bezpiecznik wodny jest prawidłowo 
napełniony wodą (jeżeli odkręcimy kurek kontrolny, woda powinna wyciekać), 
· przygotować odpowiednie palniki i właściwe szkła do okularów (G6 do G9), 
· ustawić butle i zabezpieczyć przed upadkiem, chroniąc je przed działaniem 
promieni słonecznych, 
· sprawdzić, czy nie ma zagrożenia zapalenia się elementów znajdujących się 
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w pobliżu, a zwłaszcza po drugiej stronie ściany (jeżeli spawanie wykonywane jest przy 
ścianie), 
· podczas prowadzenia prac w pomieszczeniach zagospodarowanych zabezpieczyć 
podręczny sprzęt gaśniczy, butle umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 m od 
źródeł otwartego ognia,  
· wymienić butlę acetylenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu od 0,5 kG/cm2 
(około 50 kPa) przy temp. -5°C do 3,0 kG/cm2 (około 300 kPa) przy temp. +25°C. 
      Butli acetylenowej nie wolno używać w pozycji leżącej, kąt nachylenia nie  
      może przekroczyć 45°. 
 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
· dysze palnika stosować ściśle według instrukcji fabrycznej,  
· używać palnika i węży tylko w dobrym stanie technicznym, 
· węże spawalnicze prowadzić w sposób nie powodujący ich załamania, 
· do czyszczenia lub przepychania dyszy palnika stosować tylko miedziane, mosiężne 
lub aluminiowe przetyczki, 
· po każdej dłuższej przerwie w pracy sprawdzić poziom płynu w bezpieczniku 
wodnym, 
· przy zapalaniu palnika: najpierw lekko otworzyć kurek tlenowy, a po stwierdzeniu, 
iż tlen wypływa, otworzyć kurek acetylenowy, zapalić i wyregulować płomień, 
· przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić ich stan, 
· przy spawaniu na wysokości stosować się do przepisów o wykonywaniu prac na 
wysokości. 
 
Czynności zakazane  
· stosowanie butli tlenowej umieszczonej w pozycji leżąc (dopuszcza. nachylenie do 
45°), 
· zatłuszczanie butli tlenowych, reduktorów i zaworów, 
· używanie nieszczelnych butli, reduktorów lub palników,  
· przedłużania węży bez właściwych łuczników metalowych, 
· stosowania węży krótszych niż 5 m, 
· umieszczania butli na rusztowaniach, 
· toczenia poziomo, przewracania lub uderzania w butle z gazami, 
· odkładania zapalonego palnika lub wypuszczania z rąk (palnik należy zgasić lub 
odłożyć na odpowiednią podstawkę), 
· pozostawiania palnika pod ciśnieniem w razie długiej przerwy w pracy (należy 
odłączyć przewody od sieci reduktora), 
· umieszczania węży spawalniczych na plecach i ramieniu, 
· używania w zbiornikach oświetlenia miejscowego napięcie wyższe niż 24 V, 
· samodzielnego naprawiania palników i reduktorów, 
· stosowania węży do gazów, dla których nie są przeznaczone, 
· stosowania tlenu oraz gazów palnych do napędu narzędzi pneumatycznych. 
Podstawowe czynności spawacza po zakończeniu pracy.  
 Zgasić palnik: 
 a)                  zamknąć kurek acetylenu,  
 b)                  zamknąć kurek tlenu, 
 c)                  poluzować śruby nastawcze reduktorów, 
 d)                  zamknąć zawory w butlach, 
 e)                  otworzyć kurki na palniku po ustaniu wypływu gazów, zamknąć kurki na 
palniku i zdjąć reduktory z butli, 
· sprawdzić czy w pobliżu stanowiska pracy nie został zaprószony ogień, 
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· uporządkować stanowisko pracy i sprzęt, 
· węże, palniki i reduktory umieścić w wyznaczonym miejscu, 
· zgłosić przełożonemu zakończenie spawania. 
-       Bezpieczniki (wodne lub suche) używać tylko dopuszczone przez Dozór Techniczny, 
zgodnie z ich charakterystyką.  
-       Bezpieczniki wodne w okresie zimowym należy napełnić płynem niezamarzającym. 
-       Posługiwać się reduktorem zgodnie z instrukcją producenta. 
-       W razie cofnięcia się płomienia należy niezwłocznie zamknąć kolejno: zawory 
palnika do acetylenu a następnie tlenu, a palnik zanurzyć w wodzie. Gdy palnik jest 
zimny, a węże nieuszkodzone, należy przedmuchać węże i palnik i ponownie zapalić. 
-       Wszystkie zauważone nieprawidłowości i usterki należy niezwłocznie zgłaszać 
przełożonemu. 
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Na podstawie art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego, niniejszym oświadczam, że 

projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

                                                                                                 


