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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 19.07.2017 zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem 
Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez: Rafała Krzemienia, prezesa Zarządu Pałacu Kultury i 
Nauki Sp. z o. o, z siedzibą: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a firmą: Talent Antika Konserwacja 
Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowanym przez Bogusława Korneckiego. 

 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest: 
• Opracowanie technologii naprawy, rekonstrukcji i oraz częściowego odtworzenia balustrad tralkowych 

wraz z witrynami reklamowymi zlokalizowanymi w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy budynku 
Pałacu Kultury i Nauki, położonego przy placu Defilad 1. 
 

Celem opracowania jest remont wyszczególnionych elementów oraz zabezpieczenie ich przed 
czynnikami atmosferycznymi i destrukcyjnymi.  

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1137- z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w 
opracowaniu. 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

LOKALIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI 
NA PLANIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
 

 

Schemat lokalizacji balustrad tralkowych przed wejściem do Kinoteki i Pałacu Młodzieży 

 

Kinoteka Pałac Młodzieży 
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 SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH 
RENOWACJI 

 Opis ogólny 

Balustrady usytuowane są na cokole biegnącym wokół gmachu Pałacu Kultury i Nauki, przed 
monumentalnymi schodami, symetrycznie na osi wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży. Układ kompozycji 
w lustrzanym odbiciu. Zorientowane w stronę. Alej Jerozolimskich (przed Kinoteką) i ulicy Świętokrzyskiej 
(przed wejściem do Pałacu Młodzieży).  

Układ balustrad sprzed obu wejść tworzy ramę po obu stronach tarasu (placu) przed wejściami i jest 
bardzo podobny. Układ elementów i wymiary przęseł balustrad są w obu takie same. Zmienne są 
wysokości cokołów. Różnią się od siebie jedynie tym, że balustrada przed Kinoteką została rozdzielona 
trzema biegami schodów jednokierunkowych wiodących na dolny taras, przez co została podzielona na 
4 odcinki: w kształcie odwróconej litery „┏ i ┓”, układ: 3 10-ciotralowe przęsła/słupek narożny/6 
przęseł 10-ciotralkowych/słupek/1 (ostatnie przęsło) 5-ciotralkowe ze wspornikiem na końcu (po 
bokach placu przed schodami prowadzącymi do Kinoteki) i w części środkowej symetrycznie do osi 
wejścia na cokole tarasu przed schodami „S i Ƨ”, układ: 10-cio tralkowe przęsło/słupek/3-tarlkowe 
przęsło/ słupek/ przęsło ze słupem inf. i 2 tralkami po bokach/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek.  

Przed Pałacem Młodzieży kompozycja balustrady składa się z 2 ciągów balustrad zakomponowanych 
w odbiciu lustrzanym, przypominających układem „┏  ┓”, układ: 3-tarlkowe przęsło/słupek /przęsło ze 
słupem reklamowym i 4 tralkami (po 2 po bokach)/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek/7 przęseł 10-
ciotralkowych/słupek narożny/6 przęseł 10-ciotralkowych/1 przęsło 5-ciotralkowe/wspornik, na 
wewnętrznych końcach esowaty układ przęseł. Przeprucia stopniami schodów z dwóch stron zmniejszyły 
ilość przęseł w balustradach od strony Kinoteki. Obie kompozycje wzbogacono elementami małej 
architektury: monumentalnymi nastawami na cokołach wkomponowane w przęsła balustrad z obu stron 
Pałacu. Pełnią one funkcję użytkową o charakterze informacyjnym- jako słupy informacyjne. Mają formę 
prostopadłościanu o podstawie z wydłużonego prostokąta o długości od strony lica  wynoszącej 300cm. 
Szerokość tablicy równa jest szerokości parapetu balustrady, tj. około 50,5-51 cm. Trzon murowany z 
piaskowcową okładziną, na wysokim cokole o wysokości przęsła wynoszącej 105 cm. Po obu stronach 
Placu przed spocznikiem przed kondygnacyjnymi schodami do Pałacu Młodzieży, należą do ciągu 
balustrad. Zarówno od strony Kinoteki jak i od strony Al. Jerozolimskich zostały wybudowane podjazdy 
dla niepełnosprawnych, co skutkowało usunięciem jednego przęsła, które obecnie prowadzi do wejścia 
na podjazd.  

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ram (przęseł) zamkniętych pomiędzy murowanymi słupkami, 
z nakrywami w formie parapetów; z okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: 
piaskowcowych tralek, belek i parapetów.  

Pomiędzy słupkami zastosowano ramę z belek i tralek nakrytych poręczą w formie parapetu u góry, 
trwale połączonych z podstawą i cokołem. Dolne belki podstemplowane kostkami z granitu lub betonu 
(wtórne) tworzą ażur, pozwalający na odprowadzanie wody opadowej. Wymiary kostek to 20 x 30 cm. 

Boczne balustrady zamontowane na cokole o zmiennej wysokości. Dwie partie balustrad ze słupami 
informacyjnymi zamocowano na cokole o wysokości około 73 cm. Cokoły mają okładzinę z płyt 
granitowych mocowanych do podłoża betonowego. Spoinowanie wykonano z zaprawy cementowej. 

 
Standardowe wymiary: 

 
Przęsło: dł. = ok. 394 cm, szer.= 37 - 36 cm, wys.= ok. 102 cm (z czapą słupka ok. 105 cm) -standardowe 
10 tralkowe; fragm. przęsła ze słupem inf. dł.= 87 cm (jeden bok), 3 tralkowe dł. = ok. 100 cm, 5 tralkowe 
dł. ok. 170 cm. 

 
Parapet: 340 x 36 cm, gr.10 – 10,5 cm; 

Górna belka: 24 (szer.) x 5-6 cm (gr.); 

Tralka: ok. 25 - 25,4 (dł.) x 24 (szer.), h = ok. 66,0 cm, odstępy pom. osiami tralek = ok. 31 – 33 cm; 

Dolna belka: 37 cm szer., 15 cm gr. 

Słupek: 60 cm (dł.) x 55 -51 cm (szer.), h= 105 cm (z czapą) 

Parapet (całość): ok. 340 cm, 35 - 36 cm (szer.), 10 -10,5 cm gr. 

Wspornik: 35 cm (dł.) x 31 cm (szer. czapy) – 52 cm (w najszerszym miejscu esownicy), h= 102 cm. 
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 Konstrukcja balustrad 

 

Fotografia nr 1. Widok jednego z wyremontowanych przęseł. 

 
A. Elementy poziome: 

1.  Belki – górna (prosta) i dolna (profilowana; sima ze spływem, poniżej prosty profil); 
2.  Nakrywa: dwuspadowy lub parapet (przekrój pięciokąta z wyprofilowanym podcięciem od spodu 

na osadzenie belki stalowej) i z kapinosem; 
 

 

Fragment  archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). Słupek narożny. 

 
B. Elementy pionowe: 

1.  Słupki zamykające i dzielące balustradę na przęsła: kwadratowe, o profilowanej podstawie (takiej 
samej jak w dolnej belce), gładkim trzonie z prostym profilem u góry, czterospadowe czapy; 
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2.  Profilowane jednolalkowe tralki1 o przekroju kwadratu;  
C. Wsporniki (konsolki): 

Z spływem wolutowym na końcu balustrad (po 1 z każdej ze stron od Alej Jerozolimskich i 
Świętokrzyskiej), kamienny profilowany element w formie zbliżonej do pionowo dostawionego wspornika 
ze spływem wolutowym w kształcie esownicy, z profilowanym licem (dwa rowki); baza profilowana, boki 
z ornamentem pasowym przy krawędzi z profilem lica; niższy od słupków, na polu prostokąta, dostawiony 
krótszym bokiem do słupka, nakrywa (czapa) ze spływem z trzech str. 

 

 

Fotografia nr 2. Widok wspornika przy słupie nr 33. 

 
D. Słupy informacyjne (witryny reklamowe) zbliżone formą do steli (dwupiętrowy podział na cokół, 

płaszczyzna z profilowaną ramą na informację, napis itd.), nad nią zwieńczenie: wysoka, wąska 
prostopadłościenna nastawa na wysokim cokole w formie części pełnego przęsła balustrady, ze 
zwieńczeniem w formie rozwiniętego podwójnie profilowanego gzymsu wystającego przed lico z 4 str. z 
naszczytnikiem; nad zwieńczeniem obróbki blacharskie ze spływem, na jego powierzchni licowej 
zamocowane przeszklone otwierane gabloty (na plakaty, reklamy, informacje itp.) 

 

 

Fotografia nr 3. Witryna reklamowa 

 
Bazy słupków i dolne belki ramy przęsła balustrady są profilowane w kształcie simy ze spływem i 

prostym profilem poniżej. Górna belka ma prostą formę opracowaną bez profilowania. Skrajne przęsła 
balustrad zakończone kamiennymi wspornikami ze spływem w kształcie simy i z czapą od góry – całość 
wykonana z piaskowca. Powierzchnie piaskowcowych elementów opracowano na gładko – zostały 
wyszlifowane.  

                                                 
 
 
 
 

1 Balas, także balasek, balaska, tralka – w architekturze słupek balustrady złożony na ogół z dwóch 
dzbanuszków zwanych też lalkami, połączonych ze sobą podstawami. 



 Strona 8 
 

Pomiędzy słupkami zamocowano w jednakowych odstępach tralki o czworokątnym przekroju, 
rozmieszczonych w ramach przęseł z belek: po 10 sztuk (standardowe przęsło), po 5 tralek (ostatnie 
przęsła przed wspornikiem) oraz po 3 tralki (boczne krótkie przęsła pod kątem prostym – łącznik 
pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami standardowymi). Boczne przęsła występują w sąsiedztwie 
witryn reklamowych. Przęsła ze słupami zawierają cokoły i dwa odcinki przęseł po bokach z dwoma 
tralkami z każdej str. Od góry balustrady pokrywają dwuspadowe parapety z kapinosem. 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Człon nr 2 

 
W górnej kamiennej belce nawiercono otwory średnicy wynoszącej 3,5 cm (takie same nawiercono 

w tralkach od góry i od dołu), przez te otwory przechodziły bolce (o średnicy 2 cm) dospawane do belki 
wsporczej pod nakrywę nad balustradą. Gotowe elementy składano na miejscu, przycinano w razie 
potrzeby (granica błędu wynosi nawet do 2 cm). Montaż przęseł odbywał się jeden po drugim. Rozstaw 
tralek dopasowany do rozstawu dospawanych bolców, otwory na bolce nawiercano w dolnych belkach 
w trakcie montażu. Same tralki mogły być nawiercane masowo (z dwóch stron) w trakcie wytwarzania 
elementów balustrad. Tralki osadzono na zaprawie cementowej. 

 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). 
Schemat konstrukcji wsporczej i mocowania tralek 
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Łączenia elementów pionowych i poziomych balustrad na stalowe bolce z prętów zbrojeniowych o 
okrągłym lub kwadratowym przekroju, parapety zamocowano na stalowych ceownikach w grubej otulinie 
z zaprawy cementowej. Wym. otworów na belki w słupkach ok. 15,0 x 7,0 cm (belka – 14,0 x 7,0 cm). 
Słupki miały dwa otwory mocujące na stalową belkę (np.: ceowniki). Parapety piaskowcowe i belki ram 
balustrad wykonane są z odcinków o różnej długości, mają specjalnie opracowane wgłębienie, które 
służyło do zamocowania na stalowej belce wsporczej. Wewnątrz słupków, na osi, znajduje się otwór 
przelotowy o wym. 15,0 x 15,0 cm na stalową belkę konstrukcyjną (lub wiązkę prętów zbrojeniowych). 
Klejenie i spoinowanie za pomocą zaprawy cementowej. Konstrukcja słupów i słupków murowana z 
okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: piaskowcowych tralek, belek i parapetów. Na 
samym dole zamocowano płytki granitowe w równych odstępach ułatwiających odprowadzanie wody, 
pełniły one również funkcję konstrukcyjną - podpierały dolną belkę. 

Oryginalne tralki, belki dolne i górne ram balustrad, czapy i parapety - piaskowcowe, słupki i cokoły (i 
słupy inf.) – okładziny piaskowcowe na podłożu betonowym.  

Wiele elementów składowych zostało bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi, np.: 
tralki i parapety krótszego odcinka balustrady przy podjeździe, czy betonowe tralki, parapety i belki w 
odcinkach ze słupami inf. od Al. Jerozolimskich. W przeszłości wykonywano naprawy balustrad, m.in. 
rekonstrukcje brakujących elementów wykonano z betonu: tralki, czapy słupków, górne belki i parapety.  

Na licu słupków i witryn okładzina piaskowcowa z płyt o różnych formatach. 
 

 PROGRAM KONSERWATORSKI 

 Historia obiektu  

Kinoteka powstała w miejscu wcześniejszych kin Przyjaźń, Młoda Gwardia i Wiedza. Gmach Pałacu 
Kultury i Nauki umieszczono w centrum miasta na placu ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana 
Pawła II, Alejami Jerozolimskimi i Świętokrzyską. Wymiary placu: od Marszałkowskiej do gmachu Dworca 
Centralnego- 500 m, od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej - 700 m. Gmach Pałacu Kultury i Nauki 
znajduje się na osi placu, która schodzi się z osią ulicy Złotej. Główna fasada gmachu znajduje się na 
ulicy Marszałkowskiej i odstępuje od linii rozgraniczającej na 175 m. Plac przed gł. wejściem do gmachu 
to dawny Pl.  Defilad, obecnie parkingi. Wzdłuż głównego frontu gmachu znajdują się niskie trybuny. Plac 
na prawo od gmachu Pałacu Kultury i Nauki (od Al. Jerozolimskich) - przed Kinoteką i na lewo (od. ul. 
Świętokrzyskiej) przed Pałacem Młodzieży.  

Północna elewacja Pałacu to aż cztery kondygnacje, które zajmuje znajdujący się tu Pałac Młodzieży. 
Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 r., jeszcze przed oficjalnym otwarciem Pałacu Kultury. 
Początkowo przyjmowano tu wyłącznie szkolnych prymusów. Dziś w zajęciach w 46 pracowniach 
uczestniczy ok. 5 tys. uczniów. Na ozdobionym kandelabrami dziedzińcu przed Pałacem Młodzieży od 
kilku lat zimą wylewana jest sztuczna ślizgawka, a latem urządzane są boiska do gry w koszykówkę. Od 
ul. Świętokrzyskiej skwer z roślinnością parkową, 2 fontanny (w obrębie placów)  i dwa osobno stojące 
obeliski. Cokoły, stopnie, tarasy, wejścia i częściowo pierwsze kondygnacje oblicowano płytami z granitu. 
Balustrady zostały wykonane na konstrukcji murowanej z piaskowcową okładziną i z elementów z 
pełnego kamienia. Użyto piaskowca szydłowieckiego. Obecnie te złoża wyeksploatowano, ale w 
okolicach wciąż wydobywa się piaskowiec zbliżony do tzw. „Szydłowca”.  

Gmach Pałacu Kultury i Nauki według swego przeznaczenia składa się z następujących zespołów: 
centrum naukowego, muzealno-wystawowego, Pałacu Młodzieży i centrum teatralno-widowiskowego (w 
tym 3 teatry i Kinoteka).  

Młodzieżowy i teatralno-widowiskowy zespół i muzeum umieszcza się symetrycznie na prawo i lewo 
od wysokościowej części Pałacu. Zespół teatralno-widowiskowy ma orientację w stronę Alei 
Jerozolimskich, zespół Pałacu Młodzieży w stronę ulicy Świętokrzyskiej.   

Czas powstania: 2 maja 1952- rozpoczęcie budowy 
22 lipca 1955 r.- zakończenie budowy 
Wysokość: 230,68 m – do wierzchołka iglicy, 167,68 m – bez iglicy 
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2) 
817 000 m3 ( 28 840 100 ft3) – kubatura 
Gł. Architekt: Lew Rudniew. 
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Fotografia nr 4. Widok budynku Plac Defilad 1 w dniu 21 lipca 1955r. 

 
Kinoteka:  
 
Przed monumentalnymi schodami do Kinoteki kompozycja balustrad podzielona została na 4 części 

przez 3 biegi 6 stopniowych schodów jednokierunkowych w str. wejścia do Kinoteki. Wysokość cokołu 
jest zmienna, wacha się pomiędzy 65 (po bokach) a 73 cm (od str. schodów). Podzielono balustradę na 
cztery partie: w kształcie odwróconej litery „┌ i ┐” (po bokach) i „S i Ƨ”( od pd.) w układzie symetrycznym 
do osi wejścia w krótszych łamanych ciągach balustrad wkomponowane są słupy informacyjne 
ustawione na cokołach w otoczeniu 2 odcinków przęseł dwutralkowych (poziom cokołu), 3 tralkowych w 
bocznych przęsłach (ustawionych pod kątem prostym) i 10 – tralkowych (przęsła równoległe do słupa 
inf.)  cofniętych w stosunku do przęseł ze słupami. Łamane odcinki zostały oddzielone od bocznych 
balustrad dwoma ciągami komunikacyjnymi sześciostopniowych schodów, pomiędzy nimi również 
umieszczono schody jednobiegowe (6-ciostopniowe  prowadzące na spocznik przed dwoma 
kondygnacjami schodów do Kinoteki. Balustrady po obu bokach placu są usytuowane na cokole: z boku 
Teatru Dramatycznego (od wsch.) i od str. Muzeum Techniki (zach.). Wiele elementów balustrad zostało 
bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi: tralki, górne belki, czapy słupków i parapety.  

Część balustrad od wsch. I zach. zamontowano na cokole na o zmiennej wysokości, w bliskim 
sąsiedztwie zieleni (drzewek iglastych), stąd też są niemal stale zacienione. Od str. teatru wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych.  
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Fragment archiwalnego rysunku budowlanego (1954 r Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad 
zewnętrznych (od wsch. i zach.) przed schodami do Kinoteki. 

 
Układ słupów w przęsłach balustrad zewnętrznych przedstawia Rys. KO1. 
 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Fragm. ze słupem inf. (witryną reklamową) 
schodami do Kinoteki 

 
 
Kompozycja w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  
� Zach. od str. Muzeum Techniki: 3 przęsła 10 tralkowe, pod kątem prostym szereg 6 przęseł po 

10 tralek i ostatnia siódma z 5 tralkami, na końcu wspornik w kształcie woluty z czapą; 
� Wsch. od str. Teatru Dramatycznego – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. Muzeum 

Techniki. 
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Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad od str. pd. 
 
Dwa krótkie łamane ciągi przęseł balustrad, umieszczone symetrycznie na osi wejścia w lustrzanym 

odbiciu, kształcie litery „S i Ƨ”, z frontowym przęsłem, w który wkomponowano cokół z nastawą w rodzaju 
słupa informacyjnego. Ciąg zaczyna i kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  

� Od osi wejścia: 3 tralki (boczne przęsło), słupek i przęsło z 4 tralkami i cokołem – odcinki po 2 
tralki po bokach, boczne przęsło-3 tralki, i 10 tralkowe przęsło ze słupkiem na końcu. 

� Wsch. Od str. Teatru Dramatycznego – lustrzane odbicie układu balustrad od str. zach. 
 
Pałac Młodzieży:  
 
Przed schodami do Pałacu Młodzieży na cokole otaczającym z trzech str. plac zamocowano 

balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia, w odbiciu lustrzanym.  Balustrady 
zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na krańcach ramion przy 
schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. Obecnie część balustrady od strony północno-zachodniej 
została rozebrana i od północnego-wschodu trwają prace modernizacyjne, wykonywany jest podjazdy dla 
niepełnosprawnych (pn. –wsch.). Wysokość cokołu zmienna, analogicznie jak od str. Kinoteki. 

 

 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r) Fragm. z historycznym układem przęseł przed Pałacem 
Młodzieży od str. obecnej ul. Emilii Plater (druga str. – w lustrzanym odbiciu) 

 
 
Balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła są oddzielone słupkami. Pocz. odcinka kompozycji balustrad opisywany od strony 
ul. Świętokrzyskiej.  

 
� Układ balustrady od str. wsch.: ciąg zaczyna się od wspornika w kształcie woluty z czapą, 7 przęseł 

w tym: 1 od str. wspornika 5 –tralkowe i 6 szt. 10-ciotralkowych, pod kątem prostym ramię z 7 
przęsłami 10 – tralkowymi, zakończonymi esowato z układem przęseł ze słupem informacyjnym 
powtarzającym komp. Sprzed wejścia do Kinoteki od str. pn.: pod kątem prostym 3 – trakowe, 
następnie przęsło ze słupem inf. (z odcinkami przęseł z parami tralek po bokach), na końcu 3-
tralkowe przęsło pod kątem prostym do osi wejścia;  
 

� Zach. – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. wsch. 
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 Stan zachowania balustrad tralkowych podlegających pracom remontowym oraz 
prawdopodobne przyczyny zniszczeń 

 Przyjęta numeracja balustrad 

Dla czytelnego przedstawienia stanu zachowania poszczególnych segmentów balustrad przyjęto ich 
numerację roboczą. Schemat numeracji wskazano na rysunkach numer KO1 oraz KO2. 

 

 Stan zachowania balustrad sprzed kinoteki 

Stan balustrad jest bardzo zły. Najważniejsza przyczyną, która spowodowała zniszczenia balustrad, 
jest ich wadliwa konstrukcja. Umieszczone w środku elementów kamiennych elementy stalowe tj. (w 
każdym parapecie)  długi 5m stalowy element ukryty w parapecie balustrady z licznymi wspawanymi 
bolcami do montażu tralek korodując spowodował nie odwracalne zniszczenia. Tak długi element 
stalowy jest także narażony na rozszerzalności i kurczliwość cieplna. Jego praca spowodowała spękania 
w sztywnej betonowo-kamiennej konstrukcji. W powstałe szczeliny i spękana przedostawała się woda 
opadowa oraz stałe zawilgocenie kamienia w okresach zimowych zamarzająca woda zamieniająca się 
w lód silami mechanicznymi powodowała dalszą destrukcję. Dalsze zniszczenia spowodował przyrost 
korozyjny metalu. Bezpośrednią przyczyną powstania zniszczeń jest niszczące działanie czynników 
atmosferycznych w postaci zalewania wodą opadową, jej cyklicznego zamrażania i rozmrażania w 
okresach zimowych w strukturze materiałów budowlanych 

Zbyt krótkie wysunięcie kapinosa kamiennych nakryw balustrady w stosunku do lica tralek i 
kamiennej dolnej belki spowodowało, że woda opadowa zamiast być odprowadzona poza obręb 
balustrad zalewała ich powierzchnię i kamienne słupki. Powierzchnia istniejących elementów 
kamiennych pokryta jest patyną i zabrudzeniami atmosferycznymi oraz ze względu na duże zawilgocenie 
licznymi koloniami glonów, porostów i miejscami mchów. Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich 
krystalizacji na powierzchni widoczne są liczne białe wykwity. W konstrukcji zastosowano metalowe 
elementy, które korodując wykazują silne działanie rozpierające i są bezpośrednią przyczyną powstania 
wielu uszkodzeń (spękań i odspojeń). 

Zastosowano w spoinach zbyt szczelną zaprawę cementową, co spowodowało, że uległa ona 
spękaniu oraz wykruszeniu i jest w dalszym ciągu wypłukiwana. Jej obecny stan w większości 
odpowiedzialna jest woda w każdej postaci, w szczególności opadowa, trudne warunki ekspozycji 
zewnętrznej w środowisku wielkomiejskim i wady wykonawcze: materiał zastosowany do wykonania i 
napraw balustrad, brak izolacji czy innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Czynniki nakładając się 
spowodowały duże zniszczenia, dodatkowo działalność ludzka spowodowała wiele bezpowrotnych 
uszkodzeń, które zostały uzupełnione w zaprawie batonowej. Wiele tralek, górnych belek, czap nad 
słupkami i parapetów zostało zrekonstruowane i zamocowane w miejsce brakujących fragm.. 
Zniszczeniu w stopniu całkowitym uległy wszystkie tralki, górna belka ram przęseł i parapetów z dwóch 
esowatych odcinków od str. pd. oraz pięciu przęseł balustrady od str. zach. sprzed Kinoteki.  

 
Największe zniszczenia zachowanych piaskowcowych elementów i pokrytych piaskowcową okładziną 

znajdują się w sąsiedztwie korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych:  
1. Spękania i ubytki w poziomie: w okoli. ceowników pod parapetami i spoinowanie dolne i górne 

tralek; 
2. Pionowe pęknięcia kamiennych elementów balustrad i spoin w obszarze wokół korodujących 

bolców montażowych (tralki), zbrojeń (słupki), na połączeniach odcinków belek, parapetów i okładzin 
oraz baz tralek  

 
Wszystkie spękania powodują łatwiejsze wnikanie wody w głąb rozszczelnionych elementów. 

Następstwem tego są często odspojenia fragm. okładziny słupków i słupów inf., baz i głowic tralek, 
prowadzące do odłamania tralki po podstawę, spękania i ubytki w obrębie górnych belek i parapetów, 
deformacje okładzin z płyt piaskowcowych, całkowite wykruszenie się spoinowania oraz wyprowadzenia 
składników wiążących z zapraw na bazie cementów.  

Parapety balustrad narażone są najbardziej na mechaniczne zacinające działanie wód opadowych 
(w tym gradu), oraz grawitacyjne wnikanie wilgoci w głąb balustrad. Zastosowanie metalu jako elementu 
konstrukcji i zapraw na bazie cementu do rekonstrukcji i montażu spowodowało wzmożoną korozję 
balustrad pojmowanych jako jeden organizm.  

Format piaskowcowych elementów ram balustrad i parapetów jest niejednorodny, widoczne są 
również wielokrotne naprawy parapetu metodą flekowania z zastosowaniem materiału kamiennego 
dopasowanego do oryginalnego. Większe ubytki parapetów uzupełniano betonem na rusztowaniu ze 
stalowych prętów.  
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Wprowadzenie metalu w nie szczelnej otulinie z zaprawy cementowej do balustrad spowodowało 
wzmożoną korozję metalowych elementów. Najdrastyczniejsze zniszczenia występują wokół ceowników 
zastosowanych do wzmocnienia konstrukcji parapetów. Gruba i szczelna otulina z zaprawy cementowej 
spowodowała korozję kwasową (siarczanową) i węglanową (zasadową). 

 

 
Fotografia nr 5. Stan zachowania balustrad, przesło 1-2. 

Widoczne ubytki piaskowca, brak jedenj z tralek ozdobnych  

  
Fotografia nr 6. Widoczne powierzchnie 

korodujących elementów metalowych przesło 2-
3. 

Fotografia nr 7. Uszkodzenia słupka nr 5. 

 
Korozja metalu, obecnie w stopniu zaawansowanym, spowodowała rozsadzanie zapraw i przenikanie 

destrukcyjnych związków do już osłabionego materiału kamiennego. Produkty reakcji szkodliwych 
substancji zaabsorbowanych przez przefiltrowany przez wodę piaskowiec odkładają się na powierzchni, 
a w przypadku uszczelnionej pow. warstwą smolistych osadów - w warstwie przypowierzchniowej.  

 
Fizyczne i mechaniczne (rozsadzające) wieloletnie działanie okresowych zamrozów, rekrystalizacji 

soli transportowanych w głąb kapilar, prowadzi do odspajania się zewnętrznych warstw piaskowca i do 
odsłonięcia jego osłabionych partii. Takie zniszczenia, połączone z zacinającym działaniem wód 
opadowych spowodowało ubytki powierzchniowe tralek i parapetów, widoczne są one na licowych 
partiach piaskowcowych tralek w formie głębokich wżerów i wypłukanych uwarstwień (z żelazistymi 
dodatkami).  
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Spatynowane boczne powierzchnie, szczególnie na tralkach i bocznych płaszczyznach słupków, są 
miejscami pokryte silnie scalonymi czarnymi skorupiastymi nawarstwieniami z tłustych osadów 
pochodzących ze spalin. Wpływ agresywnego środowiska wielkomiejskiego, lokalizacja PKiN w centrum 
miasta, ze wzmożonym działaniem transportu kołowego prowadzi do powstania powierzchniowych 
osadów i w przypadku porowatego piaskowca do przetransportowania drobin sadzy w głąb struktury 
kamienia powodując trwałe szaro – czarne przebarwienia. Szczelna powierzchnia betonu, na której 
osadzają się z czasem ciemne nawarstwienia, ale są często spłukiwane przez deszcze z pionowych pow. 
wraz z postępującą korozją spoiwa. Osadzają się one na porowatej powierzchni betonowych uzupełnień, 
np. na parapetach, gdzie woda zalega dłużej. Beton podlega w naszych war. klimatycznych wzmożonej 
korozji węglanowej, spoiwo wapienne jest wypłukiwane z zapraw, wody opadowe omywając betonowe 
elementy powodują osadzanie się wtórnego węglanu wapnia w formie nacieków i naskorupień, widoczne 
zwłaszcza poniżej linii parapetu na betonowych tralkach od str. Muzeum Techniki. Rozszczelnienie spoin 
ułatwia penetrację wodzie opadowej i produktom korozji betonu, to również wzmaga korozję metalu. 
Niemal na całej długości balustrady z kamiennymi parapetami od spodu widoczne są korodujące 
krawędzie dwuteowników w zniszczonej otulinie z zaprawy cementowej. W wielu miejscach powstały 
rude zacieki na dolnej belce spowodowane wyprowadzeniem przez wody opadowe produktów korozji 
metalowych ceowników pod parapetem. Pręty z bolców mocujących tralki również są skorodowane, 
powodują poważne uszkodzenia w obrębie zasięgu występowania: rozsadzają podstawy i głowice 
(spękania promieniste), spoiny montażowe są rozszczelnione, woda przedostaje się do struktury 
parapetów i tralek. Wiele zniszczonych fragm. tralek leży przed dolną belką: odpryski betonu i 
skorodowanych prętów zbrojeniowych. 

Liczne zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia 
na kamiennych elementach w zacienionej strefie zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. 
Szczególnie dolne partie pokrywają zazielenienia: glony i porosty. W pustych miejscach po spoinowaniu 
zakorzeniły się nawet mchy.  

Zasolenie balustrad jest widoczne gołym okiem, szczególnie w obrębie podsiąkania kapilarnego. 
Uszkodzenia wynikające z zasolenia balustrad są szczególnie widoczne w spękaniach spoin i w ubytkach 
oraz korozji betonowego podłoża, które doprowadziło do odkształceń i odspajania się okładziny z 
piaskowca na słupkach i słupach inf. Widoczne są pionowe i poziome spękania ich okładzin i spoin od 
strony lica odcinków balustrad z cokołem. Witryny reklamowe w części nad cokołem są w lepszym stanie. 
Noszą ślady napraw: wykonano powtórne spoinowanie, uzupełniono ubytki, najpewniej rekonstrukcje 
uszkodzonych elementów balustrad przed Kinoteką od pd. wykonano w tym samym czasie, ale 
zachowane piaskowcowe elementy są przefiltrowana przez wody opadowe i woda wraz 
zanieczyszczeniami i produktami korozji kamienia, spoiwa z zapraw oraz soli wysypywanej przez ludzi w 
okresie zimowym w krótkim czasie spowodowały ponowne pogorszenie ich stanu, zwłaszcza w dolnych 
partiach. Balustrad. Działania naprawcze nie zawsze wykonano  właściwie, np. fugi zostały w wielu 
miejscach wymienione niechlujnie, ze szlichty cementowej, brudząc kamienne i betonowe elementy 
balustrad. 

Uszkodzenia mechaniczne są spowodowane działalnością człowieka oraz zacinającym działaniem 
opadów atm. (mechaniczne uderzenia kropel i gradu), eoliczne wietrzenie kamienia (piasek i inne 
okruchy wraz z wiatrem uderzają w powierzchnię balustrad z dużą siłą porównywalną ze strumieniem 
wydobywającym się z piaskarki, cyklicznego zamrozu (korozja mrozową) i rekrystalizacją produktów 
reakcji agresywnych związków ze spoiwem kamiennym i pochodzącym z zapraw.  

Duże znaczenie w procesie niszczenia balustrad ma podłoże, na którym ustawiono balustrady i rodzaj 
materiału zastosowanego na okładziny. Spękania w miejscu połączeń odcinków dolnych belek zostały 
prawdopodobnie spowodowane ruchami podłoża, m.in.  odkształceniami podłoża i przemieszczaniem 
się okładziny granitowej. Zły stan cokołu i części schodów, na których usytuowane są odcinki balustrady 
to złożona reakcja wad materiałowych i wykonawczych obiektu, ekspozycji zewnętrznej przy ciągłym 
użytkowaniu obiektu (m.in. komunikacja piesza, skuwanie lodu, posypywanie solą itp.), środowisko 
wielkomiejskie i woda w każdej postaci. Na stan postępującej korozji konstrukcji schodów, betonowego 
podłoża i zniszczenie spoin (zachowanych szczątkowo) zapewne miały wpływ czynniki geologiczne: 
osiadanie budynku i nieustanne drgania gruntu spowodowane transportem naziemnym i podziemnym: 
bliskie sąsiedztwo dwóch stacji metra i Dworca Centralnego PKP, ruchu tramwajowego (z trzech stron) 
oraz transportu kołowego: cywilnego i komunikacji MZK. Wystarczy postać trochę nieruchomo na placu 
przed schodami do Kinoteki by wyczuć drgania stopami!  

 
W dolnych partiach balustrad widoczne są mechaniczne uszkodzenia: utrącenia narożników tralek, 

krawędzi belek czy wsporników, ubytki piaskowcowych elementów spowodowane rozsadzaniem od 
środka cementowych zapraw pod wpływem korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych i 
montażowych. Największe skupisko betonowych tralek widoczne jest w krótkim ramieniu balustrady od 
str. Teatru. Czarna patyna i przebarwienia w strukturze powstały pod wpływem zanieczyszczeń 
środowiska wielkomiejskiego pod działaniem wody w każdej postaci. Umiejscowienie balustrad na 
cokole z okładziną granitową bez odpowiedniej izolacji spowodowało podsiąkanie wody opadowej w 
porowatą strukturę piaskowca jak w gąbkę. 
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 Zanieczyszczenie środowiska, substancje smoliste pochodzące ze spalin oraz zastosowanie 
cementu wprowadziło do struktury kamienia wiele związków powodujących korozję kwasowo – 
węglanową, siarczanową itd. 

Od strony Teatru Dramatycznego, do dobudowanego podjazdu przylega odcinek balustrady 
składający się z 3 przęseł (22-25), wszystkie tralki (30 szt.) wykonano z betonu na metalowym rdzeniu. 
Górne belki, czapy nad słupkami i parapety zrekonstruowano w betonie, pozostałych 7 przęseł (od wsch.) 
ma elementy balustrad wykonane z piaskowca i w okładzinie piaskowcowej (słupki). Zachowało się 61 
tralek, brak 4, z czego ok. 10 szt. jest mocno uszkodzonych. Brak podstaw lub głowic oraz wiele drobnych 
ubytków formy każdej tralki, (spękań, odłupanych narożników, ubytków krawędzi itp.). Parapety nad 2 
przęsłami piaskowcowe zachowane, 2 uszkodzone niemal w całości - brak parapetu w 90% (przęsło 29-
30,31-32), widoczna odsłonięta korodująca konstrukcja z metalu (ceownik) w otulinie z betonu, beton 
spękany i rozwarstwiony, przęsło 26-27 – parapet ma duży ubytek przy krawędzi, podobnie jak parapet 
nad przęsłem 30-31. Wiele fragm. parapetów zostało uszkodzonych: ubytki i spękania wzdłuż 
dwuteowników, spoinowania i na krawędziach. Odcinek balustrady po jej wewnętrznej str. (1a-3a, 1b – 
do 4b) zajmują stoliki kawiarniane.  

Część balustrady od wsch.: brak 4 tralek (w 30-31 i 31-32), ok. 20 uszkodzonych (niekompletnych). 
Parapety uszkodzone, mają wiele ubytków, odspojone od dołu wzdłuż korodujących dwuteowników. 
Metal zbrojenia w wielu miejscach odsłonięty z zaawansowaną korozją powierzchniową i wżerową 
(strukturalną), skorodowana powierzchnia dwuteowników ma wiele spękań wzdłuż warstw i 
złuszczających się i odpadających łusek skorodowanego metalu, wiele ubytków zaprawy cementowej 
odpadło wraz z fragm. powłoki z pod. korozji metalu. Słupki popękane z odspojonymi fragm. okładziny 
piaskowcowej wzdłuż spoinowania, czapy przeważnie wtórne betonowe, powierzchnia czap 
nadtrawiona, spoiwo zaprawy wypłukane. Piaskowcowy wspornik w kształcie woluty ma wiele drobnych 
uszkodzeń powierzchniowych, ubytki formy. Spoiny uszkodzone, w wielu miejscach spękane, brak spoin 
w  wielu miejscach. Wtórne naprawy z niechlujnymi spoinami zachodzącymi na kamień okładzin i tralek. 
Całość balustrad pokryta czarną patyną i skorupiastymi nawarstwieniami - powstały pod wpływem 
wietrzenia kamienia i osadzania się zanieczyszczeń środowiska wielkomiejskiego pod wpływem 
warunków klimatycznych, wody (w każdej postaci) i wad wykonawczych. Samochody oprócz osadów 
pochodzących ze spalin wzniecają kurz uliczny. Wody opadowe z części elewacji spłukują kurz, w innych 
miejscach przyczyniają się do jego gromadzenia. 

Śnieg gromadzi się głównie na poziomych powierzchniach i wystającym detalu architektonicznym, 
gdzie zalegając przez okres dłuższego czasu zbiera zabrudzenia typu przemysłowo- miejskiego w tym 
sadzę. W trakcie roztopów owe pyły spływają z wodą i osadzają się a z biegiem czasu trwale mineralizują 
z podłożem tworząc patynę. 

Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć co osłabia spoistość struktury 
kamienia.  Sprawcą zniszczeń kamienia jest woda. Głównym jej źródłem są opady atmosferyczne. 
Porowatość skały osadowej sprawia, że woda wnika głęboko. Woda uruchamia różnego rodzaju procesy 
fizyczno-chemiczne. Między innymi powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie niektórych 
składników. Piaskowiec pod wpływem zanieczyszczonego, miejskiego środowiska pokrywa się 
zmineralizowanymi zanieczyszczeniami tzw. patyną. Największe ubytki kamienia powstają na skutek 
zamarzania wody w strukturach kamienia, oddziaływanie korozji betonu i zapraw cementowo – 
wapiennych i korodujących metalowych bolców mocujących piaskowcowe elementy w balustradach. 
Dużą rolę w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. 
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, 
które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśnie deszcze”. Związki te, choć w małym stężeniu, ale 
przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia 
powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej, szczególnie w 
miejscach styków, rozwarstwianie się betonu (korozja siarczanowa) oraz przyspieszona korozja stali 
zbrojenia. 

 



 Strona 17 
 

 

Fotografia nr 8. Nacieki wapienne na powierzchni betonowych tralek 

 
Rozkład spoiwa cementowego spowodował m. in. zwiększenie zasolenia balustrad i przyczynił się do 

powstania białych nacieków w postaci wtórnie wykrystalizowanych zw. wapnia na powierzchni 
piaskowcowych elementów balustrad i ich betonowych kopii. Nacieki te tworzą miejscami grubą 
deformującą pow. warstwę, występują one w strefach z długotrwałym zacienieniem, gdzie zawilgocenie 
utrzymuje się najdłużej. 

Parapety i dolne odcinki balustrady noszą oznaki korozji biologicznej: są mocno zawilgocone i pokryte 
glonami, gł. zielenicami. Zacienienie i bliskie sąsiedztwo roślinności (zarośli z iglaków) sprzyja rozwojowi 
mikroflory. Atak mikroorganizmów wzmaga zawilgocenie i wzmaga korozję materiałów: powierzchniową 
i strukturalną. Wprowadza agresywne związki do struktury kamienia pochodzące z procesów 
metabolicznych, nadtrawiają one powierzchnię kamienia, ułatwiają penetrację korzeniom roślin a te 
działają również mechanicznie – rozpierająco na strukturę podłoża. W zagłębieniach spoin w dolnych 
partiach gromadzi się kurz, ziemia i humusu  - podłoże, w którym ukorzeniły się drobne rośliny i trawy. 

Poniższy schemat przedstawia  stan zachowania poszczególnych odcinków i przęseł balustrad: 
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Balustrada od str. Teatru Dramatycznego „┐” z układu „┌ i ┐”. 

 Przed przęsłem krótkiego ramienia balustrady podjazd dla niepełnosprawnych. Na bocznych 
powierzchniach schodów i po wewnętrznej str. balustrady od str. Teatru Dramatycznego znajdują się 
stoliki kawiarniane, ustawione na okres letni. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
Słupek 22 
betonowa 
czapa 

(22-23)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

(23-24)   10/10 
tralki betonowe, 
spoiny ze szlichty 
spękane 

(24-25)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

słupek narożny 25 
betonowa czapa 

 podjazd dla niepełnosprawnych 
od str. lica balustrady → 

 

 odspojenia parapetu od górnej 
belki wzdłuż spoinowania, 
widoczny korodujący 
dwuteownik pod parapetem 

(25-26)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek i 
czapy, utrącenia na 
krawędziach profili, 
ubytki w spoinowaniu, 
zachlapania cementem 

   ubytki fragm. parapetu, 
spękania na krawędziach 
(łączenia) i odspojony wzdłuż 
ceownika, wypłukane spoiny,  

(26-27)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki formy, brak fragm. 
tralek, uszkodzone 
spoiny 

   spękania wzdłuż cementowych 
spoin, widoczny korodujący 
ceownik pod parapetem 

(27-28)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek, 
utrącenia na 
krawędziach 

   rozległy ubytek na 80% 
parapetu,  

(28-29)   10/10 
piaskowiec, 3 tralki 
uszkodzone 

   ubytki w spoinowaniu, spękany 
słupek, ubytki na krawędziach 
parapetu, odspojenia wzdłuż 
ceownika 

(29-30)   10/10 
piaskowiec, 5 tralek 
uszkodzonych (brak ½ 
podstawy dwóch tralek) 

   parapet ma 1 rozległy ubytek 
obok brakującej tralki i kilka 
mniejszych, uzup. z betonu; 
słupek spękany, odspojona 
okładzina piaskowcowa, ubytki 
w spoinowaniu 

(30-31)    8/10 
piaskowiec 
7 tralek uszkodzonych: 
brak 4 podstaw tralek 
(spękane), brak 2 całych 
tralek 

   uszkodzony parapet 
(brak ok. 90% piaskowcowego 
parapetu 

 (31-32)    3/5 
piaskowiec 
brak 2 tralek 

   spękania wzdłuż spoiny na 
styku ze słupkiem 

wspornik (piaskowiec), 
drobne ubytki fragm. (dół 
esownicy) na 
krawędziach i 
powierzchniowe 
wyługowania, ubytki w 
spoinowaniu 
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Balustrada od str. Muzeum Techniki „┌” z układu„┌ i ┐”. 
Przęsła 11- 8 do 7 łącznie z narożnym słupkiem zrekonstruowane tralki, czapy nad słupkami i 

parapety wykonano jako odlewy z betonu wg zachowanych oryginalnych elementów balustrady.  
 

Słupek narożny 8 
betonowa czapa, 
trzon z okładziny i 
podstawa -
piaskowiec  

(8-9) 10/10 tralek z 
betonu, białe zacieki i 
nacieki na pow. tralek, 
czapy z betonu z 
ubytkami 

(9-10)   10/10 tralek z 
betonu, białe i czarne 
zacieki, odspojone 
spoiny ze szlichty, 
czapy z betonu 

(10-11) 10/10 tralek z 
betonu, czapy z betonu 

słupek 
zewnętrzny 11, 
czapa z betonu 

(7-8)   10/10 
tralek z betonu, czap 
nad słupkami i 
parapet z betonu, 
odspojenia wzdłuż 
cementowych spoin 

    

(6-7)   10/10 tralek 
z betonu, 
odspojenia, 
spękania  

dolna belka ramy przęseł 
wyk. z piaskowca 
parapet i czapa nad 
słupkiem z betonu 

   

(5-6)   9/10 (8 
uszkodzone), 2 z 
ubytkami, spękane 
podstawy tralek, 
brak jednej tralki 

Betonowa czapa na 
słupku nr 6 

 Parapety z piaskowca: 
1 – 5 mocno 
skorodowane, pow. 
piaskowcowych elem. 
zazielenione, 
porośnięte porostami, 
pionowe spękania w 
miejscu łączenia 
odcinków dolnej belki. 

 

(4-5)   9/10 (4 
uszkodzone), 
wszystkie spękane, 
brak jednej tralki 

uszkodzony, spękany 
słupek nr 5 

 Widoczne wtórne 
ciemne naprawy 
szlichtą cementową 
(spoinowanie) i 
betonem (parapety). 
 

 

(3-4)    7/10 (4 
uszkodzone), brak 3 
tralek (pozostały 
bazy z met. bolcem), 
ubytki w 
spoinowaniu 

Parapet z piaskowca z 
uzupełnieniem betonową 
zaprawą 90 x 36 cm, 
ubytek parapetu 20% 

 Powierzchnia słupków 
nadtrawiona i pokryta 
zaciekami, spoiny 
rozszczelnione 

 

(2-3)    7/10/ (4 
uszkodzone tralki), 
brak 3 całych tralek  

 ubytki parapetu    

(1-2)    4/5 (3 
uszkodzone - 1 
tralka niemal w 
całości, pozostała 
baza z met. bolcem) 

spękania parapetów 
wzdłuż ceowników  

   

wspornik – woluta 
(piaskowiec), drobne 
ubytki i obtłuczenia 
krawędzi, naprawy 
uszkodzonych 
krawędzi zaprawą 
betonową. 

    

 
 
Odcinki balustrad od pd. (ze słupami inf.) w kształcie „S i Ƨ” 

 
Słupek 
17 

betonowe tralki, 
parapety i czapy  

 Słupek 
20 

10-
ciotral
kowy 

 Słupek 
21  Słupe

k 12  10-
ciotralkowy 

Słupe
k 13  betonowe tralki, parapety 

i czapy  
Słupek 
16 

3 tralki            L  3 tralki        3 
tralki             P 3 tralki 

               
Słupek 
18 

   przęsło ze 
słupem      inf. i 4 
tralkami 

 Słupek 
19        Słupe

k 14  przęsło ze słupem inf. i 4 
tralkami 

Słupek 
15 
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Ta część balustrady została poddana zabiegom naprawczym. Wymieniono wszystkie 40 tralek na 
betonowe odlewy z formy według oryginału. Wymieniono górne belki z ram przęseł oraz parapety i czapy 
nad słupkami. Zachowała się dolna partia ram: dolne belki z simą, piaskowcowa okładzina trzonów 
słupków, słupa informacyjnego oraz cokołu. Ubytki w zachowanych piaskowcowych elementach 
uzupełniono zaprawami min., za pomocą flekowania piaskowcem oraz wymieniono spoinowanie. 
Powierzchnia jest jasna i prawie pozbawiona patyny. Miejscami widoczne są czarne nawarstwienia – 
osadzają się na nadtrawionej powierzchni betonowych elementów. Występują białe i ciemne zacieki na 
dolnych powierzchniach balustrad powstałe na skutek działalności wód opadowych, podsiąkania 
kapilarnego oraz zasolenie widocznego na jego linii do około połowy wysokości balustrady. Dolna partia 
w nieco ciemniejszym kolorze – w strefie zawilgocenia. Niektóre elementy okładziny piaskowcowej na 
słupach są odspojone. Spoiny są nieszczelne. Występują spękania wzdłuż cementowych spoin oraz 
drobne ubytki przy krawędziach płyt piaskowcowych. 

Powierzchniowa korozja betonowych powierzchni spowodowana jest przez działanie wody opadowej, 
białe zacieki spowodowane są rozkładem spoiwa cementowego widoczne poniżej parapetu. Miejscami 
widoczne są poziome spękania w obrębie betonowych parapetów. Spowodowane są najpewniej 
rozpierającym działaniem korodujących profili stalowych.  

Narożny skrajny słupek od strony lica (zachodnia część) jest bardzo uszkodzony: potrzaskana 
podstawa, betonowe podłoże trzonu (pod okładziny skorodowane), spoiny rozszczelnione, odcinek 
przęsła pomiędzy słupkiem a słupem informacyjnym również jest uszkodzony. Widoczne są pionowe 
spękania w dolnych partiach i ubytki formy dolnej belki.  

Ubytki w obrębie piaskowcowych elementów ram w przęśle ze słupem informacyjnym mogły zostać 
spowodowane deformacją podłoża, pękaniem spoinowania – fragm. osłabionego piaskowca odłamują 
się wraz z mocniejszą cementową spoiną. Pojawiają się m. in. odspojenia i przesunięcia wielu 
granitowych płyt okładziny cokołu. Brak spoin ułatwia wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

 

Fotografia nr 9. Wymienony odcinek przęseł 20-21 
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Fotografia nr 10. Stan zachowania balustrad, przesło 29-30. 

Widoczne ubytki piaskowca w czapach  

 Fotografia nr 11. Przesło 31-32. Widoczne 
ubytki piaskowca w czapach, brak 2 tralek 

ozdobnych. 
Fotografia nr 12. Uszkodzenia słupka nr 28. 

 
Balustrady od str. Pałacu Młodzieży 
Uszkodzenia balustrad od strony Pałacu Młodzieży są analogiczne jak w przypadku balustrad od 

strony Kinoteki. 
Od strony Pałacu Młodzieży nie wykonywano napraw balustrad na taką skalę jak przed wejściem do 

Kinoteki. Mniej jest betonowych rekonstrukcji tralek, więcej jest za to uszkodzeń piaskowcowych 
elementów i okładzin.  

Zdemontowano kilka przęseł od strony zachodniej. Poprzednie zabiegi naprawcze piaskowcowych 
przęseł i parapetów w betonie ulegają już korozji. Betonowe tralki pokrywa jasny nalot. Poziome 
powierzchnie uzupełnień spatynowane. 

Na całej długości balustrad, poniżej parapetów, widoczne są boczne fragmenty korodujących 
ceowników. Występują tu spękania biegnące w całej długości i grubości piaskowcowych parapetów oraz 
czapy spowodowane korozją ceownika nad górną belką przęsła i stalowa belką na osi słupka. Wiele 
fragmentów odspojonych wzdłuż takich spękań. Wiele podstaw i głowic tralek uszkodzonych: spękanych 
i odspojonych. Wielu fragm. brak. Spoiny ze szlichty cementowej ciemnoszare z białymi wykwitami na 
krawędziach, rozszczelnione, spękania biegną wzdłuż płaszczyzny spoinowania, miejscowo zabrudzenia 
okolicznych powierzchni. 
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Niemal wszystkie płaszczyzny  piaskowcowych elementów pokrywa szaro – czarna patyna, 
zacienione płaszczyzny i osłonięte przed zacinającym działaniem wód opadowych mają czarne 
skorupiaste nawarstwienia, częściowo odspajają się odsłaniając jasną pow. osłabionego kamienia. 
Piaskowiec w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu, zalegającym śniegiem, mgłą 
kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane w wilgoci w kwasy. 

Niewłaściwie wyprofilowany i niespójny chodnik, miejscami jest zbyt szczelny, ułożony na cementowej 
podsypce, co uniemożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci. Zatrzymuje wodę, co z kolei prowadzi do 
zarastania glonami. Dodatkowo usytuowanie od str. pn., co sprzyja wysokiemu zawilgoceniu i wzrostowi 
glonów, grzybów, bakterii i innej mikroflory. 

Balustrady zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na 
krańcach ramion przy schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. 

Zachowane piaskowcowe elementy balustrady po l. str. od osi wejścia do P.M. ma liczne uszkodzenia 
powierzchniowe, rozległe ubytki i spękania. Powierzchnia piaskowca jest bardzo osłabiona, krucha i 
spatynowana. Pokrywają je złuszczające się warstwy smolistych osadów. 

 
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 

odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania poszczególnych przęseł balustrady tralkowej jest 

przedstawiona na płycie CD załączonej do opracowania na stronie tylnej okładki projektu. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupek 40 40-41 
(10/10 
2 t 
beton 
70% 
beton- 
parapet
) 

41-42 
(10/10 2t. 
beton, 2 
uszk. bazy) 

42-43 
(10/10, 3 
t. beton) 

43-44 
(10/10 7 t. 
beton, 1 
uszk.) 

44-45 
(10/10, 4 
t. beton) 

45-46 
(10/10, 5 
t. beton) 

Przejście 
dla 
niepełnospr
. 

Słupek 47(brak 
1/2 czapy) 

   Słupek 50 

39-40 (10/10 
3 t. beton, 2 
bazy tralek 
uszk.) 

Liczne 
naprawy 
z 
betonu 
na 
parapet
ach  

1/3 
parapetu z 
betonu 

Parapet z 
betonu 

Odspojenia 
parapetu 

parapet w 
ok. 60% 
beton 

Parapet 
uszk. 
(wtórne 
naprawy 

  (2/3 t. uszk.) 
Brak czapy 

   (3/3 t. ubytki, 
parapetu (beton) 

38-39 (8/10   
1 t. beton, 1 
uszk.) 

       Słupek 48   
(2/2 1 t. 
betonowa) 

słup info 
uszkodzenia, spękania, ubytki spoin, 
zażelazienia, wyługowania pow.  
zasolenia,  

 
(2/2) 

Słupek49 pow. 
okładzin uszk, brak 
spoin, odspojona 
czapa 

37-38 (10/10 
8 t. beton, 1 
uszk.) 

Parapet 
ma 
uzup. 
beton. 

           

36-37 (10/10 
4 t. 
betonowe) 

            

35-36 (6/10 
dwie tralki 
betonowe)  

Betono
we 
uzup. 
fragm. 
parapet
u 

  L. str.         

34-35 (10/10 
wszystkie z 
piaskowca)  

Parapet 
ma 
wiele 
ubytków 

           

33-34(5/5 
jedna tralka 
betonowa) 
  

Parapet 
w 1/3 
brak 

           

Słupek 33 
(uszk. Czapa) 

            

Wspornik, 
bark fragm. 
czapy 
Uszk. 
Krawędzi, 
ubytki, 

            



Liczne wyługowania na powierzchniach odsłaniają osłabioną strukturę kamienia. Widoczne są 
bardzo rozległe, sięgające w głąb elementów spękania parapetów wzdłuż korodujących ceowników w 
otulinie z zaprawy cementowej. pod nimi. Jest to najczęstsza przyczyna powstawania dużych ubytków 
formy parapetów. 

Czapy słupków gdzieniegdzie uszkodzone również przez krawędzie korodujących stalowych belek. 
Bardzo częste uszkodzenia baz i głowic tralek spowodowane przez rozsadzające je produkty korozji 
metalowych bolców mocujących tralki. Liczne mechaniczne uszkodzenia: ubytki (utrącenia) narożników, 
krawędzi belek i parapetów, spękania pionowe i poziome wzdłuż linii spoinowania.  

Wiele tralek zostało uszkodzonych bezpowrotnie i zastąpionych betonowymi kopiami. Ze 145 tralek 
43 jest wykonanych z betonu według zachowanych wzorów. 3 parapety (44-45,45-46,47-48 ) są 
najbardziej zniszczone, nadają się wyłącznie do wymiany. 

Naprawy odcinków i rekonstrukcje parapetów wykonano z betonu. Balustrada jest mocno 
zawilgocona a na niemal wszystkich płaszczyznach bujnie rozwijają się mikroorganizmy, górne partie gł. 
glony, dolne – porosty.  

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
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Niemal wszystkie przełamy ubytków mają wyoblone krawędzie a ich powierzchnie są pokryte patyną 
i zazielenione. Zawilgocenie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, są one przyczyną korozji biologicznej 
powierzchni elementów balustrad. Zły stan balustrad może również wynikać z usytuowania (od strony 
północnej), który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Kurz zgromadził się przez lata we wszystkich pustych spoinach i załamaniach form. Balustrady od 
strony Pałacu Młodzieży są w dużo gorszej kondycji i od dawna nie były poddawane zabiegom 
konserwacji. Zakurzeniu sprzyja lokalizacja obiektu przy ruchliwych ulicach.  

W partii balustrad zwraca uwagę korozja złącz żelaznych i nasycanie piaskowca produktami korozji, 
tlenkami żelaza niezwykle trudnymi do usunięcia. Metalowe kształtowniki (dwuteowniki), płaskowniki i 
pręty zastosowane do wzmocnienia konstrukcji i mocowania ram poszczególnych przęseł, parapetów 
nad balustradami oraz do mocowania tralek spowodowały największe uszkodzenia rozpierającym 
działaniem produktów korozji i są ciągle narażane na agresywne działanie szeregu czynników 
przyspieszających jego korozję. W wyniku działania złożonej korozji: ługującej, kwasowo – węglanowej i 
siarczanowej beton ulegał destrukcji powierzchniowej i strukturalnej. Czynniki niszczące beton i żelbet 
można podzielić na materiałowe i środowiskowe, zaliczamy do nich m. in.:   

� Głównie to błędy wykonawcze i konstrukcyjne: niekorzystny układ porów betonu, duża 
porowatość, zła jakość betonu, niejednorodność zapraw na bazie cementu (również 
montażowych, wtórnych napraw), nieszczelności na stykach, rozwarstwianie się betonu; 

� Brak odpowiednich zabezpieczeń metalu, otulin na elementach metalowych: zbrojenia; 
� agresywne środowisko wielkomiejskie (spaliny, pył, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze itd.); 
� Podatność metalu na agresję środowisk: ługującą, kwasową, węglanową, amonową czy 

siarczanową;  
� Brak zabezpieczeń powierzchniowych betonu; 
� Podatność betonu na agresję środowisk: ługującą i kwasową;  
� zła jakość metalowych elementów, wady materiałowe i produkcyjne; 
� Agresywność ługująca wody deszczowej i kondensatu pary wodnej występującą okresowo, 

zwłaszcza groźnej w środowisku wielkomiejskim i jej dyfuzja w przez płaszcz muru lub powłok 
betonowych przyśpiesza korozje betonu i metalu; 

� postępująca degradacja: wypłukiwanie składników zapraw i betonu z porów, rys i zewnętrznej 
warstwy powierzchniowej, rozsegregowany beton w dolnych partiach (miejscowy brak spoiwa); 

� Warunki klimatyczne z cyklicznym oddziaływaniem efektu zamrozu w okresie od 
października/listopada do kwietnia, insolacja, dobowe zmiany temperaturowe; 

� Czynniki kinetyczne i uszkodzenia mechaniczne: przebudowy, modernizacje, zmiany stabilności 
otoczenia pod wpływem uszkodzeń mechanicznych podłoża (pęknięcia, rysy pionowe i poziome, 
ubytki i rozspojenia betonu spowodowane korozją rozszczelnienia itp.); 

� Czynnik ludzki: uszkodzenia spowodowane przez dewastację.  
Degradacja betonu, żelaza i  stali doprowadziła do wielu uszkodzeń w obrębie kamiennych 

elementów i okładzin balustrad, część z nich dopiero może się ujawnić w  
trakcie prac remontowych i konserwatorskich. 

 Stan zachowania balustrad na dziedzińcu wewnętrznym 

Stan balustrad na dziedzińcu jest zadowalający. Zarówno tralki (36 szt.) jak i pochwyty (8szt.) 
wymagają jedynie konserwacji na miejscu, nie są więc przewidziane do wymiany.  

 

  

Fotografia nr 13-14. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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Fotografia nr 15-16. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 
 

 Tabelaryczny wykaz stanu elementów balustrad od strony Kinoteki i Teatru Lalka 

 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU TRALEK [SZT.] 

LP. STAN TRALEK DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK TRALKI 

1. Od str. Kinoteki –   230 szt. 97 120 13 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 280 szt.  190 71 21 

 SUMA 287 191 34 
 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU POCHWYTÓW [SZT.] 

LP. STAN POCHWYTÓW DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK PARAPETU 

1. Od str. Kinoteki –   30 szt. 30 18 1 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 35 szt.  35 8 1 

 SUMA 65 26 2 
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Fotografia nr 17. Stan zachowania balustrad na prześle 35-35. Brak czterech tralek balkonowych. 

  

Fotografia nr 18. Widoczne ubytki piaskowca w 
czapach przy słupie nr 38. 

Fotografia nr 19. Ubytki piaskowca w tralce 
ozdobnej, uzupełnienia czap piaskowych 

betonem. 
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Fotografia nr 20. Stan zachowania balustrady przy ekranie reklamowym, przesło 47-48. 

  

Fotografia nr 21. Ubytki i spękania piaskowca 
przy słupie nr 49. 

Fotografia nr 22. Widoczne powierzchnie 
korodujących elementów metalowych przesło 

58-59. 
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 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 

Obecny stan zachowania kwalifikuje balustrady sprzed wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży do 
natychmiastowego remontu i gruntownej konserwacji. 

W pewnych miejscach zły stan balustrad zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
Przy okazji remontu konserwatorskiego balustrad, konieczna będzie naprawa i stabilizacja podłoża: 

cokołu i lekko przemieszczonych granitowych płyt tarasów.  
W zakresie prac budowlanych przewiduje się demontaż wszystkich elementów kamiennych 

balustrady: tralek ,parapetów oraz dolnej ławy podstawy  z przeznaczeniem do wykonania ich pełnej 
konserwacji, rekonstrukcji i ponownego zamontowania. Przewiduje się odtworzenie brakujących i 
zniszczonych elementów balustrady (jak pierwotnie) w piaskowcu szydłowieckim. Pozostawione zostaną 
słupy gdzie prace będą prowadzone na miejscu.  

Ogółem od strony Kinoteki jest w sumie 230 tralek w tym 120 to tralki betonowe, ok. 97 
uszkodzonych do renowacji  – w tym poważnie ok. połowa, brakuje 13 sztuk . Wszystkie parapety 
przewiduje się do wymiany. Od strony Pałacu Młodzieży naliczono 280 tralek, w tym betonowych 70 do 
konserwacji 190 oraz brak 20 tralek. Pełnej renowacji wymagają także pokryte okładziną piaskowcową 
witryny reklamowe. Wszystkie parapety przewiduje się do wymiany.  

Do zrekonstruowania są też czapy nad słupkami: ogółem ok. 23 szt.. Może się okazać, że po 
zdemontowaniu będzie więcej uzupełnień i rekonstrukcji do wykonania.  

Zakres proponowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w dwóch kierunkach, głównie: 
poprawę stanu technicznego - wstrzymującym procesy niszczące, estetycznym- przywracającym 
utraconą estetykę. 

Konieczne jest zdemontowanie balustrad z zastosowaniem jak najmniej agresywnych metod. Przy 
tak uszkodzonych balustradach, poleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez udaru, by 
wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań. Może okazać się że stalowe 
bolce użyte do montażu utrudnią demontaż tralek. Zaleca się użycie urządzeń do cięcia metalu w celu 
odcinania tralek - bolców na łączeniu tralek z parapetem. Demontaż rozpocząć po inwentaryzacji 
balustrad. Wykonać przegląd i zakwalifikować elementy do wymiany. 

W czasie prac konserwatorsko-budowlanych przy balustradach tralkowych należy remontowi poddać 
także powierzchnie kamienne witryn reklamowych. Zdemontować odspajające się i spękane płyty 
okładziny piaskowcowej. Naprawić podłoże I zamontować nowe płyty z piaskowca szydłowieckiego. 
Pozostałą powierzchnię kamienną witryn poddać pełnej konserwacji. Ramy stalowe witryn poddać 
oczyszczeniu I zabezpieczyć antykorozyjnie. Wymienić przeszklenia i uszczelnić. 

Z elementów balustrady należy bezwzględnie usunąć metalowe korodujące elementy: dwuteowniki i 
bolce, cementowe spoiny, betonowe rekonstrukcje i wtórne naprawy. Oczyścić materiał kamienny z 
nawarstwień, zabrudzeń i przebarwień mieszanymi metodami chemiczno - mechanicznymi. Zlikwidować 
problem korozji biologicznej. Usunąć mikroorganizmy preparatem biobójczym, po zastosowaniu 
powierzchniowym na kamiennych elementach należy je dokładnie wymyć . 

Następnie odsolić piaskowcowe elementy. Nasączyć preparatem wzmacniającym strukturę 
kamienia, wybrane elementy zabezpieczyć hydrofobowo (całość zaimpregnować na zakończenie prac 
konserwatorskich). Wysezonować i ponownie ocenić stan kamiennych elementów. Przystąpić do napraw 
po remoncie podłoża tarasu (cokół z okładziną). Zaizolować dolne partie wybraną metodą. Naprawić  
murowane i betonowe elementy: witryn reklamowych i słupki. Zagruntować podłoże przed montażem 
piaskowcowych elementów. Najkorzystniejsze dla obiektu byłoby wykonanie rekonstrukcji w kamieniu 
brakujących i bardzo zdestruowanych balasów oraz zastąpienie nowymi kamiennymi tralkami wtórnych 
betonowych kopii. Z punktu widzenia zgodności materiałowej poprawne byłoby również zastąpienie 
zniszczonych kamiennych i wtórnych betonowych parapetów i zastąpienie ich kamiennymi, np. z 
piaskowca ze złoża w Szydłowcu ( w kolorze jasnym). Materiał ten ma bardzo dobre parametry 
techniczne, jest polecany do ekspozycji zewnętrznej, jest chętnie używany do renowacji obiektów 
zabytkowych. 

 Należy również zlikwidować mikroorganizmy z powierzchni oraz usunąć zacieniające krzewy  od 
wsch. i zach. (sprzed Kinoteki) oraz zaprojektować aranżację terenu z zielenią. Balustrady są 
elementami architektonicznymi, łatwymi w uzupełnieniu – ich powtarzalność stwarza możliwości 
przywrócenia pierwotnego stanu lub znacznie lepszego pod względem trwałości materiałowej i 
wykonawczej.  
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Proponuje się również w przypadku rekonstrukcji zastosowanie bezpiecznych materiałów 
konstrukcyjnych: stali nierdzewnej - kwasowej i prętów z włókna szklanego2 i użycie do scalania 
rozfragmentowanych elementów  żywic epoksydowych i nowoczesnych zapraw mineralnych 
stosowanych do montażu kamiennych obiektów zabytkowych.  

Nowe elementy balustrad zostałyby dodatkowo zabezpieczone hydrofobowo (powierzchniowo) oraz 
za pomocą izolacji poziomej. Elementy mogą zostać wykonane w zakładzie kamieniarskim wg org. wzoru 
lub wg rys. z wymiarowaniem. 

 Program prac remontowych 

Program ma na celu poprawę stanu technicznego balustrad i przywrócenie im walorów estetycznych. 
Zakłada się wykonanie rekonstrukcji wszystkich brakujących elementów balustrad w piaskowcu 
szydłowieckim. Program zakłada przebieg prac w dwóch obszarach: prace renowacyjne i 
konserwatorskie: 

 Program prac konserwatorskich przy kamiennych elementach 

Prace przygotowawcze: 
 Demontaż wszystkich elementów balustrad; od strony Kinoteki i Teatru Lalka i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej. Pozostawienie wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”. 
 Ocena stanu zachowania elementów balustrad i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac 

renowacyjnych; 
Prace remontowe podłoża pod okładzinę i balustrady z obu stron PKiN:  
Prace konserwatorskie: 

 Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad: wykonanie wiernych kopii tralek 
i nowych parapetów z piaskowca szydłowieckiego. 

 Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad : z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod 
ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego typu Karcher lub metodą termopary przy 
wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 z zastosowaniem pasty czyszczącej FASSADENREINIGER-
PASTE firmy Remmers, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie 
ręczne szczotkami, korundami itp.  

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. 

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej strumieniowo 
w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym Funcosil® Alcutex BFA 
Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych 
mikroorganizmów. 

 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. (okłady z 
ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego wyschnięcia, 
zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym 
Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers (lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji 
krzemionki w porach kamienia. 

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 
firmy Remmers lub Epidian – 5 firmy Sarzyna , z zastosowaniem w razie potrzeby wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego . Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

                                                 
 
 
 
 
2 Mat. bardzo dobrych parametrach, ale niestety nie pozwala się trwale odkształcać - możliwe jedynie zastosowanie 
go w prostych odcinkach 
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 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw Restauriermörtel firmy Remmers. 

 Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną np. Unifix 3110 Firmy Mira  i sezonowanie zapraw. 

 Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i 
mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej-kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej Epidian -5 z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte 
wewnątrz spoiny I nie widoczne na zewnątrz. 

 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
konserwacji obiektów zabytkowych, np.: Fugenmörtel Remmers lub uzupełnienie spoin zaprawą 
imitującą piaskowiec; 

 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym firmy Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub Restauro-Lasur firmy Kaim 
(rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL lub WS firmy Remmers. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich. 

 Program prac konserwatorskich przy płytach tarasów –posadowienie balustrad 

Balustrada tralkowa jest posadowiona na płytach granitowych tarasu. Z biegiem lat pod wpływem 
warunków atmosferycznych płyty uległy przesunięciu i przemieszczeniu. Przy okazji prac remontowych 
dotyczących renowacji balustrad przed ponownym jej zamontowaniem należy wyremontować podłoże. 
Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić podłoże. Ponownie ułożyć płyty 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny między płytami zafugować. Przy 
wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni 
trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 
 

 Podjazd dla niepełnosprawnych 

Ze względu na trwający proces ujednolicenia barierek na podjazdach dla niepełno sprawnych osób 
zaleca się aby barierki podjazdu od strony Pałacu Młodzieży – obecnie z błyszczącej stali nierdzewnej –
zamienić na stalowe malowane jak w innych podjazdach PKiN. 

Podjazd wykonany dla niepełnosprawnych od strony Pałacu Młodzieży  ma podłoże wykonane z kostki 
Bauma. Zaleca się zamianę kostki betonowej Bauma na płyty granitowe – głęboko fakturowane i 
płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości.  

Ujednolicenie materiałowe dolnych partii budynku PKIN jest potrzebne gdyż zarówno tarasy jak i 
schody są wykonane z płyt granitowych . Taka zamiana zunifikowałaby i ujednoliciła by pod względem 
estetycznym podjazdy z obiektem. 

 

  Metodyka prac przy kamiennych elementach balustrad 

Postępowanie konserwatorskie przy elementach piaskowcowych. 
 
Oczyścić wstępnie kamień z nawarstwień, luźnych zabrudzeń, mchów, glonów i porostów z użyciem 

preparatów biobójczych np. preparatu Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i obficie spłukiwać czysta 
wodą. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 
4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu 
Abbeizer, lub pasty czyszczącej Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z 
pow. piaskowca. Pasta zostanie nałożona na powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut 
spłukana obficie  wodą, którą przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. 
Następnie powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem. Doczyszczanie 
powierzchni piaskowcowych prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej 
strumieniowo w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 Bara. W 
razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów, szczotek i pędzli. Należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw),metodą migracji do 
rozszerzonego środowiska.  
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Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w 
razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to 
kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa 
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.   

Po oczyszczeniu elementów z kamiennych zanieczyszczeń mineralnych należy usunąć wszystkie 
uzupełnienia wykonane z zapraw cementowych, miejsca te odkuć aż do zdrowego podłoża i zadrapać w 
celu nadania szorstkości – poprawi to przyczepność do podłoża. Do wzmacniania kamienia proponuje 
się zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remmers, czy Sto-Ispo – 
nasycanie metodą nanoszenia pędzlem ewentualnie met. przepływową.  

Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą epoksydową Viscacid 
Epoxi Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug 
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych w masie: 
mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na oczyszczoną i przygotowaną 
powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub - nakładana 
jako warstwa wykończeniowa, Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do 
uzupełniania fug i spoin Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do 
kitu (spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest 
I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do otaczającej kity powierzchni 
kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania, należy uzupełnienie dużych ubytków 
wykonać odpowiednio dobieranymi wstawkami pod względem struktury i barwy z piaskowca zbliżonego 
do oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad. Wszystkie fleki winny być mocowane po 
kamieniarsku, np. jaskółczy ogon, w gniazdach, na bolce z włókna szklanego, kotwy ze stali nierdzewnej, 
wklejanie fleków na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia.  

Ze względu że elementy stalowe zamontowane w spodniej stronie parapetów  (długie ceowniki 
wklejone w szerokie wykute koryto i zalane mocnym betonem) są silnie skorodowane  a dodatkowo 
mocno zalane betonem usunięcie ich jest praktycznie bez wielkich zniszczeń niemożliwe. Zakłada się 
wykonanie nowych parapetów w całości z piaskowca szydłowieckiego bez używania zbędnych 
elementów stalowych. 

Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych parametrach 
wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych jak zaprawy 
montażowe wodo I mrozoodporne Uniflex 3110 firmy Mira. 

Na powierzchni  witryn reklamowych należy określić stan okładziny piaskowcowej oraz pozostałych 
elementów kamiennych i wyznaczyć do demontażu. Odspojone I spękane płyty i inne elementy należy 
zdemontować. Naprawić podłoże usuwając zlasowane warstwy cementu. Wzmocnić podłoże –
zagruntować. Wyrównać za pomocą zapraw mineralnych mrozoodpornych. Uszkodzone płyty zastąpić 
nowymi wykonanymi z piaskowca szydłowieckiego o zbliżonej kolorystyce i tej samej grubości I 
wymiarach. Montować z użyciem zaprawy montażowej mrozoodpornej Uniflex 3110 firmy Mira. 

Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym Restauro-Lasur firmy 
Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, 
(Pigmentowana farba oparta na emulsji siloksanowej), najlepsze powłoki malarskie to te o spoiwie 
krzemoorganicznym i właściwościach hydrofobowych, dające zbliżony efekt do naturalnej patyny. Farba 
Funcosil Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, w 
wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. na piaskowcach i tynkach. 

Do impregnacji proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers: Funcosil SL (polecany do 
kamieni naturalnych).  

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie systemów 
środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami 
chem., osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu. 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH PRZY PLACU DEFILAD 1 W WARSZAWIE 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 

NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 12-09-2017 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Rozbiórka balustrady. 
 Renowacja elementów kamiennych. 
 Ponowny montaż całości. 
 Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 
- w czasie prac 
remontowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Porażenie prądem -podesty - w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. 
Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź oknami w 

poziomie parteru. 
 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 
poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 



 Załączniki 

 Płyta CD 

Na płycie CD została załączona dokumentacja fotograficzna. 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 K O N S E R W A T O R  Z A B Y T K Ó W    PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 

 
 
 

 
 
  

Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1153-PB-PLD1--K01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 
BALUSTRAD OD STRONY KINOTEKI 1:100 

2 1153-PB-PLD1--K02 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 

BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:100 

3 1153-PB-PLD1--K03 INWENTARYZACJA STANU BALUSTRAD OD 
STRONY KINOTEKI 1:50 

4 1153-PB-PLD1--K04 WIDOK BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:50 

5 1153-PB-PLD1--K05 WIDOK SŁUPKA NAROŻNEGO, 
 PRZEKRÓJ C-C,  1:10 

6 1153-PB-PLD1--K06 
SCHEMAT MONTAŻU BALUSTRAD, 
DETAL KOTWIENIA PARAPETÓW, 

PRZEKRÓJ D-D 
1:10 

 



 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1/1 EGZEMPLARZ NR 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJSCIA DO 

KINOTEKI-STRONA POŁUDNIOWA I OD PAŁACU MŁODZIEŻY- STRONA PÓŁNOCNA  
FAZA DOKUMENTACJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XII 
ADRES INWESTYCJI 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 
NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

Nazwa jednostki projektowej 

TALENT ANTIKA  
KONSERWACJA ZABYTKÓW BOGUSŁAW KORNECKI 

00-525 WARSZAWA UL. KRUCZA  19 / 16; NIP: 526-156-41-93 
REGON: 01567677 WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP.-NR 104544 

PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

mgr Bogusław Kornecki Konserwacja 
zabytków 

NR dyplomu 
5364 

NR uprawnień 
369/96 

 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

PROJEKTANT - SPRAWDZAJĄCY BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

dr inż. Radosław Sekunda konstrukcja 155/2002  

ASYSTENT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

inż. Katarzyna Bałuk konstrukcja - - -  

KODY CPV 

DZIAŁ GRUPA KLASA KOD CPV OPIS KODU CPV 

45 
45.1 45.11 45100000-8 SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45.4 45.45 45453100-8 SST3- ROBOTY RENOWACYJNE 

WARSZAWA 11-09-2017 
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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 19.07.2017 zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem 
Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez: Rafała Krzemienia, prezesa Zarządu Pałacu Kultury i 
Nauki Sp. z o. o, z siedzibą: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a firmą: Talent Antika Konserwacja 
Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowanym przez Bogusława Korneckiego. 

 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest: 
• Opracowanie technologii naprawy, rekonstrukcji i oraz częściowego odtworzenia balustrad tralkowych 

wraz z witrynami reklamowymi zlokalizowanymi w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy budynku 
Pałacu Kultury i Nauki, położonego przy placu Defilad 1. 
 

Celem opracowania jest remont wyszczególnionych elementów oraz zabezpieczenie ich przed 
czynnikami atmosferycznymi i destrukcyjnymi.  

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1137- z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w 
opracowaniu. 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

LOKALIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI 
NA PLANIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
 

 

Schemat lokalizacji balustrad tralkowych przed wejściem do Kinoteki i Pałacu Młodzieży 

 

Kinoteka Pałac Młodzieży 
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 SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH 
RENOWACJI 

 Opis ogólny 

Balustrady usytuowane są na cokole biegnącym wokół gmachu Pałacu Kultury i Nauki, przed 
monumentalnymi schodami, symetrycznie na osi wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży. Układ kompozycji 
w lustrzanym odbiciu. Zorientowane w stronę. Alej Jerozolimskich (przed Kinoteką) i ulicy Świętokrzyskiej 
(przed wejściem do Pałacu Młodzieży).  

Układ balustrad sprzed obu wejść tworzy ramę po obu stronach tarasu (placu) przed wejściami i jest 
bardzo podobny. Układ elementów i wymiary przęseł balustrad są w obu takie same. Zmienne są 
wysokości cokołów. Różnią się od siebie jedynie tym, że balustrada przed Kinoteką została rozdzielona 
trzema biegami schodów jednokierunkowych wiodących na dolny taras, przez co została podzielona na 
4 odcinki: w kształcie odwróconej litery „┏ i ┓”, układ: 3 10-ciotralowe przęsła/słupek narożny/6 
przęseł 10-ciotralkowych/słupek/1 (ostatnie przęsło) 5-ciotralkowe ze wspornikiem na końcu (po 
bokach placu przed schodami prowadzącymi do Kinoteki) i w części środkowej symetrycznie do osi 
wejścia na cokole tarasu przed schodami „S i Ƨ”, układ: 10-cio tralkowe przęsło/słupek/3-tarlkowe 
przęsło/ słupek/ przęsło ze słupem inf. i 2 tralkami po bokach/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek.  

Przed Pałacem Młodzieży kompozycja balustrady składa się z 2 ciągów balustrad zakomponowanych 
w odbiciu lustrzanym, przypominających układem „┏  ┓”, układ: 3-tarlkowe przęsło/słupek /przęsło ze 
słupem reklamowym i 4 tralkami (po 2 po bokach)/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek/7 przęseł 10-
ciotralkowych/słupek narożny/6 przęseł 10-ciotralkowych/1 przęsło 5-ciotralkowe/wspornik, na 
wewnętrznych końcach esowaty układ przęseł. Przeprucia stopniami schodów z dwóch stron zmniejszyły 
ilość przęseł w balustradach od strony Kinoteki. Obie kompozycje wzbogacono elementami małej 
architektury: monumentalnymi nastawami na cokołach wkomponowane w przęsła balustrad z obu stron 
Pałacu. Pełnią one funkcję użytkową o charakterze informacyjnym- jako słupy informacyjne. Mają formę 
prostopadłościanu o podstawie z wydłużonego prostokąta o długości od strony lica  wynoszącej 300cm. 
Szerokość tablicy równa jest szerokości parapetu balustrady, tj. około 50,5-51 cm. Trzon murowany z 
piaskowcową okładziną, na wysokim cokole o wysokości przęsła wynoszącej 105 cm. Po obu stronach 
Placu przed spocznikiem przed kondygnacyjnymi schodami do Pałacu Młodzieży, należą do ciągu 
balustrad. Zarówno od strony Kinoteki jak i od strony Al. Jerozolimskich zostały wybudowane podjazdy 
dla niepełnosprawnych, co skutkowało usunięciem jednego przęsła, które obecnie prowadzi do wejścia 
na podjazd.  

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ram (przęseł) zamkniętych pomiędzy murowanymi słupkami, 
z nakrywami w formie parapetów; z okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: 
piaskowcowych tralek, belek i parapetów.  

Pomiędzy słupkami zastosowano ramę z belek i tralek nakrytych poręczą w formie parapetu u góry, 
trwale połączonych z podstawą i cokołem. Dolne belki podstemplowane kostkami z granitu lub betonu 
(wtórne) tworzą ażur, pozwalający na odprowadzanie wody opadowej. Wymiary kostek to 20 x 30 cm. 

Boczne balustrady zamontowane na cokole o zmiennej wysokości. Dwie partie balustrad ze słupami 
informacyjnymi zamocowano na cokole o wysokości około 73 cm. Cokoły mają okładzinę z płyt 
granitowych mocowanych do podłoża betonowego. Spoinowanie wykonano z zaprawy cementowej. 

 
Standardowe wymiary: 

 
Przęsło: dł. = ok. 394 cm, szer.= 37 - 36 cm, wys.= ok. 102 cm (z czapą słupka ok. 105 cm) -standardowe 
10 tralkowe; fragm. przęsła ze słupem inf. dł.= 87 cm (jeden bok), 3 tralkowe dł. = ok. 100 cm, 5 tralkowe 
dł. ok. 170 cm. 

 
Parapet: 340 x 36 cm, gr.10 – 10,5 cm; 

Górna belka: 24 (szer.) x 5-6 cm (gr.); 

Tralka: ok. 25 - 25,4 (dł.) x 24 (szer.), h = ok. 66,0 cm, odstępy pom. osiami tralek = ok. 31 – 33 cm; 

Dolna belka: 37 cm szer., 15 cm gr. 

Słupek: 60 cm (dł.) x 55 -51 cm (szer.), h= 105 cm (z czapą) 

Parapet (całość): ok. 340 cm, 35 - 36 cm (szer.), 10 -10,5 cm gr. 

Wspornik: 35 cm (dł.) x 31 cm (szer. czapy) – 52 cm (w najszerszym miejscu esownicy), h= 102 cm. 
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 Konstrukcja balustrad 

 

Fotografia nr 1. Widok jednego z wyremontowanych przęseł. 

 
A. Elementy poziome: 

1.  Belki – górna (prosta) i dolna (profilowana; sima ze spływem, poniżej prosty profil); 
2.  Nakrywa: dwuspadowy lub parapet (przekrój pięciokąta z wyprofilowanym podcięciem od spodu 

na osadzenie belki stalowej) i z kapinosem; 
 

 

Fragment  archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). Słupek narożny. 

 
B. Elementy pionowe: 

1.  Słupki zamykające i dzielące balustradę na przęsła: kwadratowe, o profilowanej podstawie (takiej 
samej jak w dolnej belce), gładkim trzonie z prostym profilem u góry, czterospadowe czapy; 
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2.  Profilowane jednolalkowe tralki1 o przekroju kwadratu;  
C. Wsporniki (konsolki): 

Z spływem wolutowym na końcu balustrad (po 1 z każdej ze stron od Alej Jerozolimskich i 
Świętokrzyskiej), kamienny profilowany element w formie zbliżonej do pionowo dostawionego wspornika 
ze spływem wolutowym w kształcie esownicy, z profilowanym licem (dwa rowki); baza profilowana, boki 
z ornamentem pasowym przy krawędzi z profilem lica; niższy od słupków, na polu prostokąta, dostawiony 
krótszym bokiem do słupka, nakrywa (czapa) ze spływem z trzech str. 

 

 

Fotografia nr 2. Widok wspornika przy słupie nr 33. 

 
D. Słupy informacyjne (witryny reklamowe) zbliżone formą do steli (dwupiętrowy podział na cokół, 

płaszczyzna z profilowaną ramą na informację, napis itd.), nad nią zwieńczenie: wysoka, wąska 
prostopadłościenna nastawa na wysokim cokole w formie części pełnego przęsła balustrady, ze 
zwieńczeniem w formie rozwiniętego podwójnie profilowanego gzymsu wystającego przed lico z 4 str. z 
naszczytnikiem; nad zwieńczeniem obróbki blacharskie ze spływem, na jego powierzchni licowej 
zamocowane przeszklone otwierane gabloty (na plakaty, reklamy, informacje itp.) 

 

 

Fotografia nr 3. Witryna reklamowa 

 
Bazy słupków i dolne belki ramy przęsła balustrady są profilowane w kształcie simy ze spływem i 

prostym profilem poniżej. Górna belka ma prostą formę opracowaną bez profilowania. Skrajne przęsła 
balustrad zakończone kamiennymi wspornikami ze spływem w kształcie simy i z czapą od góry – całość 
wykonana z piaskowca. Powierzchnie piaskowcowych elementów opracowano na gładko – zostały 
wyszlifowane.  

                                                 
 
 
 
 

1 Balas, także balasek, balaska, tralka – w architekturze słupek balustrady złożony na ogół z dwóch 
dzbanuszków zwanych też lalkami, połączonych ze sobą podstawami. 
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Pomiędzy słupkami zamocowano w jednakowych odstępach tralki o czworokątnym przekroju, 
rozmieszczonych w ramach przęseł z belek: po 10 sztuk (standardowe przęsło), po 5 tralek (ostatnie 
przęsła przed wspornikiem) oraz po 3 tralki (boczne krótkie przęsła pod kątem prostym – łącznik 
pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami standardowymi). Boczne przęsła występują w sąsiedztwie 
witryn reklamowych. Przęsła ze słupami zawierają cokoły i dwa odcinki przęseł po bokach z dwoma 
tralkami z każdej str. Od góry balustrady pokrywają dwuspadowe parapety z kapinosem. 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Człon nr 2 

 
W górnej kamiennej belce nawiercono otwory średnicy wynoszącej 3,5 cm (takie same nawiercono 

w tralkach od góry i od dołu), przez te otwory przechodziły bolce (o średnicy 2 cm) dospawane do belki 
wsporczej pod nakrywę nad balustradą. Gotowe elementy składano na miejscu, przycinano w razie 
potrzeby (granica błędu wynosi nawet do 2 cm). Montaż przęseł odbywał się jeden po drugim. Rozstaw 
tralek dopasowany do rozstawu dospawanych bolców, otwory na bolce nawiercano w dolnych belkach 
w trakcie montażu. Same tralki mogły być nawiercane masowo (z dwóch stron) w trakcie wytwarzania 
elementów balustrad. Tralki osadzono na zaprawie cementowej. 

 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). 
Schemat konstrukcji wsporczej i mocowania tralek 
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Łączenia elementów pionowych i poziomych balustrad na stalowe bolce z prętów zbrojeniowych o 
okrągłym lub kwadratowym przekroju, parapety zamocowano na stalowych ceownikach w grubej otulinie 
z zaprawy cementowej. Wym. otworów na belki w słupkach ok. 15,0 x 7,0 cm (belka – 14,0 x 7,0 cm). 
Słupki miały dwa otwory mocujące na stalową belkę (np.: ceowniki). Parapety piaskowcowe i belki ram 
balustrad wykonane są z odcinków o różnej długości, mają specjalnie opracowane wgłębienie, które 
służyło do zamocowania na stalowej belce wsporczej. Wewnątrz słupków, na osi, znajduje się otwór 
przelotowy o wym. 15,0 x 15,0 cm na stalową belkę konstrukcyjną (lub wiązkę prętów zbrojeniowych). 
Klejenie i spoinowanie za pomocą zaprawy cementowej. Konstrukcja słupów i słupków murowana z 
okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: piaskowcowych tralek, belek i parapetów. Na 
samym dole zamocowano płytki granitowe w równych odstępach ułatwiających odprowadzanie wody, 
pełniły one również funkcję konstrukcyjną - podpierały dolną belkę. 

Oryginalne tralki, belki dolne i górne ram balustrad, czapy i parapety - piaskowcowe, słupki i cokoły (i 
słupy inf.) – okładziny piaskowcowe na podłożu betonowym.  

Wiele elementów składowych zostało bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi, np.: 
tralki i parapety krótszego odcinka balustrady przy podjeździe, czy betonowe tralki, parapety i belki w 
odcinkach ze słupami inf. od Al. Jerozolimskich. W przeszłości wykonywano naprawy balustrad, m.in. 
rekonstrukcje brakujących elementów wykonano z betonu: tralki, czapy słupków, górne belki i parapety.  

Na licu słupków i witryn okładzina piaskowcowa z płyt o różnych formatach. 
 

 PROGRAM KONSERWATORSKI 

 Historia obiektu  

Kinoteka powstała w miejscu wcześniejszych kin Przyjaźń, Młoda Gwardia i Wiedza. Gmach Pałacu 
Kultury i Nauki umieszczono w centrum miasta na placu ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana 
Pawła II, Alejami Jerozolimskimi i Świętokrzyską. Wymiary placu: od Marszałkowskiej do gmachu Dworca 
Centralnego- 500 m, od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej - 700 m. Gmach Pałacu Kultury i Nauki 
znajduje się na osi placu, która schodzi się z osią ulicy Złotej. Główna fasada gmachu znajduje się na 
ulicy Marszałkowskiej i odstępuje od linii rozgraniczającej na 175 m. Plac przed gł. wejściem do gmachu 
to dawny Pl.  Defilad, obecnie parkingi. Wzdłuż głównego frontu gmachu znajdują się niskie trybuny. Plac 
na prawo od gmachu Pałacu Kultury i Nauki (od Al. Jerozolimskich) - przed Kinoteką i na lewo (od. ul. 
Świętokrzyskiej) przed Pałacem Młodzieży.  

Północna elewacja Pałacu to aż cztery kondygnacje, które zajmuje znajdujący się tu Pałac Młodzieży. 
Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 r., jeszcze przed oficjalnym otwarciem Pałacu Kultury. 
Początkowo przyjmowano tu wyłącznie szkolnych prymusów. Dziś w zajęciach w 46 pracowniach 
uczestniczy ok. 5 tys. uczniów. Na ozdobionym kandelabrami dziedzińcu przed Pałacem Młodzieży od 
kilku lat zimą wylewana jest sztuczna ślizgawka, a latem urządzane są boiska do gry w koszykówkę. Od 
ul. Świętokrzyskiej skwer z roślinnością parkową, 2 fontanny (w obrębie placów)  i dwa osobno stojące 
obeliski. Cokoły, stopnie, tarasy, wejścia i częściowo pierwsze kondygnacje oblicowano płytami z granitu. 
Balustrady zostały wykonane na konstrukcji murowanej z piaskowcową okładziną i z elementów z 
pełnego kamienia. Użyto piaskowca szydłowieckiego. Obecnie te złoża wyeksploatowano, ale w 
okolicach wciąż wydobywa się piaskowiec zbliżony do tzw. „Szydłowca”.  

Gmach Pałacu Kultury i Nauki według swego przeznaczenia składa się z następujących zespołów: 
centrum naukowego, muzealno-wystawowego, Pałacu Młodzieży i centrum teatralno-widowiskowego (w 
tym 3 teatry i Kinoteka).  

Młodzieżowy i teatralno-widowiskowy zespół i muzeum umieszcza się symetrycznie na prawo i lewo 
od wysokościowej części Pałacu. Zespół teatralno-widowiskowy ma orientację w stronę Alei 
Jerozolimskich, zespół Pałacu Młodzieży w stronę ulicy Świętokrzyskiej.   

Czas powstania: 2 maja 1952- rozpoczęcie budowy 
22 lipca 1955 r.- zakończenie budowy 
Wysokość: 230,68 m – do wierzchołka iglicy, 167,68 m – bez iglicy 
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2) 
817 000 m3 ( 28 840 100 ft3) – kubatura 
Gł. Architekt: Lew Rudniew. 
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Fotografia nr 4. Widok budynku Plac Defilad 1 w dniu 21 lipca 1955r. 

 
Kinoteka:  
 
Przed monumentalnymi schodami do Kinoteki kompozycja balustrad podzielona została na 4 części 

przez 3 biegi 6 stopniowych schodów jednokierunkowych w str. wejścia do Kinoteki. Wysokość cokołu 
jest zmienna, wacha się pomiędzy 65 (po bokach) a 73 cm (od str. schodów). Podzielono balustradę na 
cztery partie: w kształcie odwróconej litery „┌ i ┐” (po bokach) i „S i Ƨ”( od pd.) w układzie symetrycznym 
do osi wejścia w krótszych łamanych ciągach balustrad wkomponowane są słupy informacyjne 
ustawione na cokołach w otoczeniu 2 odcinków przęseł dwutralkowych (poziom cokołu), 3 tralkowych w 
bocznych przęsłach (ustawionych pod kątem prostym) i 10 – tralkowych (przęsła równoległe do słupa 
inf.)  cofniętych w stosunku do przęseł ze słupami. Łamane odcinki zostały oddzielone od bocznych 
balustrad dwoma ciągami komunikacyjnymi sześciostopniowych schodów, pomiędzy nimi również 
umieszczono schody jednobiegowe (6-ciostopniowe  prowadzące na spocznik przed dwoma 
kondygnacjami schodów do Kinoteki. Balustrady po obu bokach placu są usytuowane na cokole: z boku 
Teatru Dramatycznego (od wsch.) i od str. Muzeum Techniki (zach.). Wiele elementów balustrad zostało 
bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi: tralki, górne belki, czapy słupków i parapety.  

Część balustrad od wsch. I zach. zamontowano na cokole na o zmiennej wysokości, w bliskim 
sąsiedztwie zieleni (drzewek iglastych), stąd też są niemal stale zacienione. Od str. teatru wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych.  
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Fragment archiwalnego rysunku budowlanego (1954 r Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad 
zewnętrznych (od wsch. i zach.) przed schodami do Kinoteki. 

 
Układ słupów w przęsłach balustrad zewnętrznych przedstawia Rys. KO1. 
 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Fragm. ze słupem inf. (witryną reklamową) 
schodami do Kinoteki 

 
 
Kompozycja w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  
� Zach. od str. Muzeum Techniki: 3 przęsła 10 tralkowe, pod kątem prostym szereg 6 przęseł po 

10 tralek i ostatnia siódma z 5 tralkami, na końcu wspornik w kształcie woluty z czapą; 
� Wsch. od str. Teatru Dramatycznego – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. Muzeum 

Techniki. 
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Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad od str. pd. 
 
Dwa krótkie łamane ciągi przęseł balustrad, umieszczone symetrycznie na osi wejścia w lustrzanym 

odbiciu, kształcie litery „S i Ƨ”, z frontowym przęsłem, w który wkomponowano cokół z nastawą w rodzaju 
słupa informacyjnego. Ciąg zaczyna i kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  

� Od osi wejścia: 3 tralki (boczne przęsło), słupek i przęsło z 4 tralkami i cokołem – odcinki po 2 
tralki po bokach, boczne przęsło-3 tralki, i 10 tralkowe przęsło ze słupkiem na końcu. 

� Wsch. Od str. Teatru Dramatycznego – lustrzane odbicie układu balustrad od str. zach. 
 
Pałac Młodzieży:  
 
Przed schodami do Pałacu Młodzieży na cokole otaczającym z trzech str. plac zamocowano 

balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia, w odbiciu lustrzanym.  Balustrady 
zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na krańcach ramion przy 
schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. Obecnie część balustrady od strony północno-zachodniej 
została rozebrana i od północnego-wschodu trwają prace modernizacyjne, wykonywany jest podjazdy dla 
niepełnosprawnych (pn. –wsch.). Wysokość cokołu zmienna, analogicznie jak od str. Kinoteki. 

 

 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r) Fragm. z historycznym układem przęseł przed Pałacem 
Młodzieży od str. obecnej ul. Emilii Plater (druga str. – w lustrzanym odbiciu) 

 
 
Balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła są oddzielone słupkami. Pocz. odcinka kompozycji balustrad opisywany od strony 
ul. Świętokrzyskiej.  

 
� Układ balustrady od str. wsch.: ciąg zaczyna się od wspornika w kształcie woluty z czapą, 7 przęseł 

w tym: 1 od str. wspornika 5 –tralkowe i 6 szt. 10-ciotralkowych, pod kątem prostym ramię z 7 
przęsłami 10 – tralkowymi, zakończonymi esowato z układem przęseł ze słupem informacyjnym 
powtarzającym komp. Sprzed wejścia do Kinoteki od str. pn.: pod kątem prostym 3 – trakowe, 
następnie przęsło ze słupem inf. (z odcinkami przęseł z parami tralek po bokach), na końcu 3-
tralkowe przęsło pod kątem prostym do osi wejścia;  
 

� Zach. – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. wsch. 
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 Stan zachowania balustrad tralkowych podlegających pracom remontowym oraz 
prawdopodobne przyczyny zniszczeń 

 Przyjęta numeracja balustrad 

Dla czytelnego przedstawienia stanu zachowania poszczególnych segmentów balustrad przyjęto ich 
numerację roboczą. Schemat numeracji wskazano na rysunkach numer KO1 oraz KO2. 

 

 Stan zachowania balustrad sprzed kinoteki 

Stan balustrad jest bardzo zły. Najważniejsza przyczyną, która spowodowała zniszczenia balustrad, 
jest ich wadliwa konstrukcja. Umieszczone w środku elementów kamiennych elementy stalowe tj. (w 
każdym parapecie)  długi 5m stalowy element ukryty w parapecie balustrady z licznymi wspawanymi 
bolcami do montażu tralek korodując spowodował nie odwracalne zniszczenia. Tak długi element 
stalowy jest także narażony na rozszerzalności i kurczliwość cieplna. Jego praca spowodowała spękania 
w sztywnej betonowo-kamiennej konstrukcji. W powstałe szczeliny i spękana przedostawała się woda 
opadowa oraz stałe zawilgocenie kamienia w okresach zimowych zamarzająca woda zamieniająca się 
w lód silami mechanicznymi powodowała dalszą destrukcję. Dalsze zniszczenia spowodował przyrost 
korozyjny metalu. Bezpośrednią przyczyną powstania zniszczeń jest niszczące działanie czynników 
atmosferycznych w postaci zalewania wodą opadową, jej cyklicznego zamrażania i rozmrażania w 
okresach zimowych w strukturze materiałów budowlanych 

Zbyt krótkie wysunięcie kapinosa kamiennych nakryw balustrady w stosunku do lica tralek i 
kamiennej dolnej belki spowodowało, że woda opadowa zamiast być odprowadzona poza obręb 
balustrad zalewała ich powierzchnię i kamienne słupki. Powierzchnia istniejących elementów 
kamiennych pokryta jest patyną i zabrudzeniami atmosferycznymi oraz ze względu na duże zawilgocenie 
licznymi koloniami glonów, porostów i miejscami mchów. Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich 
krystalizacji na powierzchni widoczne są liczne białe wykwity. W konstrukcji zastosowano metalowe 
elementy, które korodując wykazują silne działanie rozpierające i są bezpośrednią przyczyną powstania 
wielu uszkodzeń (spękań i odspojeń). 

Zastosowano w spoinach zbyt szczelną zaprawę cementową, co spowodowało, że uległa ona 
spękaniu oraz wykruszeniu i jest w dalszym ciągu wypłukiwana. Jej obecny stan w większości 
odpowiedzialna jest woda w każdej postaci, w szczególności opadowa, trudne warunki ekspozycji 
zewnętrznej w środowisku wielkomiejskim i wady wykonawcze: materiał zastosowany do wykonania i 
napraw balustrad, brak izolacji czy innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Czynniki nakładając się 
spowodowały duże zniszczenia, dodatkowo działalność ludzka spowodowała wiele bezpowrotnych 
uszkodzeń, które zostały uzupełnione w zaprawie batonowej. Wiele tralek, górnych belek, czap nad 
słupkami i parapetów zostało zrekonstruowane i zamocowane w miejsce brakujących fragm.. 
Zniszczeniu w stopniu całkowitym uległy wszystkie tralki, górna belka ram przęseł i parapetów z dwóch 
esowatych odcinków od str. pd. oraz pięciu przęseł balustrady od str. zach. sprzed Kinoteki.  

 
Największe zniszczenia zachowanych piaskowcowych elementów i pokrytych piaskowcową okładziną 

znajdują się w sąsiedztwie korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych:  
1. Spękania i ubytki w poziomie: w okoli. ceowników pod parapetami i spoinowanie dolne i górne 

tralek; 
2. Pionowe pęknięcia kamiennych elementów balustrad i spoin w obszarze wokół korodujących 

bolców montażowych (tralki), zbrojeń (słupki), na połączeniach odcinków belek, parapetów i okładzin 
oraz baz tralek  

 
Wszystkie spękania powodują łatwiejsze wnikanie wody w głąb rozszczelnionych elementów. 

Następstwem tego są często odspojenia fragm. okładziny słupków i słupów inf., baz i głowic tralek, 
prowadzące do odłamania tralki po podstawę, spękania i ubytki w obrębie górnych belek i parapetów, 
deformacje okładzin z płyt piaskowcowych, całkowite wykruszenie się spoinowania oraz wyprowadzenia 
składników wiążących z zapraw na bazie cementów.  

Parapety balustrad narażone są najbardziej na mechaniczne zacinające działanie wód opadowych 
(w tym gradu), oraz grawitacyjne wnikanie wilgoci w głąb balustrad. Zastosowanie metalu jako elementu 
konstrukcji i zapraw na bazie cementu do rekonstrukcji i montażu spowodowało wzmożoną korozję 
balustrad pojmowanych jako jeden organizm.  

Format piaskowcowych elementów ram balustrad i parapetów jest niejednorodny, widoczne są 
również wielokrotne naprawy parapetu metodą flekowania z zastosowaniem materiału kamiennego 
dopasowanego do oryginalnego. Większe ubytki parapetów uzupełniano betonem na rusztowaniu ze 
stalowych prętów.  
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Wprowadzenie metalu w nie szczelnej otulinie z zaprawy cementowej do balustrad spowodowało 
wzmożoną korozję metalowych elementów. Najdrastyczniejsze zniszczenia występują wokół ceowników 
zastosowanych do wzmocnienia konstrukcji parapetów. Gruba i szczelna otulina z zaprawy cementowej 
spowodowała korozję kwasową (siarczanową) i węglanową (zasadową). 

 

 
Fotografia nr 5. Stan zachowania balustrad, przesło 1-2. 

Widoczne ubytki piaskowca, brak jedenj z tralek ozdobnych  

  
Fotografia nr 6. Widoczne powierzchnie 

korodujących elementów metalowych przesło 2-
3. 

Fotografia nr 7. Uszkodzenia słupka nr 5. 

 
Korozja metalu, obecnie w stopniu zaawansowanym, spowodowała rozsadzanie zapraw i przenikanie 

destrukcyjnych związków do już osłabionego materiału kamiennego. Produkty reakcji szkodliwych 
substancji zaabsorbowanych przez przefiltrowany przez wodę piaskowiec odkładają się na powierzchni, 
a w przypadku uszczelnionej pow. warstwą smolistych osadów - w warstwie przypowierzchniowej.  

 
Fizyczne i mechaniczne (rozsadzające) wieloletnie działanie okresowych zamrozów, rekrystalizacji 

soli transportowanych w głąb kapilar, prowadzi do odspajania się zewnętrznych warstw piaskowca i do 
odsłonięcia jego osłabionych partii. Takie zniszczenia, połączone z zacinającym działaniem wód 
opadowych spowodowało ubytki powierzchniowe tralek i parapetów, widoczne są one na licowych 
partiach piaskowcowych tralek w formie głębokich wżerów i wypłukanych uwarstwień (z żelazistymi 
dodatkami).  
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Spatynowane boczne powierzchnie, szczególnie na tralkach i bocznych płaszczyznach słupków, są 
miejscami pokryte silnie scalonymi czarnymi skorupiastymi nawarstwieniami z tłustych osadów 
pochodzących ze spalin. Wpływ agresywnego środowiska wielkomiejskiego, lokalizacja PKiN w centrum 
miasta, ze wzmożonym działaniem transportu kołowego prowadzi do powstania powierzchniowych 
osadów i w przypadku porowatego piaskowca do przetransportowania drobin sadzy w głąb struktury 
kamienia powodując trwałe szaro – czarne przebarwienia. Szczelna powierzchnia betonu, na której 
osadzają się z czasem ciemne nawarstwienia, ale są często spłukiwane przez deszcze z pionowych pow. 
wraz z postępującą korozją spoiwa. Osadzają się one na porowatej powierzchni betonowych uzupełnień, 
np. na parapetach, gdzie woda zalega dłużej. Beton podlega w naszych war. klimatycznych wzmożonej 
korozji węglanowej, spoiwo wapienne jest wypłukiwane z zapraw, wody opadowe omywając betonowe 
elementy powodują osadzanie się wtórnego węglanu wapnia w formie nacieków i naskorupień, widoczne 
zwłaszcza poniżej linii parapetu na betonowych tralkach od str. Muzeum Techniki. Rozszczelnienie spoin 
ułatwia penetrację wodzie opadowej i produktom korozji betonu, to również wzmaga korozję metalu. 
Niemal na całej długości balustrady z kamiennymi parapetami od spodu widoczne są korodujące 
krawędzie dwuteowników w zniszczonej otulinie z zaprawy cementowej. W wielu miejscach powstały 
rude zacieki na dolnej belce spowodowane wyprowadzeniem przez wody opadowe produktów korozji 
metalowych ceowników pod parapetem. Pręty z bolców mocujących tralki również są skorodowane, 
powodują poważne uszkodzenia w obrębie zasięgu występowania: rozsadzają podstawy i głowice 
(spękania promieniste), spoiny montażowe są rozszczelnione, woda przedostaje się do struktury 
parapetów i tralek. Wiele zniszczonych fragm. tralek leży przed dolną belką: odpryski betonu i 
skorodowanych prętów zbrojeniowych. 

Liczne zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia 
na kamiennych elementach w zacienionej strefie zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. 
Szczególnie dolne partie pokrywają zazielenienia: glony i porosty. W pustych miejscach po spoinowaniu 
zakorzeniły się nawet mchy.  

Zasolenie balustrad jest widoczne gołym okiem, szczególnie w obrębie podsiąkania kapilarnego. 
Uszkodzenia wynikające z zasolenia balustrad są szczególnie widoczne w spękaniach spoin i w ubytkach 
oraz korozji betonowego podłoża, które doprowadziło do odkształceń i odspajania się okładziny z 
piaskowca na słupkach i słupach inf. Widoczne są pionowe i poziome spękania ich okładzin i spoin od 
strony lica odcinków balustrad z cokołem. Witryny reklamowe w części nad cokołem są w lepszym stanie. 
Noszą ślady napraw: wykonano powtórne spoinowanie, uzupełniono ubytki, najpewniej rekonstrukcje 
uszkodzonych elementów balustrad przed Kinoteką od pd. wykonano w tym samym czasie, ale 
zachowane piaskowcowe elementy są przefiltrowana przez wody opadowe i woda wraz 
zanieczyszczeniami i produktami korozji kamienia, spoiwa z zapraw oraz soli wysypywanej przez ludzi w 
okresie zimowym w krótkim czasie spowodowały ponowne pogorszenie ich stanu, zwłaszcza w dolnych 
partiach. Balustrad. Działania naprawcze nie zawsze wykonano  właściwie, np. fugi zostały w wielu 
miejscach wymienione niechlujnie, ze szlichty cementowej, brudząc kamienne i betonowe elementy 
balustrad. 

Uszkodzenia mechaniczne są spowodowane działalnością człowieka oraz zacinającym działaniem 
opadów atm. (mechaniczne uderzenia kropel i gradu), eoliczne wietrzenie kamienia (piasek i inne 
okruchy wraz z wiatrem uderzają w powierzchnię balustrad z dużą siłą porównywalną ze strumieniem 
wydobywającym się z piaskarki, cyklicznego zamrozu (korozja mrozową) i rekrystalizacją produktów 
reakcji agresywnych związków ze spoiwem kamiennym i pochodzącym z zapraw.  

Duże znaczenie w procesie niszczenia balustrad ma podłoże, na którym ustawiono balustrady i rodzaj 
materiału zastosowanego na okładziny. Spękania w miejscu połączeń odcinków dolnych belek zostały 
prawdopodobnie spowodowane ruchami podłoża, m.in.  odkształceniami podłoża i przemieszczaniem 
się okładziny granitowej. Zły stan cokołu i części schodów, na których usytuowane są odcinki balustrady 
to złożona reakcja wad materiałowych i wykonawczych obiektu, ekspozycji zewnętrznej przy ciągłym 
użytkowaniu obiektu (m.in. komunikacja piesza, skuwanie lodu, posypywanie solą itp.), środowisko 
wielkomiejskie i woda w każdej postaci. Na stan postępującej korozji konstrukcji schodów, betonowego 
podłoża i zniszczenie spoin (zachowanych szczątkowo) zapewne miały wpływ czynniki geologiczne: 
osiadanie budynku i nieustanne drgania gruntu spowodowane transportem naziemnym i podziemnym: 
bliskie sąsiedztwo dwóch stacji metra i Dworca Centralnego PKP, ruchu tramwajowego (z trzech stron) 
oraz transportu kołowego: cywilnego i komunikacji MZK. Wystarczy postać trochę nieruchomo na placu 
przed schodami do Kinoteki by wyczuć drgania stopami!  

 
W dolnych partiach balustrad widoczne są mechaniczne uszkodzenia: utrącenia narożników tralek, 

krawędzi belek czy wsporników, ubytki piaskowcowych elementów spowodowane rozsadzaniem od 
środka cementowych zapraw pod wpływem korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych i 
montażowych. Największe skupisko betonowych tralek widoczne jest w krótkim ramieniu balustrady od 
str. Teatru. Czarna patyna i przebarwienia w strukturze powstały pod wpływem zanieczyszczeń 
środowiska wielkomiejskiego pod działaniem wody w każdej postaci. Umiejscowienie balustrad na 
cokole z okładziną granitową bez odpowiedniej izolacji spowodowało podsiąkanie wody opadowej w 
porowatą strukturę piaskowca jak w gąbkę. 
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 Zanieczyszczenie środowiska, substancje smoliste pochodzące ze spalin oraz zastosowanie 
cementu wprowadziło do struktury kamienia wiele związków powodujących korozję kwasowo – 
węglanową, siarczanową itd. 

Od strony Teatru Dramatycznego, do dobudowanego podjazdu przylega odcinek balustrady 
składający się z 3 przęseł (22-25), wszystkie tralki (30 szt.) wykonano z betonu na metalowym rdzeniu. 
Górne belki, czapy nad słupkami i parapety zrekonstruowano w betonie, pozostałych 7 przęseł (od wsch.) 
ma elementy balustrad wykonane z piaskowca i w okładzinie piaskowcowej (słupki). Zachowało się 61 
tralek, brak 4, z czego ok. 10 szt. jest mocno uszkodzonych. Brak podstaw lub głowic oraz wiele drobnych 
ubytków formy każdej tralki, (spękań, odłupanych narożników, ubytków krawędzi itp.). Parapety nad 2 
przęsłami piaskowcowe zachowane, 2 uszkodzone niemal w całości - brak parapetu w 90% (przęsło 29-
30,31-32), widoczna odsłonięta korodująca konstrukcja z metalu (ceownik) w otulinie z betonu, beton 
spękany i rozwarstwiony, przęsło 26-27 – parapet ma duży ubytek przy krawędzi, podobnie jak parapet 
nad przęsłem 30-31. Wiele fragm. parapetów zostało uszkodzonych: ubytki i spękania wzdłuż 
dwuteowników, spoinowania i na krawędziach. Odcinek balustrady po jej wewnętrznej str. (1a-3a, 1b – 
do 4b) zajmują stoliki kawiarniane.  

Część balustrady od wsch.: brak 4 tralek (w 30-31 i 31-32), ok. 20 uszkodzonych (niekompletnych). 
Parapety uszkodzone, mają wiele ubytków, odspojone od dołu wzdłuż korodujących dwuteowników. 
Metal zbrojenia w wielu miejscach odsłonięty z zaawansowaną korozją powierzchniową i wżerową 
(strukturalną), skorodowana powierzchnia dwuteowników ma wiele spękań wzdłuż warstw i 
złuszczających się i odpadających łusek skorodowanego metalu, wiele ubytków zaprawy cementowej 
odpadło wraz z fragm. powłoki z pod. korozji metalu. Słupki popękane z odspojonymi fragm. okładziny 
piaskowcowej wzdłuż spoinowania, czapy przeważnie wtórne betonowe, powierzchnia czap 
nadtrawiona, spoiwo zaprawy wypłukane. Piaskowcowy wspornik w kształcie woluty ma wiele drobnych 
uszkodzeń powierzchniowych, ubytki formy. Spoiny uszkodzone, w wielu miejscach spękane, brak spoin 
w  wielu miejscach. Wtórne naprawy z niechlujnymi spoinami zachodzącymi na kamień okładzin i tralek. 
Całość balustrad pokryta czarną patyną i skorupiastymi nawarstwieniami - powstały pod wpływem 
wietrzenia kamienia i osadzania się zanieczyszczeń środowiska wielkomiejskiego pod wpływem 
warunków klimatycznych, wody (w każdej postaci) i wad wykonawczych. Samochody oprócz osadów 
pochodzących ze spalin wzniecają kurz uliczny. Wody opadowe z części elewacji spłukują kurz, w innych 
miejscach przyczyniają się do jego gromadzenia. 

Śnieg gromadzi się głównie na poziomych powierzchniach i wystającym detalu architektonicznym, 
gdzie zalegając przez okres dłuższego czasu zbiera zabrudzenia typu przemysłowo- miejskiego w tym 
sadzę. W trakcie roztopów owe pyły spływają z wodą i osadzają się a z biegiem czasu trwale mineralizują 
z podłożem tworząc patynę. 

Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć co osłabia spoistość struktury 
kamienia.  Sprawcą zniszczeń kamienia jest woda. Głównym jej źródłem są opady atmosferyczne. 
Porowatość skały osadowej sprawia, że woda wnika głęboko. Woda uruchamia różnego rodzaju procesy 
fizyczno-chemiczne. Między innymi powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie niektórych 
składników. Piaskowiec pod wpływem zanieczyszczonego, miejskiego środowiska pokrywa się 
zmineralizowanymi zanieczyszczeniami tzw. patyną. Największe ubytki kamienia powstają na skutek 
zamarzania wody w strukturach kamienia, oddziaływanie korozji betonu i zapraw cementowo – 
wapiennych i korodujących metalowych bolców mocujących piaskowcowe elementy w balustradach. 
Dużą rolę w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. 
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, 
które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśnie deszcze”. Związki te, choć w małym stężeniu, ale 
przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia 
powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej, szczególnie w 
miejscach styków, rozwarstwianie się betonu (korozja siarczanowa) oraz przyspieszona korozja stali 
zbrojenia. 

 



 Strona 17 
 

 

Fotografia nr 8. Nacieki wapienne na powierzchni betonowych tralek 

 
Rozkład spoiwa cementowego spowodował m. in. zwiększenie zasolenia balustrad i przyczynił się do 

powstania białych nacieków w postaci wtórnie wykrystalizowanych zw. wapnia na powierzchni 
piaskowcowych elementów balustrad i ich betonowych kopii. Nacieki te tworzą miejscami grubą 
deformującą pow. warstwę, występują one w strefach z długotrwałym zacienieniem, gdzie zawilgocenie 
utrzymuje się najdłużej. 

Parapety i dolne odcinki balustrady noszą oznaki korozji biologicznej: są mocno zawilgocone i pokryte 
glonami, gł. zielenicami. Zacienienie i bliskie sąsiedztwo roślinności (zarośli z iglaków) sprzyja rozwojowi 
mikroflory. Atak mikroorganizmów wzmaga zawilgocenie i wzmaga korozję materiałów: powierzchniową 
i strukturalną. Wprowadza agresywne związki do struktury kamienia pochodzące z procesów 
metabolicznych, nadtrawiają one powierzchnię kamienia, ułatwiają penetrację korzeniom roślin a te 
działają również mechanicznie – rozpierająco na strukturę podłoża. W zagłębieniach spoin w dolnych 
partiach gromadzi się kurz, ziemia i humusu  - podłoże, w którym ukorzeniły się drobne rośliny i trawy. 

Poniższy schemat przedstawia  stan zachowania poszczególnych odcinków i przęseł balustrad: 
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Balustrada od str. Teatru Dramatycznego „┐” z układu „┌ i ┐”. 

 Przed przęsłem krótkiego ramienia balustrady podjazd dla niepełnosprawnych. Na bocznych 
powierzchniach schodów i po wewnętrznej str. balustrady od str. Teatru Dramatycznego znajdują się 
stoliki kawiarniane, ustawione na okres letni. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
Słupek 22 
betonowa 
czapa 

(22-23)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

(23-24)   10/10 
tralki betonowe, 
spoiny ze szlichty 
spękane 

(24-25)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

słupek narożny 25 
betonowa czapa 

 podjazd dla niepełnosprawnych 
od str. lica balustrady → 

 

 odspojenia parapetu od górnej 
belki wzdłuż spoinowania, 
widoczny korodujący 
dwuteownik pod parapetem 

(25-26)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek i 
czapy, utrącenia na 
krawędziach profili, 
ubytki w spoinowaniu, 
zachlapania cementem 

   ubytki fragm. parapetu, 
spękania na krawędziach 
(łączenia) i odspojony wzdłuż 
ceownika, wypłukane spoiny,  

(26-27)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki formy, brak fragm. 
tralek, uszkodzone 
spoiny 

   spękania wzdłuż cementowych 
spoin, widoczny korodujący 
ceownik pod parapetem 

(27-28)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek, 
utrącenia na 
krawędziach 

   rozległy ubytek na 80% 
parapetu,  

(28-29)   10/10 
piaskowiec, 3 tralki 
uszkodzone 

   ubytki w spoinowaniu, spękany 
słupek, ubytki na krawędziach 
parapetu, odspojenia wzdłuż 
ceownika 

(29-30)   10/10 
piaskowiec, 5 tralek 
uszkodzonych (brak ½ 
podstawy dwóch tralek) 

   parapet ma 1 rozległy ubytek 
obok brakującej tralki i kilka 
mniejszych, uzup. z betonu; 
słupek spękany, odspojona 
okładzina piaskowcowa, ubytki 
w spoinowaniu 

(30-31)    8/10 
piaskowiec 
7 tralek uszkodzonych: 
brak 4 podstaw tralek 
(spękane), brak 2 całych 
tralek 

   uszkodzony parapet 
(brak ok. 90% piaskowcowego 
parapetu 

 (31-32)    3/5 
piaskowiec 
brak 2 tralek 

   spękania wzdłuż spoiny na 
styku ze słupkiem 

wspornik (piaskowiec), 
drobne ubytki fragm. (dół 
esownicy) na 
krawędziach i 
powierzchniowe 
wyługowania, ubytki w 
spoinowaniu 
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Balustrada od str. Muzeum Techniki „┌” z układu„┌ i ┐”. 
Przęsła 11- 8 do 7 łącznie z narożnym słupkiem zrekonstruowane tralki, czapy nad słupkami i 

parapety wykonano jako odlewy z betonu wg zachowanych oryginalnych elementów balustrady.  
 

Słupek narożny 8 
betonowa czapa, 
trzon z okładziny i 
podstawa -
piaskowiec  

(8-9) 10/10 tralek z 
betonu, białe zacieki i 
nacieki na pow. tralek, 
czapy z betonu z 
ubytkami 

(9-10)   10/10 tralek z 
betonu, białe i czarne 
zacieki, odspojone 
spoiny ze szlichty, 
czapy z betonu 

(10-11) 10/10 tralek z 
betonu, czapy z betonu 

słupek 
zewnętrzny 11, 
czapa z betonu 

(7-8)   10/10 
tralek z betonu, czap 
nad słupkami i 
parapet z betonu, 
odspojenia wzdłuż 
cementowych spoin 

    

(6-7)   10/10 tralek 
z betonu, 
odspojenia, 
spękania  

dolna belka ramy przęseł 
wyk. z piaskowca 
parapet i czapa nad 
słupkiem z betonu 

   

(5-6)   9/10 (8 
uszkodzone), 2 z 
ubytkami, spękane 
podstawy tralek, 
brak jednej tralki 

Betonowa czapa na 
słupku nr 6 

 Parapety z piaskowca: 
1 – 5 mocno 
skorodowane, pow. 
piaskowcowych elem. 
zazielenione, 
porośnięte porostami, 
pionowe spękania w 
miejscu łączenia 
odcinków dolnej belki. 

 

(4-5)   9/10 (4 
uszkodzone), 
wszystkie spękane, 
brak jednej tralki 

uszkodzony, spękany 
słupek nr 5 

 Widoczne wtórne 
ciemne naprawy 
szlichtą cementową 
(spoinowanie) i 
betonem (parapety). 
 

 

(3-4)    7/10 (4 
uszkodzone), brak 3 
tralek (pozostały 
bazy z met. bolcem), 
ubytki w 
spoinowaniu 

Parapet z piaskowca z 
uzupełnieniem betonową 
zaprawą 90 x 36 cm, 
ubytek parapetu 20% 

 Powierzchnia słupków 
nadtrawiona i pokryta 
zaciekami, spoiny 
rozszczelnione 

 

(2-3)    7/10/ (4 
uszkodzone tralki), 
brak 3 całych tralek  

 ubytki parapetu    

(1-2)    4/5 (3 
uszkodzone - 1 
tralka niemal w 
całości, pozostała 
baza z met. bolcem) 

spękania parapetów 
wzdłuż ceowników  

   

wspornik – woluta 
(piaskowiec), drobne 
ubytki i obtłuczenia 
krawędzi, naprawy 
uszkodzonych 
krawędzi zaprawą 
betonową. 

    

 
 
Odcinki balustrad od pd. (ze słupami inf.) w kształcie „S i Ƨ” 

 
Słupek 
17 

betonowe tralki, 
parapety i czapy  

 Słupek 
20 

10-
ciotral
kowy 

 Słupek 
21  Słupe

k 12  10-
ciotralkowy 

Słupe
k 13  betonowe tralki, parapety 

i czapy  
Słupek 
16 

3 tralki            L  3 tralki        3 
tralki             P 3 tralki 

               
Słupek 
18 

   przęsło ze 
słupem      inf. i 4 
tralkami 

 Słupek 
19        Słupe

k 14  przęsło ze słupem inf. i 4 
tralkami 

Słupek 
15 
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Ta część balustrady została poddana zabiegom naprawczym. Wymieniono wszystkie 40 tralek na 
betonowe odlewy z formy według oryginału. Wymieniono górne belki z ram przęseł oraz parapety i czapy 
nad słupkami. Zachowała się dolna partia ram: dolne belki z simą, piaskowcowa okładzina trzonów 
słupków, słupa informacyjnego oraz cokołu. Ubytki w zachowanych piaskowcowych elementach 
uzupełniono zaprawami min., za pomocą flekowania piaskowcem oraz wymieniono spoinowanie. 
Powierzchnia jest jasna i prawie pozbawiona patyny. Miejscami widoczne są czarne nawarstwienia – 
osadzają się na nadtrawionej powierzchni betonowych elementów. Występują białe i ciemne zacieki na 
dolnych powierzchniach balustrad powstałe na skutek działalności wód opadowych, podsiąkania 
kapilarnego oraz zasolenie widocznego na jego linii do około połowy wysokości balustrady. Dolna partia 
w nieco ciemniejszym kolorze – w strefie zawilgocenia. Niektóre elementy okładziny piaskowcowej na 
słupach są odspojone. Spoiny są nieszczelne. Występują spękania wzdłuż cementowych spoin oraz 
drobne ubytki przy krawędziach płyt piaskowcowych. 

Powierzchniowa korozja betonowych powierzchni spowodowana jest przez działanie wody opadowej, 
białe zacieki spowodowane są rozkładem spoiwa cementowego widoczne poniżej parapetu. Miejscami 
widoczne są poziome spękania w obrębie betonowych parapetów. Spowodowane są najpewniej 
rozpierającym działaniem korodujących profili stalowych.  

Narożny skrajny słupek od strony lica (zachodnia część) jest bardzo uszkodzony: potrzaskana 
podstawa, betonowe podłoże trzonu (pod okładziny skorodowane), spoiny rozszczelnione, odcinek 
przęsła pomiędzy słupkiem a słupem informacyjnym również jest uszkodzony. Widoczne są pionowe 
spękania w dolnych partiach i ubytki formy dolnej belki.  

Ubytki w obrębie piaskowcowych elementów ram w przęśle ze słupem informacyjnym mogły zostać 
spowodowane deformacją podłoża, pękaniem spoinowania – fragm. osłabionego piaskowca odłamują 
się wraz z mocniejszą cementową spoiną. Pojawiają się m. in. odspojenia i przesunięcia wielu 
granitowych płyt okładziny cokołu. Brak spoin ułatwia wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

 

Fotografia nr 9. Wymienony odcinek przęseł 20-21 
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Fotografia nr 10. Stan zachowania balustrad, przesło 29-30. 

Widoczne ubytki piaskowca w czapach  

 Fotografia nr 11. Przesło 31-32. Widoczne 
ubytki piaskowca w czapach, brak 2 tralek 

ozdobnych. 
Fotografia nr 12. Uszkodzenia słupka nr 28. 

 
Balustrady od str. Pałacu Młodzieży 
Uszkodzenia balustrad od strony Pałacu Młodzieży są analogiczne jak w przypadku balustrad od 

strony Kinoteki. 
Od strony Pałacu Młodzieży nie wykonywano napraw balustrad na taką skalę jak przed wejściem do 

Kinoteki. Mniej jest betonowych rekonstrukcji tralek, więcej jest za to uszkodzeń piaskowcowych 
elementów i okładzin.  

Zdemontowano kilka przęseł od strony zachodniej. Poprzednie zabiegi naprawcze piaskowcowych 
przęseł i parapetów w betonie ulegają już korozji. Betonowe tralki pokrywa jasny nalot. Poziome 
powierzchnie uzupełnień spatynowane. 

Na całej długości balustrad, poniżej parapetów, widoczne są boczne fragmenty korodujących 
ceowników. Występują tu spękania biegnące w całej długości i grubości piaskowcowych parapetów oraz 
czapy spowodowane korozją ceownika nad górną belką przęsła i stalowa belką na osi słupka. Wiele 
fragmentów odspojonych wzdłuż takich spękań. Wiele podstaw i głowic tralek uszkodzonych: spękanych 
i odspojonych. Wielu fragm. brak. Spoiny ze szlichty cementowej ciemnoszare z białymi wykwitami na 
krawędziach, rozszczelnione, spękania biegną wzdłuż płaszczyzny spoinowania, miejscowo zabrudzenia 
okolicznych powierzchni. 
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Niemal wszystkie płaszczyzny  piaskowcowych elementów pokrywa szaro – czarna patyna, 
zacienione płaszczyzny i osłonięte przed zacinającym działaniem wód opadowych mają czarne 
skorupiaste nawarstwienia, częściowo odspajają się odsłaniając jasną pow. osłabionego kamienia. 
Piaskowiec w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu, zalegającym śniegiem, mgłą 
kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane w wilgoci w kwasy. 

Niewłaściwie wyprofilowany i niespójny chodnik, miejscami jest zbyt szczelny, ułożony na cementowej 
podsypce, co uniemożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci. Zatrzymuje wodę, co z kolei prowadzi do 
zarastania glonami. Dodatkowo usytuowanie od str. pn., co sprzyja wysokiemu zawilgoceniu i wzrostowi 
glonów, grzybów, bakterii i innej mikroflory. 

Balustrady zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na 
krańcach ramion przy schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. 

Zachowane piaskowcowe elementy balustrady po l. str. od osi wejścia do P.M. ma liczne uszkodzenia 
powierzchniowe, rozległe ubytki i spękania. Powierzchnia piaskowca jest bardzo osłabiona, krucha i 
spatynowana. Pokrywają je złuszczające się warstwy smolistych osadów. 

 
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 

odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania poszczególnych przęseł balustrady tralkowej jest 

przedstawiona na płycie CD załączonej do opracowania na stronie tylnej okładki projektu. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupek 40 40-41 
(10/10 
2 t 
beton 
70% 
beton- 
parapet
) 

41-42 
(10/10 2t. 
beton, 2 
uszk. bazy) 

42-43 
(10/10, 3 
t. beton) 

43-44 
(10/10 7 t. 
beton, 1 
uszk.) 

44-45 
(10/10, 4 
t. beton) 

45-46 
(10/10, 5 
t. beton) 

Przejście 
dla 
niepełnospr
. 

Słupek 47(brak 
1/2 czapy) 

   Słupek 50 

39-40 (10/10 
3 t. beton, 2 
bazy tralek 
uszk.) 

Liczne 
naprawy 
z 
betonu 
na 
parapet
ach  

1/3 
parapetu z 
betonu 

Parapet z 
betonu 

Odspojenia 
parapetu 

parapet w 
ok. 60% 
beton 

Parapet 
uszk. 
(wtórne 
naprawy 

  (2/3 t. uszk.) 
Brak czapy 

   (3/3 t. ubytki, 
parapetu (beton) 

38-39 (8/10   
1 t. beton, 1 
uszk.) 

       Słupek 48   
(2/2 1 t. 
betonowa) 

słup info 
uszkodzenia, spękania, ubytki spoin, 
zażelazienia, wyługowania pow.  
zasolenia,  

 
(2/2) 

Słupek49 pow. 
okładzin uszk, brak 
spoin, odspojona 
czapa 

37-38 (10/10 
8 t. beton, 1 
uszk.) 

Parapet 
ma 
uzup. 
beton. 

           

36-37 (10/10 
4 t. 
betonowe) 

            

35-36 (6/10 
dwie tralki 
betonowe)  

Betono
we 
uzup. 
fragm. 
parapet
u 

  L. str.         

34-35 (10/10 
wszystkie z 
piaskowca)  

Parapet 
ma 
wiele 
ubytków 

           

33-34(5/5 
jedna tralka 
betonowa) 
  

Parapet 
w 1/3 
brak 

           

Słupek 33 
(uszk. Czapa) 

            

Wspornik, 
bark fragm. 
czapy 
Uszk. 
Krawędzi, 
ubytki, 

            



Liczne wyługowania na powierzchniach odsłaniają osłabioną strukturę kamienia. Widoczne są 
bardzo rozległe, sięgające w głąb elementów spękania parapetów wzdłuż korodujących ceowników w 
otulinie z zaprawy cementowej. pod nimi. Jest to najczęstsza przyczyna powstawania dużych ubytków 
formy parapetów. 

Czapy słupków gdzieniegdzie uszkodzone również przez krawędzie korodujących stalowych belek. 
Bardzo częste uszkodzenia baz i głowic tralek spowodowane przez rozsadzające je produkty korozji 
metalowych bolców mocujących tralki. Liczne mechaniczne uszkodzenia: ubytki (utrącenia) narożników, 
krawędzi belek i parapetów, spękania pionowe i poziome wzdłuż linii spoinowania.  

Wiele tralek zostało uszkodzonych bezpowrotnie i zastąpionych betonowymi kopiami. Ze 145 tralek 
43 jest wykonanych z betonu według zachowanych wzorów. 3 parapety (44-45,45-46,47-48 ) są 
najbardziej zniszczone, nadają się wyłącznie do wymiany. 

Naprawy odcinków i rekonstrukcje parapetów wykonano z betonu. Balustrada jest mocno 
zawilgocona a na niemal wszystkich płaszczyznach bujnie rozwijają się mikroorganizmy, górne partie gł. 
glony, dolne – porosty.  

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
 
 

słupek 
51 

   Słup
ek 
54 
  

54-55 
(9/10, 
5 t. 
beton, 
brak 1 
t.) 

55-56 
7/10, 
2 t. 
beton, 
brak 
3 t.) 

56-
57 
(9/1
0bra
k 1 
t.) 

57-58 
(9/10 
2 t. 
beton, 
3 
uszk. 

58-59 
(10/1
0 3 t. 
beton, 
brak 
½ 
czapy 

59-60 
(10/10, 
4 t. 
uszkodz.) 

60-61 
(8/10, 8 t. 
beton, (z 1 
została 
baza), brak 
2 tralek 

Słupek 61 

(3/3) t. 
betono
we 

   (3/3
) t. 
beto
now
e 

       61-62 
(8/10 2 t. 
brak, 5 
uszk.) 

słupek 
52 

(2/2) t. 
z 
piaskow
ca, 
betono
wa 
czapa 

słup info.: 
ubytki 
piaskowca i 
spoinowania
, wtórne 
uzup. (fleki) 
w innym 
mat. kam., 
wyługowania 
pow. 
okładziny, 
zażelazienia  

(2/2) t. 
z 
piasko
wca, 
betono
wa 
czapa 

Słup
ek 
53  
 

      górne belki 
pokryte 
warstwą 
szlichty 
cementowej, 
spękania w 
głąb 
parapetu 
wzdłuż linii 
dwuteownik
a 

62-63 
(9/10 brak 
1 t., 2 t. 
uszk.) 
Parapet 
uzup. z 
betonu  

   
 

 

        poręcz 
bardzo 
uszkodzona, 
ubytki 
wzdłuż 
korodująceg
o 
dwuteownik
a 

63-64 
(8/10 5 t. 
uszk.) 

       P. str.    cześć 
parapetu 
uzup. 
betonu 

64-65 
(10/10 3 t. 
uszk. bazę i 
głowice) 

           górna belka 
pokryta 
szlichtą 

65-66 
(10/10, 2 t. 
spękane) 

            66-67 
(10/10 2 t. 
beton, 2 
uszk.) 

           uszkodzone 
parapety 
(ubytki, 
spękania) 

67-68 (4/5, 
1 t. 
betonowa, 
brak 1 t.,2 t. 
uszk.) 

            wspornik 
ubytki na 
krawędziach
, uzup. w 
betonie, 
czapa z 
betonu 
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Niemal wszystkie przełamy ubytków mają wyoblone krawędzie a ich powierzchnie są pokryte patyną 
i zazielenione. Zawilgocenie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, są one przyczyną korozji biologicznej 
powierzchni elementów balustrad. Zły stan balustrad może również wynikać z usytuowania (od strony 
północnej), który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Kurz zgromadził się przez lata we wszystkich pustych spoinach i załamaniach form. Balustrady od 
strony Pałacu Młodzieży są w dużo gorszej kondycji i od dawna nie były poddawane zabiegom 
konserwacji. Zakurzeniu sprzyja lokalizacja obiektu przy ruchliwych ulicach.  

W partii balustrad zwraca uwagę korozja złącz żelaznych i nasycanie piaskowca produktami korozji, 
tlenkami żelaza niezwykle trudnymi do usunięcia. Metalowe kształtowniki (dwuteowniki), płaskowniki i 
pręty zastosowane do wzmocnienia konstrukcji i mocowania ram poszczególnych przęseł, parapetów 
nad balustradami oraz do mocowania tralek spowodowały największe uszkodzenia rozpierającym 
działaniem produktów korozji i są ciągle narażane na agresywne działanie szeregu czynników 
przyspieszających jego korozję. W wyniku działania złożonej korozji: ługującej, kwasowo – węglanowej i 
siarczanowej beton ulegał destrukcji powierzchniowej i strukturalnej. Czynniki niszczące beton i żelbet 
można podzielić na materiałowe i środowiskowe, zaliczamy do nich m. in.:   

� Głównie to błędy wykonawcze i konstrukcyjne: niekorzystny układ porów betonu, duża 
porowatość, zła jakość betonu, niejednorodność zapraw na bazie cementu (również 
montażowych, wtórnych napraw), nieszczelności na stykach, rozwarstwianie się betonu; 

� Brak odpowiednich zabezpieczeń metalu, otulin na elementach metalowych: zbrojenia; 
� agresywne środowisko wielkomiejskie (spaliny, pył, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze itd.); 
� Podatność metalu na agresję środowisk: ługującą, kwasową, węglanową, amonową czy 

siarczanową;  
� Brak zabezpieczeń powierzchniowych betonu; 
� Podatność betonu na agresję środowisk: ługującą i kwasową;  
� zła jakość metalowych elementów, wady materiałowe i produkcyjne; 
� Agresywność ługująca wody deszczowej i kondensatu pary wodnej występującą okresowo, 

zwłaszcza groźnej w środowisku wielkomiejskim i jej dyfuzja w przez płaszcz muru lub powłok 
betonowych przyśpiesza korozje betonu i metalu; 

� postępująca degradacja: wypłukiwanie składników zapraw i betonu z porów, rys i zewnętrznej 
warstwy powierzchniowej, rozsegregowany beton w dolnych partiach (miejscowy brak spoiwa); 

� Warunki klimatyczne z cyklicznym oddziaływaniem efektu zamrozu w okresie od 
października/listopada do kwietnia, insolacja, dobowe zmiany temperaturowe; 

� Czynniki kinetyczne i uszkodzenia mechaniczne: przebudowy, modernizacje, zmiany stabilności 
otoczenia pod wpływem uszkodzeń mechanicznych podłoża (pęknięcia, rysy pionowe i poziome, 
ubytki i rozspojenia betonu spowodowane korozją rozszczelnienia itp.); 

� Czynnik ludzki: uszkodzenia spowodowane przez dewastację.  
Degradacja betonu, żelaza i  stali doprowadziła do wielu uszkodzeń w obrębie kamiennych 

elementów i okładzin balustrad, część z nich dopiero może się ujawnić w  
trakcie prac remontowych i konserwatorskich. 

 Stan zachowania balustrad na dziedzińcu wewnętrznym 

Stan balustrad na dziedzińcu jest zadowalający. Zarówno tralki (36 szt.) jak i pochwyty (8szt.) 
wymagają jedynie konserwacji na miejscu, nie są więc przewidziane do wymiany.  

 

  

Fotografia nr 13-14. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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Fotografia nr 15-16. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 
 

 Tabelaryczny wykaz stanu elementów balustrad od strony Kinoteki i Teatru Lalka 

 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU TRALEK [SZT.] 

LP. STAN TRALEK DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK TRALKI 

1. Od str. Kinoteki –   230 szt. 97 120 13 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 280 szt.  190 71 21 

 SUMA 287 191 34 
 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU POCHWYTÓW [SZT.] 

LP. STAN POCHWYTÓW DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK PARAPETU 

1. Od str. Kinoteki –   30 szt. 30 18 1 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 35 szt.  35 8 1 

 SUMA 65 26 2 
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Fotografia nr 17. Stan zachowania balustrad na prześle 35-35. Brak czterech tralek balkonowych. 

  

Fotografia nr 18. Widoczne ubytki piaskowca w 
czapach przy słupie nr 38. 

Fotografia nr 19. Ubytki piaskowca w tralce 
ozdobnej, uzupełnienia czap piaskowych 

betonem. 
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Fotografia nr 20. Stan zachowania balustrady przy ekranie reklamowym, przesło 47-48. 

  

Fotografia nr 21. Ubytki i spękania piaskowca 
przy słupie nr 49. 

Fotografia nr 22. Widoczne powierzchnie 
korodujących elementów metalowych przesło 

58-59. 
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 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 

Obecny stan zachowania kwalifikuje balustrady sprzed wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży do 
natychmiastowego remontu i gruntownej konserwacji. 

W pewnych miejscach zły stan balustrad zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
Przy okazji remontu konserwatorskiego balustrad, konieczna będzie naprawa i stabilizacja podłoża: 

cokołu i lekko przemieszczonych granitowych płyt tarasów.  
W zakresie prac budowlanych przewiduje się demontaż wszystkich elementów kamiennych 

balustrady: tralek ,parapetów oraz dolnej ławy podstawy  z przeznaczeniem do wykonania ich pełnej 
konserwacji, rekonstrukcji i ponownego zamontowania. Przewiduje się odtworzenie brakujących i 
zniszczonych elementów balustrady (jak pierwotnie) w piaskowcu szydłowieckim. Pozostawione zostaną 
słupy gdzie prace będą prowadzone na miejscu.  

Ogółem od strony Kinoteki jest w sumie 230 tralek w tym 120 to tralki betonowe, ok. 97 
uszkodzonych do renowacji  – w tym poważnie ok. połowa, brakuje 13 sztuk . Wszystkie parapety 
przewiduje się do wymiany. Od strony Pałacu Młodzieży naliczono 280 tralek, w tym betonowych 70 do 
konserwacji 190 oraz brak 20 tralek. Pełnej renowacji wymagają także pokryte okładziną piaskowcową 
witryny reklamowe. Wszystkie parapety przewiduje się do wymiany.  

Do zrekonstruowania są też czapy nad słupkami: ogółem ok. 23 szt.. Może się okazać, że po 
zdemontowaniu będzie więcej uzupełnień i rekonstrukcji do wykonania.  

Zakres proponowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w dwóch kierunkach, głównie: 
poprawę stanu technicznego - wstrzymującym procesy niszczące, estetycznym- przywracającym 
utraconą estetykę. 

Konieczne jest zdemontowanie balustrad z zastosowaniem jak najmniej agresywnych metod. Przy 
tak uszkodzonych balustradach, poleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez udaru, by 
wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań. Może okazać się że stalowe 
bolce użyte do montażu utrudnią demontaż tralek. Zaleca się użycie urządzeń do cięcia metalu w celu 
odcinania tralek - bolców na łączeniu tralek z parapetem. Demontaż rozpocząć po inwentaryzacji 
balustrad. Wykonać przegląd i zakwalifikować elementy do wymiany. 

W czasie prac konserwatorsko-budowlanych przy balustradach tralkowych należy remontowi poddać 
także powierzchnie kamienne witryn reklamowych. Zdemontować odspajające się i spękane płyty 
okładziny piaskowcowej. Naprawić podłoże I zamontować nowe płyty z piaskowca szydłowieckiego. 
Pozostałą powierzchnię kamienną witryn poddać pełnej konserwacji. Ramy stalowe witryn poddać 
oczyszczeniu I zabezpieczyć antykorozyjnie. Wymienić przeszklenia i uszczelnić. 

Z elementów balustrady należy bezwzględnie usunąć metalowe korodujące elementy: dwuteowniki i 
bolce, cementowe spoiny, betonowe rekonstrukcje i wtórne naprawy. Oczyścić materiał kamienny z 
nawarstwień, zabrudzeń i przebarwień mieszanymi metodami chemiczno - mechanicznymi. Zlikwidować 
problem korozji biologicznej. Usunąć mikroorganizmy preparatem biobójczym, po zastosowaniu 
powierzchniowym na kamiennych elementach należy je dokładnie wymyć . 

Następnie odsolić piaskowcowe elementy. Nasączyć preparatem wzmacniającym strukturę 
kamienia, wybrane elementy zabezpieczyć hydrofobowo (całość zaimpregnować na zakończenie prac 
konserwatorskich). Wysezonować i ponownie ocenić stan kamiennych elementów. Przystąpić do napraw 
po remoncie podłoża tarasu (cokół z okładziną). Zaizolować dolne partie wybraną metodą. Naprawić  
murowane i betonowe elementy: witryn reklamowych i słupki. Zagruntować podłoże przed montażem 
piaskowcowych elementów. Najkorzystniejsze dla obiektu byłoby wykonanie rekonstrukcji w kamieniu 
brakujących i bardzo zdestruowanych balasów oraz zastąpienie nowymi kamiennymi tralkami wtórnych 
betonowych kopii. Z punktu widzenia zgodności materiałowej poprawne byłoby również zastąpienie 
zniszczonych kamiennych i wtórnych betonowych parapetów i zastąpienie ich kamiennymi, np. z 
piaskowca ze złoża w Szydłowcu ( w kolorze jasnym). Materiał ten ma bardzo dobre parametry 
techniczne, jest polecany do ekspozycji zewnętrznej, jest chętnie używany do renowacji obiektów 
zabytkowych. 

 Należy również zlikwidować mikroorganizmy z powierzchni oraz usunąć zacieniające krzewy  od 
wsch. i zach. (sprzed Kinoteki) oraz zaprojektować aranżację terenu z zielenią. Balustrady są 
elementami architektonicznymi, łatwymi w uzupełnieniu – ich powtarzalność stwarza możliwości 
przywrócenia pierwotnego stanu lub znacznie lepszego pod względem trwałości materiałowej i 
wykonawczej.  
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Proponuje się również w przypadku rekonstrukcji zastosowanie bezpiecznych materiałów 
konstrukcyjnych: stali nierdzewnej - kwasowej i prętów z włókna szklanego2 i użycie do scalania 
rozfragmentowanych elementów  żywic epoksydowych i nowoczesnych zapraw mineralnych 
stosowanych do montażu kamiennych obiektów zabytkowych.  

Nowe elementy balustrad zostałyby dodatkowo zabezpieczone hydrofobowo (powierzchniowo) oraz 
za pomocą izolacji poziomej. Elementy mogą zostać wykonane w zakładzie kamieniarskim wg org. wzoru 
lub wg rys. z wymiarowaniem. 

 Program prac remontowych 

Program ma na celu poprawę stanu technicznego balustrad i przywrócenie im walorów estetycznych. 
Zakłada się wykonanie rekonstrukcji wszystkich brakujących elementów balustrad w piaskowcu 
szydłowieckim. Program zakłada przebieg prac w dwóch obszarach: prace renowacyjne i 
konserwatorskie: 

 Program prac konserwatorskich przy kamiennych elementach 

Prace przygotowawcze: 
 Demontaż wszystkich elementów balustrad; od strony Kinoteki i Teatru Lalka i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej. Pozostawienie wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”. 
 Ocena stanu zachowania elementów balustrad i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac 

renowacyjnych; 
Prace remontowe podłoża pod okładzinę i balustrady z obu stron PKiN:  
Prace konserwatorskie: 

 Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad: wykonanie wiernych kopii tralek 
i nowych parapetów z piaskowca szydłowieckiego. 

 Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad : z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod 
ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego typu Karcher lub metodą termopary przy 
wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 z zastosowaniem pasty czyszczącej FASSADENREINIGER-
PASTE firmy Remmers, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie 
ręczne szczotkami, korundami itp.  

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. 

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej strumieniowo 
w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym Funcosil® Alcutex BFA 
Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych 
mikroorganizmów. 

 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. (okłady z 
ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego wyschnięcia, 
zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym 
Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers (lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji 
krzemionki w porach kamienia. 

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 
firmy Remmers lub Epidian – 5 firmy Sarzyna , z zastosowaniem w razie potrzeby wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego . Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

                                                 
 
 
 
 
2 Mat. bardzo dobrych parametrach, ale niestety nie pozwala się trwale odkształcać - możliwe jedynie zastosowanie 
go w prostych odcinkach 
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 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw Restauriermörtel firmy Remmers. 

 Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną np. Unifix 3110 Firmy Mira  i sezonowanie zapraw. 

 Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i 
mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej-kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej Epidian -5 z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte 
wewnątrz spoiny I nie widoczne na zewnątrz. 

 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
konserwacji obiektów zabytkowych, np.: Fugenmörtel Remmers lub uzupełnienie spoin zaprawą 
imitującą piaskowiec; 

 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym firmy Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub Restauro-Lasur firmy Kaim 
(rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL lub WS firmy Remmers. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich. 

 Program prac konserwatorskich przy płytach tarasów –posadowienie balustrad 

Balustrada tralkowa jest posadowiona na płytach granitowych tarasu. Z biegiem lat pod wpływem 
warunków atmosferycznych płyty uległy przesunięciu i przemieszczeniu. Przy okazji prac remontowych 
dotyczących renowacji balustrad przed ponownym jej zamontowaniem należy wyremontować podłoże. 
Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić podłoże. Ponownie ułożyć płyty 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny między płytami zafugować. Przy 
wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni 
trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 
 

 Podjazd dla niepełnosprawnych 

Ze względu na trwający proces ujednolicenia barierek na podjazdach dla niepełno sprawnych osób 
zaleca się aby barierki podjazdu od strony Pałacu Młodzieży – obecnie z błyszczącej stali nierdzewnej –
zamienić na stalowe malowane jak w innych podjazdach PKiN. 

Podjazd wykonany dla niepełnosprawnych od strony Pałacu Młodzieży  ma podłoże wykonane z kostki 
Bauma. Zaleca się zamianę kostki betonowej Bauma na płyty granitowe – głęboko fakturowane i 
płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości.  

Ujednolicenie materiałowe dolnych partii budynku PKIN jest potrzebne gdyż zarówno tarasy jak i 
schody są wykonane z płyt granitowych . Taka zamiana zunifikowałaby i ujednoliciła by pod względem 
estetycznym podjazdy z obiektem. 

 

  Metodyka prac przy kamiennych elementach balustrad 

Postępowanie konserwatorskie przy elementach piaskowcowych. 
 
Oczyścić wstępnie kamień z nawarstwień, luźnych zabrudzeń, mchów, glonów i porostów z użyciem 

preparatów biobójczych np. preparatu Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i obficie spłukiwać czysta 
wodą. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 
4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu 
Abbeizer, lub pasty czyszczącej Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z 
pow. piaskowca. Pasta zostanie nałożona na powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut 
spłukana obficie  wodą, którą przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. 
Następnie powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem. Doczyszczanie 
powierzchni piaskowcowych prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej 
strumieniowo w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 Bara. W 
razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów, szczotek i pędzli. Należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw),metodą migracji do 
rozszerzonego środowiska.  
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Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w 
razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to 
kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa 
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.   

Po oczyszczeniu elementów z kamiennych zanieczyszczeń mineralnych należy usunąć wszystkie 
uzupełnienia wykonane z zapraw cementowych, miejsca te odkuć aż do zdrowego podłoża i zadrapać w 
celu nadania szorstkości – poprawi to przyczepność do podłoża. Do wzmacniania kamienia proponuje 
się zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remmers, czy Sto-Ispo – 
nasycanie metodą nanoszenia pędzlem ewentualnie met. przepływową.  

Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą epoksydową Viscacid 
Epoxi Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug 
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych w masie: 
mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na oczyszczoną i przygotowaną 
powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub - nakładana 
jako warstwa wykończeniowa, Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do 
uzupełniania fug i spoin Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do 
kitu (spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest 
I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do otaczającej kity powierzchni 
kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania, należy uzupełnienie dużych ubytków 
wykonać odpowiednio dobieranymi wstawkami pod względem struktury i barwy z piaskowca zbliżonego 
do oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad. Wszystkie fleki winny być mocowane po 
kamieniarsku, np. jaskółczy ogon, w gniazdach, na bolce z włókna szklanego, kotwy ze stali nierdzewnej, 
wklejanie fleków na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia.  

Ze względu że elementy stalowe zamontowane w spodniej stronie parapetów  (długie ceowniki 
wklejone w szerokie wykute koryto i zalane mocnym betonem) są silnie skorodowane  a dodatkowo 
mocno zalane betonem usunięcie ich jest praktycznie bez wielkich zniszczeń niemożliwe. Zakłada się 
wykonanie nowych parapetów w całości z piaskowca szydłowieckiego bez używania zbędnych 
elementów stalowych. 

Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych parametrach 
wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych jak zaprawy 
montażowe wodo I mrozoodporne Uniflex 3110 firmy Mira. 

Na powierzchni  witryn reklamowych należy określić stan okładziny piaskowcowej oraz pozostałych 
elementów kamiennych i wyznaczyć do demontażu. Odspojone I spękane płyty i inne elementy należy 
zdemontować. Naprawić podłoże usuwając zlasowane warstwy cementu. Wzmocnić podłoże –
zagruntować. Wyrównać za pomocą zapraw mineralnych mrozoodpornych. Uszkodzone płyty zastąpić 
nowymi wykonanymi z piaskowca szydłowieckiego o zbliżonej kolorystyce i tej samej grubości I 
wymiarach. Montować z użyciem zaprawy montażowej mrozoodpornej Uniflex 3110 firmy Mira. 

Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym Restauro-Lasur firmy 
Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, 
(Pigmentowana farba oparta na emulsji siloksanowej), najlepsze powłoki malarskie to te o spoiwie 
krzemoorganicznym i właściwościach hydrofobowych, dające zbliżony efekt do naturalnej patyny. Farba 
Funcosil Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, w 
wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. na piaskowcach i tynkach. 

Do impregnacji proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers: Funcosil SL (polecany do 
kamieni naturalnych).  

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie systemów 
środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami 
chem., osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu. 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH PRZY PLACU DEFILAD 1 W WARSZAWIE 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 

NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 12-09-2017 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Rozbiórka balustrady. 
 Renowacja elementów kamiennych. 
 Ponowny montaż całości. 
 Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 
- w czasie prac 
remontowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Porażenie prądem -podesty - w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. 
Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź oknami w 

poziomie parteru. 
 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 
poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 



 Załączniki 

 Płyta CD 

Na płycie CD została załączona dokumentacja fotograficzna. 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 K O N S E R W A T O R  Z A B Y T K Ó W    PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 

 
 
 

 
 
  

Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1153-PB-PLD1--K01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 
BALUSTRAD OD STRONY KINOTEKI 1:100 

2 1153-PB-PLD1--K02 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 

BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:100 

3 1153-PB-PLD1--K03 INWENTARYZACJA STANU BALUSTRAD OD 
STRONY KINOTEKI 1:50 

4 1153-PB-PLD1--K04 WIDOK BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:50 

5 1153-PB-PLD1--K05 WIDOK SŁUPKA NAROŻNEGO, 
 PRZEKRÓJ C-C,  1:10 

6 1153-PB-PLD1--K06 
SCHEMAT MONTAŻU BALUSTRAD, 
DETAL KOTWIENIA PARAPETÓW, 

PRZEKRÓJ D-D 
1:10 

 



 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1/1 EGZEMPLARZ NR 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJSCIA DO 

KINOTEKI-STRONA POŁUDNIOWA I OD PAŁACU MŁODZIEŻY- STRONA PÓŁNOCNA  
FAZA DOKUMENTACJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XII 
ADRES INWESTYCJI 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 
NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

Nazwa jednostki projektowej 

TALENT ANTIKA  
KONSERWACJA ZABYTKÓW BOGUSŁAW KORNECKI 

00-525 WARSZAWA UL. KRUCZA  19 / 16; NIP: 526-156-41-93 
REGON: 01567677 WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP.-NR 104544 

PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

mgr Bogusław Kornecki Konserwacja 
zabytków 

NR dyplomu 
5364 

NR uprawnień 
369/96 

 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

PROJEKTANT - SPRAWDZAJĄCY BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

dr inż. Radosław Sekunda konstrukcja 155/2002  

ASYSTENT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

inż. Katarzyna Bałuk konstrukcja - - -  

KODY CPV 

DZIAŁ GRUPA KLASA KOD CPV OPIS KODU CPV 

45 
45.1 45.11 45100000-8 SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45.4 45.45 45453100-8 SST3- ROBOTY RENOWACYJNE 

WARSZAWA 11-09-2017 
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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 19.07.2017 zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem 
Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez: Rafała Krzemienia, prezesa Zarządu Pałacu Kultury i 
Nauki Sp. z o. o, z siedzibą: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a firmą: Talent Antika Konserwacja 
Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowanym przez Bogusława Korneckiego. 

 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest: 
• Opracowanie technologii naprawy, rekonstrukcji i oraz częściowego odtworzenia balustrad tralkowych 

wraz z witrynami reklamowymi zlokalizowanymi w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy budynku 
Pałacu Kultury i Nauki, położonego przy placu Defilad 1. 
 

Celem opracowania jest remont wyszczególnionych elementów oraz zabezpieczenie ich przed 
czynnikami atmosferycznymi i destrukcyjnymi.  

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1137- z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w 
opracowaniu. 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

LOKALIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI 
NA PLANIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
 

 

Schemat lokalizacji balustrad tralkowych przed wejściem do Kinoteki i Pałacu Młodzieży 

 

Kinoteka Pałac Młodzieży 
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 SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH 
RENOWACJI 

 Opis ogólny 

Balustrady usytuowane są na cokole biegnącym wokół gmachu Pałacu Kultury i Nauki, przed 
monumentalnymi schodami, symetrycznie na osi wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży. Układ kompozycji 
w lustrzanym odbiciu. Zorientowane w stronę. Alej Jerozolimskich (przed Kinoteką) i ulicy Świętokrzyskiej 
(przed wejściem do Pałacu Młodzieży).  

Układ balustrad sprzed obu wejść tworzy ramę po obu stronach tarasu (placu) przed wejściami i jest 
bardzo podobny. Układ elementów i wymiary przęseł balustrad są w obu takie same. Zmienne są 
wysokości cokołów. Różnią się od siebie jedynie tym, że balustrada przed Kinoteką została rozdzielona 
trzema biegami schodów jednokierunkowych wiodących na dolny taras, przez co została podzielona na 
4 odcinki: w kształcie odwróconej litery „┏ i ┓”, układ: 3 10-ciotralowe przęsła/słupek narożny/6 
przęseł 10-ciotralkowych/słupek/1 (ostatnie przęsło) 5-ciotralkowe ze wspornikiem na końcu (po 
bokach placu przed schodami prowadzącymi do Kinoteki) i w części środkowej symetrycznie do osi 
wejścia na cokole tarasu przed schodami „S i Ƨ”, układ: 10-cio tralkowe przęsło/słupek/3-tarlkowe 
przęsło/ słupek/ przęsło ze słupem inf. i 2 tralkami po bokach/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek.  

Przed Pałacem Młodzieży kompozycja balustrady składa się z 2 ciągów balustrad zakomponowanych 
w odbiciu lustrzanym, przypominających układem „┏  ┓”, układ: 3-tarlkowe przęsło/słupek /przęsło ze 
słupem reklamowym i 4 tralkami (po 2 po bokach)/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek/7 przęseł 10-
ciotralkowych/słupek narożny/6 przęseł 10-ciotralkowych/1 przęsło 5-ciotralkowe/wspornik, na 
wewnętrznych końcach esowaty układ przęseł. Przeprucia stopniami schodów z dwóch stron zmniejszyły 
ilość przęseł w balustradach od strony Kinoteki. Obie kompozycje wzbogacono elementami małej 
architektury: monumentalnymi nastawami na cokołach wkomponowane w przęsła balustrad z obu stron 
Pałacu. Pełnią one funkcję użytkową o charakterze informacyjnym- jako słupy informacyjne. Mają formę 
prostopadłościanu o podstawie z wydłużonego prostokąta o długości od strony lica  wynoszącej 300cm. 
Szerokość tablicy równa jest szerokości parapetu balustrady, tj. około 50,5-51 cm. Trzon murowany z 
piaskowcową okładziną, na wysokim cokole o wysokości przęsła wynoszącej 105 cm. Po obu stronach 
Placu przed spocznikiem przed kondygnacyjnymi schodami do Pałacu Młodzieży, należą do ciągu 
balustrad. Zarówno od strony Kinoteki jak i od strony Al. Jerozolimskich zostały wybudowane podjazdy 
dla niepełnosprawnych, co skutkowało usunięciem jednego przęsła, które obecnie prowadzi do wejścia 
na podjazd.  

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ram (przęseł) zamkniętych pomiędzy murowanymi słupkami, 
z nakrywami w formie parapetów; z okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: 
piaskowcowych tralek, belek i parapetów.  

Pomiędzy słupkami zastosowano ramę z belek i tralek nakrytych poręczą w formie parapetu u góry, 
trwale połączonych z podstawą i cokołem. Dolne belki podstemplowane kostkami z granitu lub betonu 
(wtórne) tworzą ażur, pozwalający na odprowadzanie wody opadowej. Wymiary kostek to 20 x 30 cm. 

Boczne balustrady zamontowane na cokole o zmiennej wysokości. Dwie partie balustrad ze słupami 
informacyjnymi zamocowano na cokole o wysokości około 73 cm. Cokoły mają okładzinę z płyt 
granitowych mocowanych do podłoża betonowego. Spoinowanie wykonano z zaprawy cementowej. 

 
Standardowe wymiary: 

 
Przęsło: dł. = ok. 394 cm, szer.= 37 - 36 cm, wys.= ok. 102 cm (z czapą słupka ok. 105 cm) -standardowe 
10 tralkowe; fragm. przęsła ze słupem inf. dł.= 87 cm (jeden bok), 3 tralkowe dł. = ok. 100 cm, 5 tralkowe 
dł. ok. 170 cm. 

 
Parapet: 340 x 36 cm, gr.10 – 10,5 cm; 

Górna belka: 24 (szer.) x 5-6 cm (gr.); 

Tralka: ok. 25 - 25,4 (dł.) x 24 (szer.), h = ok. 66,0 cm, odstępy pom. osiami tralek = ok. 31 – 33 cm; 

Dolna belka: 37 cm szer., 15 cm gr. 

Słupek: 60 cm (dł.) x 55 -51 cm (szer.), h= 105 cm (z czapą) 

Parapet (całość): ok. 340 cm, 35 - 36 cm (szer.), 10 -10,5 cm gr. 

Wspornik: 35 cm (dł.) x 31 cm (szer. czapy) – 52 cm (w najszerszym miejscu esownicy), h= 102 cm. 
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 Konstrukcja balustrad 

 

Fotografia nr 1. Widok jednego z wyremontowanych przęseł. 

 
A. Elementy poziome: 

1.  Belki – górna (prosta) i dolna (profilowana; sima ze spływem, poniżej prosty profil); 
2.  Nakrywa: dwuspadowy lub parapet (przekrój pięciokąta z wyprofilowanym podcięciem od spodu 

na osadzenie belki stalowej) i z kapinosem; 
 

 

Fragment  archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). Słupek narożny. 

 
B. Elementy pionowe: 

1.  Słupki zamykające i dzielące balustradę na przęsła: kwadratowe, o profilowanej podstawie (takiej 
samej jak w dolnej belce), gładkim trzonie z prostym profilem u góry, czterospadowe czapy; 
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2.  Profilowane jednolalkowe tralki1 o przekroju kwadratu;  
C. Wsporniki (konsolki): 

Z spływem wolutowym na końcu balustrad (po 1 z każdej ze stron od Alej Jerozolimskich i 
Świętokrzyskiej), kamienny profilowany element w formie zbliżonej do pionowo dostawionego wspornika 
ze spływem wolutowym w kształcie esownicy, z profilowanym licem (dwa rowki); baza profilowana, boki 
z ornamentem pasowym przy krawędzi z profilem lica; niższy od słupków, na polu prostokąta, dostawiony 
krótszym bokiem do słupka, nakrywa (czapa) ze spływem z trzech str. 

 

 

Fotografia nr 2. Widok wspornika przy słupie nr 33. 

 
D. Słupy informacyjne (witryny reklamowe) zbliżone formą do steli (dwupiętrowy podział na cokół, 

płaszczyzna z profilowaną ramą na informację, napis itd.), nad nią zwieńczenie: wysoka, wąska 
prostopadłościenna nastawa na wysokim cokole w formie części pełnego przęsła balustrady, ze 
zwieńczeniem w formie rozwiniętego podwójnie profilowanego gzymsu wystającego przed lico z 4 str. z 
naszczytnikiem; nad zwieńczeniem obróbki blacharskie ze spływem, na jego powierzchni licowej 
zamocowane przeszklone otwierane gabloty (na plakaty, reklamy, informacje itp.) 

 

 

Fotografia nr 3. Witryna reklamowa 

 
Bazy słupków i dolne belki ramy przęsła balustrady są profilowane w kształcie simy ze spływem i 

prostym profilem poniżej. Górna belka ma prostą formę opracowaną bez profilowania. Skrajne przęsła 
balustrad zakończone kamiennymi wspornikami ze spływem w kształcie simy i z czapą od góry – całość 
wykonana z piaskowca. Powierzchnie piaskowcowych elementów opracowano na gładko – zostały 
wyszlifowane.  

                                                 
 
 
 
 

1 Balas, także balasek, balaska, tralka – w architekturze słupek balustrady złożony na ogół z dwóch 
dzbanuszków zwanych też lalkami, połączonych ze sobą podstawami. 
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Pomiędzy słupkami zamocowano w jednakowych odstępach tralki o czworokątnym przekroju, 
rozmieszczonych w ramach przęseł z belek: po 10 sztuk (standardowe przęsło), po 5 tralek (ostatnie 
przęsła przed wspornikiem) oraz po 3 tralki (boczne krótkie przęsła pod kątem prostym – łącznik 
pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami standardowymi). Boczne przęsła występują w sąsiedztwie 
witryn reklamowych. Przęsła ze słupami zawierają cokoły i dwa odcinki przęseł po bokach z dwoma 
tralkami z każdej str. Od góry balustrady pokrywają dwuspadowe parapety z kapinosem. 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Człon nr 2 

 
W górnej kamiennej belce nawiercono otwory średnicy wynoszącej 3,5 cm (takie same nawiercono 

w tralkach od góry i od dołu), przez te otwory przechodziły bolce (o średnicy 2 cm) dospawane do belki 
wsporczej pod nakrywę nad balustradą. Gotowe elementy składano na miejscu, przycinano w razie 
potrzeby (granica błędu wynosi nawet do 2 cm). Montaż przęseł odbywał się jeden po drugim. Rozstaw 
tralek dopasowany do rozstawu dospawanych bolców, otwory na bolce nawiercano w dolnych belkach 
w trakcie montażu. Same tralki mogły być nawiercane masowo (z dwóch stron) w trakcie wytwarzania 
elementów balustrad. Tralki osadzono na zaprawie cementowej. 

 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). 
Schemat konstrukcji wsporczej i mocowania tralek 
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Łączenia elementów pionowych i poziomych balustrad na stalowe bolce z prętów zbrojeniowych o 
okrągłym lub kwadratowym przekroju, parapety zamocowano na stalowych ceownikach w grubej otulinie 
z zaprawy cementowej. Wym. otworów na belki w słupkach ok. 15,0 x 7,0 cm (belka – 14,0 x 7,0 cm). 
Słupki miały dwa otwory mocujące na stalową belkę (np.: ceowniki). Parapety piaskowcowe i belki ram 
balustrad wykonane są z odcinków o różnej długości, mają specjalnie opracowane wgłębienie, które 
służyło do zamocowania na stalowej belce wsporczej. Wewnątrz słupków, na osi, znajduje się otwór 
przelotowy o wym. 15,0 x 15,0 cm na stalową belkę konstrukcyjną (lub wiązkę prętów zbrojeniowych). 
Klejenie i spoinowanie za pomocą zaprawy cementowej. Konstrukcja słupów i słupków murowana z 
okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: piaskowcowych tralek, belek i parapetów. Na 
samym dole zamocowano płytki granitowe w równych odstępach ułatwiających odprowadzanie wody, 
pełniły one również funkcję konstrukcyjną - podpierały dolną belkę. 

Oryginalne tralki, belki dolne i górne ram balustrad, czapy i parapety - piaskowcowe, słupki i cokoły (i 
słupy inf.) – okładziny piaskowcowe na podłożu betonowym.  

Wiele elementów składowych zostało bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi, np.: 
tralki i parapety krótszego odcinka balustrady przy podjeździe, czy betonowe tralki, parapety i belki w 
odcinkach ze słupami inf. od Al. Jerozolimskich. W przeszłości wykonywano naprawy balustrad, m.in. 
rekonstrukcje brakujących elementów wykonano z betonu: tralki, czapy słupków, górne belki i parapety.  

Na licu słupków i witryn okładzina piaskowcowa z płyt o różnych formatach. 
 

 PROGRAM KONSERWATORSKI 

 Historia obiektu  

Kinoteka powstała w miejscu wcześniejszych kin Przyjaźń, Młoda Gwardia i Wiedza. Gmach Pałacu 
Kultury i Nauki umieszczono w centrum miasta na placu ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana 
Pawła II, Alejami Jerozolimskimi i Świętokrzyską. Wymiary placu: od Marszałkowskiej do gmachu Dworca 
Centralnego- 500 m, od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej - 700 m. Gmach Pałacu Kultury i Nauki 
znajduje się na osi placu, która schodzi się z osią ulicy Złotej. Główna fasada gmachu znajduje się na 
ulicy Marszałkowskiej i odstępuje od linii rozgraniczającej na 175 m. Plac przed gł. wejściem do gmachu 
to dawny Pl.  Defilad, obecnie parkingi. Wzdłuż głównego frontu gmachu znajdują się niskie trybuny. Plac 
na prawo od gmachu Pałacu Kultury i Nauki (od Al. Jerozolimskich) - przed Kinoteką i na lewo (od. ul. 
Świętokrzyskiej) przed Pałacem Młodzieży.  

Północna elewacja Pałacu to aż cztery kondygnacje, które zajmuje znajdujący się tu Pałac Młodzieży. 
Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 r., jeszcze przed oficjalnym otwarciem Pałacu Kultury. 
Początkowo przyjmowano tu wyłącznie szkolnych prymusów. Dziś w zajęciach w 46 pracowniach 
uczestniczy ok. 5 tys. uczniów. Na ozdobionym kandelabrami dziedzińcu przed Pałacem Młodzieży od 
kilku lat zimą wylewana jest sztuczna ślizgawka, a latem urządzane są boiska do gry w koszykówkę. Od 
ul. Świętokrzyskiej skwer z roślinnością parkową, 2 fontanny (w obrębie placów)  i dwa osobno stojące 
obeliski. Cokoły, stopnie, tarasy, wejścia i częściowo pierwsze kondygnacje oblicowano płytami z granitu. 
Balustrady zostały wykonane na konstrukcji murowanej z piaskowcową okładziną i z elementów z 
pełnego kamienia. Użyto piaskowca szydłowieckiego. Obecnie te złoża wyeksploatowano, ale w 
okolicach wciąż wydobywa się piaskowiec zbliżony do tzw. „Szydłowca”.  

Gmach Pałacu Kultury i Nauki według swego przeznaczenia składa się z następujących zespołów: 
centrum naukowego, muzealno-wystawowego, Pałacu Młodzieży i centrum teatralno-widowiskowego (w 
tym 3 teatry i Kinoteka).  

Młodzieżowy i teatralno-widowiskowy zespół i muzeum umieszcza się symetrycznie na prawo i lewo 
od wysokościowej części Pałacu. Zespół teatralno-widowiskowy ma orientację w stronę Alei 
Jerozolimskich, zespół Pałacu Młodzieży w stronę ulicy Świętokrzyskiej.   

Czas powstania: 2 maja 1952- rozpoczęcie budowy 
22 lipca 1955 r.- zakończenie budowy 
Wysokość: 230,68 m – do wierzchołka iglicy, 167,68 m – bez iglicy 
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2) 
817 000 m3 ( 28 840 100 ft3) – kubatura 
Gł. Architekt: Lew Rudniew. 
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Fotografia nr 4. Widok budynku Plac Defilad 1 w dniu 21 lipca 1955r. 

 
Kinoteka:  
 
Przed monumentalnymi schodami do Kinoteki kompozycja balustrad podzielona została na 4 części 

przez 3 biegi 6 stopniowych schodów jednokierunkowych w str. wejścia do Kinoteki. Wysokość cokołu 
jest zmienna, wacha się pomiędzy 65 (po bokach) a 73 cm (od str. schodów). Podzielono balustradę na 
cztery partie: w kształcie odwróconej litery „┌ i ┐” (po bokach) i „S i Ƨ”( od pd.) w układzie symetrycznym 
do osi wejścia w krótszych łamanych ciągach balustrad wkomponowane są słupy informacyjne 
ustawione na cokołach w otoczeniu 2 odcinków przęseł dwutralkowych (poziom cokołu), 3 tralkowych w 
bocznych przęsłach (ustawionych pod kątem prostym) i 10 – tralkowych (przęsła równoległe do słupa 
inf.)  cofniętych w stosunku do przęseł ze słupami. Łamane odcinki zostały oddzielone od bocznych 
balustrad dwoma ciągami komunikacyjnymi sześciostopniowych schodów, pomiędzy nimi również 
umieszczono schody jednobiegowe (6-ciostopniowe  prowadzące na spocznik przed dwoma 
kondygnacjami schodów do Kinoteki. Balustrady po obu bokach placu są usytuowane na cokole: z boku 
Teatru Dramatycznego (od wsch.) i od str. Muzeum Techniki (zach.). Wiele elementów balustrad zostało 
bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi: tralki, górne belki, czapy słupków i parapety.  

Część balustrad od wsch. I zach. zamontowano na cokole na o zmiennej wysokości, w bliskim 
sąsiedztwie zieleni (drzewek iglastych), stąd też są niemal stale zacienione. Od str. teatru wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych.  



 Strona 11 
 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego (1954 r Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad 
zewnętrznych (od wsch. i zach.) przed schodami do Kinoteki. 

 
Układ słupów w przęsłach balustrad zewnętrznych przedstawia Rys. KO1. 
 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Fragm. ze słupem inf. (witryną reklamową) 
schodami do Kinoteki 

 
 
Kompozycja w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  
� Zach. od str. Muzeum Techniki: 3 przęsła 10 tralkowe, pod kątem prostym szereg 6 przęseł po 

10 tralek i ostatnia siódma z 5 tralkami, na końcu wspornik w kształcie woluty z czapą; 
� Wsch. od str. Teatru Dramatycznego – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. Muzeum 

Techniki. 
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Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad od str. pd. 
 
Dwa krótkie łamane ciągi przęseł balustrad, umieszczone symetrycznie na osi wejścia w lustrzanym 

odbiciu, kształcie litery „S i Ƨ”, z frontowym przęsłem, w który wkomponowano cokół z nastawą w rodzaju 
słupa informacyjnego. Ciąg zaczyna i kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  

� Od osi wejścia: 3 tralki (boczne przęsło), słupek i przęsło z 4 tralkami i cokołem – odcinki po 2 
tralki po bokach, boczne przęsło-3 tralki, i 10 tralkowe przęsło ze słupkiem na końcu. 

� Wsch. Od str. Teatru Dramatycznego – lustrzane odbicie układu balustrad od str. zach. 
 
Pałac Młodzieży:  
 
Przed schodami do Pałacu Młodzieży na cokole otaczającym z trzech str. plac zamocowano 

balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia, w odbiciu lustrzanym.  Balustrady 
zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na krańcach ramion przy 
schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. Obecnie część balustrady od strony północno-zachodniej 
została rozebrana i od północnego-wschodu trwają prace modernizacyjne, wykonywany jest podjazdy dla 
niepełnosprawnych (pn. –wsch.). Wysokość cokołu zmienna, analogicznie jak od str. Kinoteki. 

 

 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r) Fragm. z historycznym układem przęseł przed Pałacem 
Młodzieży od str. obecnej ul. Emilii Plater (druga str. – w lustrzanym odbiciu) 

 
 
Balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła są oddzielone słupkami. Pocz. odcinka kompozycji balustrad opisywany od strony 
ul. Świętokrzyskiej.  

 
� Układ balustrady od str. wsch.: ciąg zaczyna się od wspornika w kształcie woluty z czapą, 7 przęseł 

w tym: 1 od str. wspornika 5 –tralkowe i 6 szt. 10-ciotralkowych, pod kątem prostym ramię z 7 
przęsłami 10 – tralkowymi, zakończonymi esowato z układem przęseł ze słupem informacyjnym 
powtarzającym komp. Sprzed wejścia do Kinoteki od str. pn.: pod kątem prostym 3 – trakowe, 
następnie przęsło ze słupem inf. (z odcinkami przęseł z parami tralek po bokach), na końcu 3-
tralkowe przęsło pod kątem prostym do osi wejścia;  
 

� Zach. – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. wsch. 
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 Stan zachowania balustrad tralkowych podlegających pracom remontowym oraz 
prawdopodobne przyczyny zniszczeń 

 Przyjęta numeracja balustrad 

Dla czytelnego przedstawienia stanu zachowania poszczególnych segmentów balustrad przyjęto ich 
numerację roboczą. Schemat numeracji wskazano na rysunkach numer KO1 oraz KO2. 

 

 Stan zachowania balustrad sprzed kinoteki 

Stan balustrad jest bardzo zły. Najważniejsza przyczyną, która spowodowała zniszczenia balustrad, 
jest ich wadliwa konstrukcja. Umieszczone w środku elementów kamiennych elementy stalowe tj. (w 
każdym parapecie)  długi 5m stalowy element ukryty w parapecie balustrady z licznymi wspawanymi 
bolcami do montażu tralek korodując spowodował nie odwracalne zniszczenia. Tak długi element 
stalowy jest także narażony na rozszerzalności i kurczliwość cieplna. Jego praca spowodowała spękania 
w sztywnej betonowo-kamiennej konstrukcji. W powstałe szczeliny i spękana przedostawała się woda 
opadowa oraz stałe zawilgocenie kamienia w okresach zimowych zamarzająca woda zamieniająca się 
w lód silami mechanicznymi powodowała dalszą destrukcję. Dalsze zniszczenia spowodował przyrost 
korozyjny metalu. Bezpośrednią przyczyną powstania zniszczeń jest niszczące działanie czynników 
atmosferycznych w postaci zalewania wodą opadową, jej cyklicznego zamrażania i rozmrażania w 
okresach zimowych w strukturze materiałów budowlanych 

Zbyt krótkie wysunięcie kapinosa kamiennych nakryw balustrady w stosunku do lica tralek i 
kamiennej dolnej belki spowodowało, że woda opadowa zamiast być odprowadzona poza obręb 
balustrad zalewała ich powierzchnię i kamienne słupki. Powierzchnia istniejących elementów 
kamiennych pokryta jest patyną i zabrudzeniami atmosferycznymi oraz ze względu na duże zawilgocenie 
licznymi koloniami glonów, porostów i miejscami mchów. Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich 
krystalizacji na powierzchni widoczne są liczne białe wykwity. W konstrukcji zastosowano metalowe 
elementy, które korodując wykazują silne działanie rozpierające i są bezpośrednią przyczyną powstania 
wielu uszkodzeń (spękań i odspojeń). 

Zastosowano w spoinach zbyt szczelną zaprawę cementową, co spowodowało, że uległa ona 
spękaniu oraz wykruszeniu i jest w dalszym ciągu wypłukiwana. Jej obecny stan w większości 
odpowiedzialna jest woda w każdej postaci, w szczególności opadowa, trudne warunki ekspozycji 
zewnętrznej w środowisku wielkomiejskim i wady wykonawcze: materiał zastosowany do wykonania i 
napraw balustrad, brak izolacji czy innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Czynniki nakładając się 
spowodowały duże zniszczenia, dodatkowo działalność ludzka spowodowała wiele bezpowrotnych 
uszkodzeń, które zostały uzupełnione w zaprawie batonowej. Wiele tralek, górnych belek, czap nad 
słupkami i parapetów zostało zrekonstruowane i zamocowane w miejsce brakujących fragm.. 
Zniszczeniu w stopniu całkowitym uległy wszystkie tralki, górna belka ram przęseł i parapetów z dwóch 
esowatych odcinków od str. pd. oraz pięciu przęseł balustrady od str. zach. sprzed Kinoteki.  

 
Największe zniszczenia zachowanych piaskowcowych elementów i pokrytych piaskowcową okładziną 

znajdują się w sąsiedztwie korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych:  
1. Spękania i ubytki w poziomie: w okoli. ceowników pod parapetami i spoinowanie dolne i górne 

tralek; 
2. Pionowe pęknięcia kamiennych elementów balustrad i spoin w obszarze wokół korodujących 

bolców montażowych (tralki), zbrojeń (słupki), na połączeniach odcinków belek, parapetów i okładzin 
oraz baz tralek  

 
Wszystkie spękania powodują łatwiejsze wnikanie wody w głąb rozszczelnionych elementów. 

Następstwem tego są często odspojenia fragm. okładziny słupków i słupów inf., baz i głowic tralek, 
prowadzące do odłamania tralki po podstawę, spękania i ubytki w obrębie górnych belek i parapetów, 
deformacje okładzin z płyt piaskowcowych, całkowite wykruszenie się spoinowania oraz wyprowadzenia 
składników wiążących z zapraw na bazie cementów.  

Parapety balustrad narażone są najbardziej na mechaniczne zacinające działanie wód opadowych 
(w tym gradu), oraz grawitacyjne wnikanie wilgoci w głąb balustrad. Zastosowanie metalu jako elementu 
konstrukcji i zapraw na bazie cementu do rekonstrukcji i montażu spowodowało wzmożoną korozję 
balustrad pojmowanych jako jeden organizm.  

Format piaskowcowych elementów ram balustrad i parapetów jest niejednorodny, widoczne są 
również wielokrotne naprawy parapetu metodą flekowania z zastosowaniem materiału kamiennego 
dopasowanego do oryginalnego. Większe ubytki parapetów uzupełniano betonem na rusztowaniu ze 
stalowych prętów.  
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Wprowadzenie metalu w nie szczelnej otulinie z zaprawy cementowej do balustrad spowodowało 
wzmożoną korozję metalowych elementów. Najdrastyczniejsze zniszczenia występują wokół ceowników 
zastosowanych do wzmocnienia konstrukcji parapetów. Gruba i szczelna otulina z zaprawy cementowej 
spowodowała korozję kwasową (siarczanową) i węglanową (zasadową). 

 

 
Fotografia nr 5. Stan zachowania balustrad, przesło 1-2. 

Widoczne ubytki piaskowca, brak jedenj z tralek ozdobnych  

  
Fotografia nr 6. Widoczne powierzchnie 

korodujących elementów metalowych przesło 2-
3. 

Fotografia nr 7. Uszkodzenia słupka nr 5. 

 
Korozja metalu, obecnie w stopniu zaawansowanym, spowodowała rozsadzanie zapraw i przenikanie 

destrukcyjnych związków do już osłabionego materiału kamiennego. Produkty reakcji szkodliwych 
substancji zaabsorbowanych przez przefiltrowany przez wodę piaskowiec odkładają się na powierzchni, 
a w przypadku uszczelnionej pow. warstwą smolistych osadów - w warstwie przypowierzchniowej.  

 
Fizyczne i mechaniczne (rozsadzające) wieloletnie działanie okresowych zamrozów, rekrystalizacji 

soli transportowanych w głąb kapilar, prowadzi do odspajania się zewnętrznych warstw piaskowca i do 
odsłonięcia jego osłabionych partii. Takie zniszczenia, połączone z zacinającym działaniem wód 
opadowych spowodowało ubytki powierzchniowe tralek i parapetów, widoczne są one na licowych 
partiach piaskowcowych tralek w formie głębokich wżerów i wypłukanych uwarstwień (z żelazistymi 
dodatkami).  
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Spatynowane boczne powierzchnie, szczególnie na tralkach i bocznych płaszczyznach słupków, są 
miejscami pokryte silnie scalonymi czarnymi skorupiastymi nawarstwieniami z tłustych osadów 
pochodzących ze spalin. Wpływ agresywnego środowiska wielkomiejskiego, lokalizacja PKiN w centrum 
miasta, ze wzmożonym działaniem transportu kołowego prowadzi do powstania powierzchniowych 
osadów i w przypadku porowatego piaskowca do przetransportowania drobin sadzy w głąb struktury 
kamienia powodując trwałe szaro – czarne przebarwienia. Szczelna powierzchnia betonu, na której 
osadzają się z czasem ciemne nawarstwienia, ale są często spłukiwane przez deszcze z pionowych pow. 
wraz z postępującą korozją spoiwa. Osadzają się one na porowatej powierzchni betonowych uzupełnień, 
np. na parapetach, gdzie woda zalega dłużej. Beton podlega w naszych war. klimatycznych wzmożonej 
korozji węglanowej, spoiwo wapienne jest wypłukiwane z zapraw, wody opadowe omywając betonowe 
elementy powodują osadzanie się wtórnego węglanu wapnia w formie nacieków i naskorupień, widoczne 
zwłaszcza poniżej linii parapetu na betonowych tralkach od str. Muzeum Techniki. Rozszczelnienie spoin 
ułatwia penetrację wodzie opadowej i produktom korozji betonu, to również wzmaga korozję metalu. 
Niemal na całej długości balustrady z kamiennymi parapetami od spodu widoczne są korodujące 
krawędzie dwuteowników w zniszczonej otulinie z zaprawy cementowej. W wielu miejscach powstały 
rude zacieki na dolnej belce spowodowane wyprowadzeniem przez wody opadowe produktów korozji 
metalowych ceowników pod parapetem. Pręty z bolców mocujących tralki również są skorodowane, 
powodują poważne uszkodzenia w obrębie zasięgu występowania: rozsadzają podstawy i głowice 
(spękania promieniste), spoiny montażowe są rozszczelnione, woda przedostaje się do struktury 
parapetów i tralek. Wiele zniszczonych fragm. tralek leży przed dolną belką: odpryski betonu i 
skorodowanych prętów zbrojeniowych. 

Liczne zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia 
na kamiennych elementach w zacienionej strefie zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. 
Szczególnie dolne partie pokrywają zazielenienia: glony i porosty. W pustych miejscach po spoinowaniu 
zakorzeniły się nawet mchy.  

Zasolenie balustrad jest widoczne gołym okiem, szczególnie w obrębie podsiąkania kapilarnego. 
Uszkodzenia wynikające z zasolenia balustrad są szczególnie widoczne w spękaniach spoin i w ubytkach 
oraz korozji betonowego podłoża, które doprowadziło do odkształceń i odspajania się okładziny z 
piaskowca na słupkach i słupach inf. Widoczne są pionowe i poziome spękania ich okładzin i spoin od 
strony lica odcinków balustrad z cokołem. Witryny reklamowe w części nad cokołem są w lepszym stanie. 
Noszą ślady napraw: wykonano powtórne spoinowanie, uzupełniono ubytki, najpewniej rekonstrukcje 
uszkodzonych elementów balustrad przed Kinoteką od pd. wykonano w tym samym czasie, ale 
zachowane piaskowcowe elementy są przefiltrowana przez wody opadowe i woda wraz 
zanieczyszczeniami i produktami korozji kamienia, spoiwa z zapraw oraz soli wysypywanej przez ludzi w 
okresie zimowym w krótkim czasie spowodowały ponowne pogorszenie ich stanu, zwłaszcza w dolnych 
partiach. Balustrad. Działania naprawcze nie zawsze wykonano  właściwie, np. fugi zostały w wielu 
miejscach wymienione niechlujnie, ze szlichty cementowej, brudząc kamienne i betonowe elementy 
balustrad. 

Uszkodzenia mechaniczne są spowodowane działalnością człowieka oraz zacinającym działaniem 
opadów atm. (mechaniczne uderzenia kropel i gradu), eoliczne wietrzenie kamienia (piasek i inne 
okruchy wraz z wiatrem uderzają w powierzchnię balustrad z dużą siłą porównywalną ze strumieniem 
wydobywającym się z piaskarki, cyklicznego zamrozu (korozja mrozową) i rekrystalizacją produktów 
reakcji agresywnych związków ze spoiwem kamiennym i pochodzącym z zapraw.  

Duże znaczenie w procesie niszczenia balustrad ma podłoże, na którym ustawiono balustrady i rodzaj 
materiału zastosowanego na okładziny. Spękania w miejscu połączeń odcinków dolnych belek zostały 
prawdopodobnie spowodowane ruchami podłoża, m.in.  odkształceniami podłoża i przemieszczaniem 
się okładziny granitowej. Zły stan cokołu i części schodów, na których usytuowane są odcinki balustrady 
to złożona reakcja wad materiałowych i wykonawczych obiektu, ekspozycji zewnętrznej przy ciągłym 
użytkowaniu obiektu (m.in. komunikacja piesza, skuwanie lodu, posypywanie solą itp.), środowisko 
wielkomiejskie i woda w każdej postaci. Na stan postępującej korozji konstrukcji schodów, betonowego 
podłoża i zniszczenie spoin (zachowanych szczątkowo) zapewne miały wpływ czynniki geologiczne: 
osiadanie budynku i nieustanne drgania gruntu spowodowane transportem naziemnym i podziemnym: 
bliskie sąsiedztwo dwóch stacji metra i Dworca Centralnego PKP, ruchu tramwajowego (z trzech stron) 
oraz transportu kołowego: cywilnego i komunikacji MZK. Wystarczy postać trochę nieruchomo na placu 
przed schodami do Kinoteki by wyczuć drgania stopami!  

 
W dolnych partiach balustrad widoczne są mechaniczne uszkodzenia: utrącenia narożników tralek, 

krawędzi belek czy wsporników, ubytki piaskowcowych elementów spowodowane rozsadzaniem od 
środka cementowych zapraw pod wpływem korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych i 
montażowych. Największe skupisko betonowych tralek widoczne jest w krótkim ramieniu balustrady od 
str. Teatru. Czarna patyna i przebarwienia w strukturze powstały pod wpływem zanieczyszczeń 
środowiska wielkomiejskiego pod działaniem wody w każdej postaci. Umiejscowienie balustrad na 
cokole z okładziną granitową bez odpowiedniej izolacji spowodowało podsiąkanie wody opadowej w 
porowatą strukturę piaskowca jak w gąbkę. 
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 Zanieczyszczenie środowiska, substancje smoliste pochodzące ze spalin oraz zastosowanie 
cementu wprowadziło do struktury kamienia wiele związków powodujących korozję kwasowo – 
węglanową, siarczanową itd. 

Od strony Teatru Dramatycznego, do dobudowanego podjazdu przylega odcinek balustrady 
składający się z 3 przęseł (22-25), wszystkie tralki (30 szt.) wykonano z betonu na metalowym rdzeniu. 
Górne belki, czapy nad słupkami i parapety zrekonstruowano w betonie, pozostałych 7 przęseł (od wsch.) 
ma elementy balustrad wykonane z piaskowca i w okładzinie piaskowcowej (słupki). Zachowało się 61 
tralek, brak 4, z czego ok. 10 szt. jest mocno uszkodzonych. Brak podstaw lub głowic oraz wiele drobnych 
ubytków formy każdej tralki, (spękań, odłupanych narożników, ubytków krawędzi itp.). Parapety nad 2 
przęsłami piaskowcowe zachowane, 2 uszkodzone niemal w całości - brak parapetu w 90% (przęsło 29-
30,31-32), widoczna odsłonięta korodująca konstrukcja z metalu (ceownik) w otulinie z betonu, beton 
spękany i rozwarstwiony, przęsło 26-27 – parapet ma duży ubytek przy krawędzi, podobnie jak parapet 
nad przęsłem 30-31. Wiele fragm. parapetów zostało uszkodzonych: ubytki i spękania wzdłuż 
dwuteowników, spoinowania i na krawędziach. Odcinek balustrady po jej wewnętrznej str. (1a-3a, 1b – 
do 4b) zajmują stoliki kawiarniane.  

Część balustrady od wsch.: brak 4 tralek (w 30-31 i 31-32), ok. 20 uszkodzonych (niekompletnych). 
Parapety uszkodzone, mają wiele ubytków, odspojone od dołu wzdłuż korodujących dwuteowników. 
Metal zbrojenia w wielu miejscach odsłonięty z zaawansowaną korozją powierzchniową i wżerową 
(strukturalną), skorodowana powierzchnia dwuteowników ma wiele spękań wzdłuż warstw i 
złuszczających się i odpadających łusek skorodowanego metalu, wiele ubytków zaprawy cementowej 
odpadło wraz z fragm. powłoki z pod. korozji metalu. Słupki popękane z odspojonymi fragm. okładziny 
piaskowcowej wzdłuż spoinowania, czapy przeważnie wtórne betonowe, powierzchnia czap 
nadtrawiona, spoiwo zaprawy wypłukane. Piaskowcowy wspornik w kształcie woluty ma wiele drobnych 
uszkodzeń powierzchniowych, ubytki formy. Spoiny uszkodzone, w wielu miejscach spękane, brak spoin 
w  wielu miejscach. Wtórne naprawy z niechlujnymi spoinami zachodzącymi na kamień okładzin i tralek. 
Całość balustrad pokryta czarną patyną i skorupiastymi nawarstwieniami - powstały pod wpływem 
wietrzenia kamienia i osadzania się zanieczyszczeń środowiska wielkomiejskiego pod wpływem 
warunków klimatycznych, wody (w każdej postaci) i wad wykonawczych. Samochody oprócz osadów 
pochodzących ze spalin wzniecają kurz uliczny. Wody opadowe z części elewacji spłukują kurz, w innych 
miejscach przyczyniają się do jego gromadzenia. 

Śnieg gromadzi się głównie na poziomych powierzchniach i wystającym detalu architektonicznym, 
gdzie zalegając przez okres dłuższego czasu zbiera zabrudzenia typu przemysłowo- miejskiego w tym 
sadzę. W trakcie roztopów owe pyły spływają z wodą i osadzają się a z biegiem czasu trwale mineralizują 
z podłożem tworząc patynę. 

Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć co osłabia spoistość struktury 
kamienia.  Sprawcą zniszczeń kamienia jest woda. Głównym jej źródłem są opady atmosferyczne. 
Porowatość skały osadowej sprawia, że woda wnika głęboko. Woda uruchamia różnego rodzaju procesy 
fizyczno-chemiczne. Między innymi powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie niektórych 
składników. Piaskowiec pod wpływem zanieczyszczonego, miejskiego środowiska pokrywa się 
zmineralizowanymi zanieczyszczeniami tzw. patyną. Największe ubytki kamienia powstają na skutek 
zamarzania wody w strukturach kamienia, oddziaływanie korozji betonu i zapraw cementowo – 
wapiennych i korodujących metalowych bolców mocujących piaskowcowe elementy w balustradach. 
Dużą rolę w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. 
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, 
które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśnie deszcze”. Związki te, choć w małym stężeniu, ale 
przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia 
powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej, szczególnie w 
miejscach styków, rozwarstwianie się betonu (korozja siarczanowa) oraz przyspieszona korozja stali 
zbrojenia. 
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Fotografia nr 8. Nacieki wapienne na powierzchni betonowych tralek 

 
Rozkład spoiwa cementowego spowodował m. in. zwiększenie zasolenia balustrad i przyczynił się do 

powstania białych nacieków w postaci wtórnie wykrystalizowanych zw. wapnia na powierzchni 
piaskowcowych elementów balustrad i ich betonowych kopii. Nacieki te tworzą miejscami grubą 
deformującą pow. warstwę, występują one w strefach z długotrwałym zacienieniem, gdzie zawilgocenie 
utrzymuje się najdłużej. 

Parapety i dolne odcinki balustrady noszą oznaki korozji biologicznej: są mocno zawilgocone i pokryte 
glonami, gł. zielenicami. Zacienienie i bliskie sąsiedztwo roślinności (zarośli z iglaków) sprzyja rozwojowi 
mikroflory. Atak mikroorganizmów wzmaga zawilgocenie i wzmaga korozję materiałów: powierzchniową 
i strukturalną. Wprowadza agresywne związki do struktury kamienia pochodzące z procesów 
metabolicznych, nadtrawiają one powierzchnię kamienia, ułatwiają penetrację korzeniom roślin a te 
działają również mechanicznie – rozpierająco na strukturę podłoża. W zagłębieniach spoin w dolnych 
partiach gromadzi się kurz, ziemia i humusu  - podłoże, w którym ukorzeniły się drobne rośliny i trawy. 

Poniższy schemat przedstawia  stan zachowania poszczególnych odcinków i przęseł balustrad: 
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Balustrada od str. Teatru Dramatycznego „┐” z układu „┌ i ┐”. 

 Przed przęsłem krótkiego ramienia balustrady podjazd dla niepełnosprawnych. Na bocznych 
powierzchniach schodów i po wewnętrznej str. balustrady od str. Teatru Dramatycznego znajdują się 
stoliki kawiarniane, ustawione na okres letni. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
Słupek 22 
betonowa 
czapa 

(22-23)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

(23-24)   10/10 
tralki betonowe, 
spoiny ze szlichty 
spękane 

(24-25)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

słupek narożny 25 
betonowa czapa 

 podjazd dla niepełnosprawnych 
od str. lica balustrady → 

 

 odspojenia parapetu od górnej 
belki wzdłuż spoinowania, 
widoczny korodujący 
dwuteownik pod parapetem 

(25-26)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek i 
czapy, utrącenia na 
krawędziach profili, 
ubytki w spoinowaniu, 
zachlapania cementem 

   ubytki fragm. parapetu, 
spękania na krawędziach 
(łączenia) i odspojony wzdłuż 
ceownika, wypłukane spoiny,  

(26-27)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki formy, brak fragm. 
tralek, uszkodzone 
spoiny 

   spękania wzdłuż cementowych 
spoin, widoczny korodujący 
ceownik pod parapetem 

(27-28)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek, 
utrącenia na 
krawędziach 

   rozległy ubytek na 80% 
parapetu,  

(28-29)   10/10 
piaskowiec, 3 tralki 
uszkodzone 

   ubytki w spoinowaniu, spękany 
słupek, ubytki na krawędziach 
parapetu, odspojenia wzdłuż 
ceownika 

(29-30)   10/10 
piaskowiec, 5 tralek 
uszkodzonych (brak ½ 
podstawy dwóch tralek) 

   parapet ma 1 rozległy ubytek 
obok brakującej tralki i kilka 
mniejszych, uzup. z betonu; 
słupek spękany, odspojona 
okładzina piaskowcowa, ubytki 
w spoinowaniu 

(30-31)    8/10 
piaskowiec 
7 tralek uszkodzonych: 
brak 4 podstaw tralek 
(spękane), brak 2 całych 
tralek 

   uszkodzony parapet 
(brak ok. 90% piaskowcowego 
parapetu 

 (31-32)    3/5 
piaskowiec 
brak 2 tralek 

   spękania wzdłuż spoiny na 
styku ze słupkiem 

wspornik (piaskowiec), 
drobne ubytki fragm. (dół 
esownicy) na 
krawędziach i 
powierzchniowe 
wyługowania, ubytki w 
spoinowaniu 
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Balustrada od str. Muzeum Techniki „┌” z układu„┌ i ┐”. 
Przęsła 11- 8 do 7 łącznie z narożnym słupkiem zrekonstruowane tralki, czapy nad słupkami i 

parapety wykonano jako odlewy z betonu wg zachowanych oryginalnych elementów balustrady.  
 

Słupek narożny 8 
betonowa czapa, 
trzon z okładziny i 
podstawa -
piaskowiec  

(8-9) 10/10 tralek z 
betonu, białe zacieki i 
nacieki na pow. tralek, 
czapy z betonu z 
ubytkami 

(9-10)   10/10 tralek z 
betonu, białe i czarne 
zacieki, odspojone 
spoiny ze szlichty, 
czapy z betonu 

(10-11) 10/10 tralek z 
betonu, czapy z betonu 

słupek 
zewnętrzny 11, 
czapa z betonu 

(7-8)   10/10 
tralek z betonu, czap 
nad słupkami i 
parapet z betonu, 
odspojenia wzdłuż 
cementowych spoin 

    

(6-7)   10/10 tralek 
z betonu, 
odspojenia, 
spękania  

dolna belka ramy przęseł 
wyk. z piaskowca 
parapet i czapa nad 
słupkiem z betonu 

   

(5-6)   9/10 (8 
uszkodzone), 2 z 
ubytkami, spękane 
podstawy tralek, 
brak jednej tralki 

Betonowa czapa na 
słupku nr 6 

 Parapety z piaskowca: 
1 – 5 mocno 
skorodowane, pow. 
piaskowcowych elem. 
zazielenione, 
porośnięte porostami, 
pionowe spękania w 
miejscu łączenia 
odcinków dolnej belki. 

 

(4-5)   9/10 (4 
uszkodzone), 
wszystkie spękane, 
brak jednej tralki 

uszkodzony, spękany 
słupek nr 5 

 Widoczne wtórne 
ciemne naprawy 
szlichtą cementową 
(spoinowanie) i 
betonem (parapety). 
 

 

(3-4)    7/10 (4 
uszkodzone), brak 3 
tralek (pozostały 
bazy z met. bolcem), 
ubytki w 
spoinowaniu 

Parapet z piaskowca z 
uzupełnieniem betonową 
zaprawą 90 x 36 cm, 
ubytek parapetu 20% 

 Powierzchnia słupków 
nadtrawiona i pokryta 
zaciekami, spoiny 
rozszczelnione 

 

(2-3)    7/10/ (4 
uszkodzone tralki), 
brak 3 całych tralek  

 ubytki parapetu    

(1-2)    4/5 (3 
uszkodzone - 1 
tralka niemal w 
całości, pozostała 
baza z met. bolcem) 

spękania parapetów 
wzdłuż ceowników  

   

wspornik – woluta 
(piaskowiec), drobne 
ubytki i obtłuczenia 
krawędzi, naprawy 
uszkodzonych 
krawędzi zaprawą 
betonową. 

    

 
 
Odcinki balustrad od pd. (ze słupami inf.) w kształcie „S i Ƨ” 

 
Słupek 
17 

betonowe tralki, 
parapety i czapy  

 Słupek 
20 

10-
ciotral
kowy 

 Słupek 
21  Słupe

k 12  10-
ciotralkowy 

Słupe
k 13  betonowe tralki, parapety 

i czapy  
Słupek 
16 

3 tralki            L  3 tralki        3 
tralki             P 3 tralki 

               
Słupek 
18 

   przęsło ze 
słupem      inf. i 4 
tralkami 

 Słupek 
19        Słupe

k 14  przęsło ze słupem inf. i 4 
tralkami 

Słupek 
15 
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Ta część balustrady została poddana zabiegom naprawczym. Wymieniono wszystkie 40 tralek na 
betonowe odlewy z formy według oryginału. Wymieniono górne belki z ram przęseł oraz parapety i czapy 
nad słupkami. Zachowała się dolna partia ram: dolne belki z simą, piaskowcowa okładzina trzonów 
słupków, słupa informacyjnego oraz cokołu. Ubytki w zachowanych piaskowcowych elementach 
uzupełniono zaprawami min., za pomocą flekowania piaskowcem oraz wymieniono spoinowanie. 
Powierzchnia jest jasna i prawie pozbawiona patyny. Miejscami widoczne są czarne nawarstwienia – 
osadzają się na nadtrawionej powierzchni betonowych elementów. Występują białe i ciemne zacieki na 
dolnych powierzchniach balustrad powstałe na skutek działalności wód opadowych, podsiąkania 
kapilarnego oraz zasolenie widocznego na jego linii do około połowy wysokości balustrady. Dolna partia 
w nieco ciemniejszym kolorze – w strefie zawilgocenia. Niektóre elementy okładziny piaskowcowej na 
słupach są odspojone. Spoiny są nieszczelne. Występują spękania wzdłuż cementowych spoin oraz 
drobne ubytki przy krawędziach płyt piaskowcowych. 

Powierzchniowa korozja betonowych powierzchni spowodowana jest przez działanie wody opadowej, 
białe zacieki spowodowane są rozkładem spoiwa cementowego widoczne poniżej parapetu. Miejscami 
widoczne są poziome spękania w obrębie betonowych parapetów. Spowodowane są najpewniej 
rozpierającym działaniem korodujących profili stalowych.  

Narożny skrajny słupek od strony lica (zachodnia część) jest bardzo uszkodzony: potrzaskana 
podstawa, betonowe podłoże trzonu (pod okładziny skorodowane), spoiny rozszczelnione, odcinek 
przęsła pomiędzy słupkiem a słupem informacyjnym również jest uszkodzony. Widoczne są pionowe 
spękania w dolnych partiach i ubytki formy dolnej belki.  

Ubytki w obrębie piaskowcowych elementów ram w przęśle ze słupem informacyjnym mogły zostać 
spowodowane deformacją podłoża, pękaniem spoinowania – fragm. osłabionego piaskowca odłamują 
się wraz z mocniejszą cementową spoiną. Pojawiają się m. in. odspojenia i przesunięcia wielu 
granitowych płyt okładziny cokołu. Brak spoin ułatwia wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

 

Fotografia nr 9. Wymienony odcinek przęseł 20-21 
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Fotografia nr 10. Stan zachowania balustrad, przesło 29-30. 

Widoczne ubytki piaskowca w czapach  

 Fotografia nr 11. Przesło 31-32. Widoczne 
ubytki piaskowca w czapach, brak 2 tralek 

ozdobnych. 
Fotografia nr 12. Uszkodzenia słupka nr 28. 

 
Balustrady od str. Pałacu Młodzieży 
Uszkodzenia balustrad od strony Pałacu Młodzieży są analogiczne jak w przypadku balustrad od 

strony Kinoteki. 
Od strony Pałacu Młodzieży nie wykonywano napraw balustrad na taką skalę jak przed wejściem do 

Kinoteki. Mniej jest betonowych rekonstrukcji tralek, więcej jest za to uszkodzeń piaskowcowych 
elementów i okładzin.  

Zdemontowano kilka przęseł od strony zachodniej. Poprzednie zabiegi naprawcze piaskowcowych 
przęseł i parapetów w betonie ulegają już korozji. Betonowe tralki pokrywa jasny nalot. Poziome 
powierzchnie uzupełnień spatynowane. 

Na całej długości balustrad, poniżej parapetów, widoczne są boczne fragmenty korodujących 
ceowników. Występują tu spękania biegnące w całej długości i grubości piaskowcowych parapetów oraz 
czapy spowodowane korozją ceownika nad górną belką przęsła i stalowa belką na osi słupka. Wiele 
fragmentów odspojonych wzdłuż takich spękań. Wiele podstaw i głowic tralek uszkodzonych: spękanych 
i odspojonych. Wielu fragm. brak. Spoiny ze szlichty cementowej ciemnoszare z białymi wykwitami na 
krawędziach, rozszczelnione, spękania biegną wzdłuż płaszczyzny spoinowania, miejscowo zabrudzenia 
okolicznych powierzchni. 
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Niemal wszystkie płaszczyzny  piaskowcowych elementów pokrywa szaro – czarna patyna, 
zacienione płaszczyzny i osłonięte przed zacinającym działaniem wód opadowych mają czarne 
skorupiaste nawarstwienia, częściowo odspajają się odsłaniając jasną pow. osłabionego kamienia. 
Piaskowiec w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu, zalegającym śniegiem, mgłą 
kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane w wilgoci w kwasy. 

Niewłaściwie wyprofilowany i niespójny chodnik, miejscami jest zbyt szczelny, ułożony na cementowej 
podsypce, co uniemożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci. Zatrzymuje wodę, co z kolei prowadzi do 
zarastania glonami. Dodatkowo usytuowanie od str. pn., co sprzyja wysokiemu zawilgoceniu i wzrostowi 
glonów, grzybów, bakterii i innej mikroflory. 

Balustrady zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na 
krańcach ramion przy schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. 

Zachowane piaskowcowe elementy balustrady po l. str. od osi wejścia do P.M. ma liczne uszkodzenia 
powierzchniowe, rozległe ubytki i spękania. Powierzchnia piaskowca jest bardzo osłabiona, krucha i 
spatynowana. Pokrywają je złuszczające się warstwy smolistych osadów. 

 
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 

odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania poszczególnych przęseł balustrady tralkowej jest 

przedstawiona na płycie CD załączonej do opracowania na stronie tylnej okładki projektu. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupek 40 40-41 
(10/10 
2 t 
beton 
70% 
beton- 
parapet
) 

41-42 
(10/10 2t. 
beton, 2 
uszk. bazy) 

42-43 
(10/10, 3 
t. beton) 

43-44 
(10/10 7 t. 
beton, 1 
uszk.) 

44-45 
(10/10, 4 
t. beton) 

45-46 
(10/10, 5 
t. beton) 

Przejście 
dla 
niepełnospr
. 

Słupek 47(brak 
1/2 czapy) 

   Słupek 50 

39-40 (10/10 
3 t. beton, 2 
bazy tralek 
uszk.) 

Liczne 
naprawy 
z 
betonu 
na 
parapet
ach  

1/3 
parapetu z 
betonu 

Parapet z 
betonu 

Odspojenia 
parapetu 

parapet w 
ok. 60% 
beton 

Parapet 
uszk. 
(wtórne 
naprawy 

  (2/3 t. uszk.) 
Brak czapy 

   (3/3 t. ubytki, 
parapetu (beton) 

38-39 (8/10   
1 t. beton, 1 
uszk.) 

       Słupek 48   
(2/2 1 t. 
betonowa) 

słup info 
uszkodzenia, spękania, ubytki spoin, 
zażelazienia, wyługowania pow.  
zasolenia,  

 
(2/2) 

Słupek49 pow. 
okładzin uszk, brak 
spoin, odspojona 
czapa 

37-38 (10/10 
8 t. beton, 1 
uszk.) 

Parapet 
ma 
uzup. 
beton. 

           

36-37 (10/10 
4 t. 
betonowe) 

            

35-36 (6/10 
dwie tralki 
betonowe)  

Betono
we 
uzup. 
fragm. 
parapet
u 

  L. str.         

34-35 (10/10 
wszystkie z 
piaskowca)  

Parapet 
ma 
wiele 
ubytków 

           

33-34(5/5 
jedna tralka 
betonowa) 
  

Parapet 
w 1/3 
brak 

           

Słupek 33 
(uszk. Czapa) 

            

Wspornik, 
bark fragm. 
czapy 
Uszk. 
Krawędzi, 
ubytki, 

            



Liczne wyługowania na powierzchniach odsłaniają osłabioną strukturę kamienia. Widoczne są 
bardzo rozległe, sięgające w głąb elementów spękania parapetów wzdłuż korodujących ceowników w 
otulinie z zaprawy cementowej. pod nimi. Jest to najczęstsza przyczyna powstawania dużych ubytków 
formy parapetów. 

Czapy słupków gdzieniegdzie uszkodzone również przez krawędzie korodujących stalowych belek. 
Bardzo częste uszkodzenia baz i głowic tralek spowodowane przez rozsadzające je produkty korozji 
metalowych bolców mocujących tralki. Liczne mechaniczne uszkodzenia: ubytki (utrącenia) narożników, 
krawędzi belek i parapetów, spękania pionowe i poziome wzdłuż linii spoinowania.  

Wiele tralek zostało uszkodzonych bezpowrotnie i zastąpionych betonowymi kopiami. Ze 145 tralek 
43 jest wykonanych z betonu według zachowanych wzorów. 3 parapety (44-45,45-46,47-48 ) są 
najbardziej zniszczone, nadają się wyłącznie do wymiany. 

Naprawy odcinków i rekonstrukcje parapetów wykonano z betonu. Balustrada jest mocno 
zawilgocona a na niemal wszystkich płaszczyznach bujnie rozwijają się mikroorganizmy, górne partie gł. 
glony, dolne – porosty.  

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
 
 

słupek 
51 

   Słup
ek 
54 
  

54-55 
(9/10, 
5 t. 
beton, 
brak 1 
t.) 

55-56 
7/10, 
2 t. 
beton, 
brak 
3 t.) 

56-
57 
(9/1
0bra
k 1 
t.) 

57-58 
(9/10 
2 t. 
beton, 
3 
uszk. 

58-59 
(10/1
0 3 t. 
beton, 
brak 
½ 
czapy 

59-60 
(10/10, 
4 t. 
uszkodz.) 

60-61 
(8/10, 8 t. 
beton, (z 1 
została 
baza), brak 
2 tralek 

Słupek 61 

(3/3) t. 
betono
we 

   (3/3
) t. 
beto
now
e 

       61-62 
(8/10 2 t. 
brak, 5 
uszk.) 

słupek 
52 

(2/2) t. 
z 
piaskow
ca, 
betono
wa 
czapa 

słup info.: 
ubytki 
piaskowca i 
spoinowania
, wtórne 
uzup. (fleki) 
w innym 
mat. kam., 
wyługowania 
pow. 
okładziny, 
zażelazienia  

(2/2) t. 
z 
piasko
wca, 
betono
wa 
czapa 

Słup
ek 
53  
 

      górne belki 
pokryte 
warstwą 
szlichty 
cementowej, 
spękania w 
głąb 
parapetu 
wzdłuż linii 
dwuteownik
a 

62-63 
(9/10 brak 
1 t., 2 t. 
uszk.) 
Parapet 
uzup. z 
betonu  

   
 

 

        poręcz 
bardzo 
uszkodzona, 
ubytki 
wzdłuż 
korodująceg
o 
dwuteownik
a 

63-64 
(8/10 5 t. 
uszk.) 

       P. str.    cześć 
parapetu 
uzup. 
betonu 

64-65 
(10/10 3 t. 
uszk. bazę i 
głowice) 

           górna belka 
pokryta 
szlichtą 

65-66 
(10/10, 2 t. 
spękane) 

            66-67 
(10/10 2 t. 
beton, 2 
uszk.) 

           uszkodzone 
parapety 
(ubytki, 
spękania) 

67-68 (4/5, 
1 t. 
betonowa, 
brak 1 t.,2 t. 
uszk.) 

            wspornik 
ubytki na 
krawędziach
, uzup. w 
betonie, 
czapa z 
betonu 
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Niemal wszystkie przełamy ubytków mają wyoblone krawędzie a ich powierzchnie są pokryte patyną 
i zazielenione. Zawilgocenie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, są one przyczyną korozji biologicznej 
powierzchni elementów balustrad. Zły stan balustrad może również wynikać z usytuowania (od strony 
północnej), który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Kurz zgromadził się przez lata we wszystkich pustych spoinach i załamaniach form. Balustrady od 
strony Pałacu Młodzieży są w dużo gorszej kondycji i od dawna nie były poddawane zabiegom 
konserwacji. Zakurzeniu sprzyja lokalizacja obiektu przy ruchliwych ulicach.  

W partii balustrad zwraca uwagę korozja złącz żelaznych i nasycanie piaskowca produktami korozji, 
tlenkami żelaza niezwykle trudnymi do usunięcia. Metalowe kształtowniki (dwuteowniki), płaskowniki i 
pręty zastosowane do wzmocnienia konstrukcji i mocowania ram poszczególnych przęseł, parapetów 
nad balustradami oraz do mocowania tralek spowodowały największe uszkodzenia rozpierającym 
działaniem produktów korozji i są ciągle narażane na agresywne działanie szeregu czynników 
przyspieszających jego korozję. W wyniku działania złożonej korozji: ługującej, kwasowo – węglanowej i 
siarczanowej beton ulegał destrukcji powierzchniowej i strukturalnej. Czynniki niszczące beton i żelbet 
można podzielić na materiałowe i środowiskowe, zaliczamy do nich m. in.:   

� Głównie to błędy wykonawcze i konstrukcyjne: niekorzystny układ porów betonu, duża 
porowatość, zła jakość betonu, niejednorodność zapraw na bazie cementu (również 
montażowych, wtórnych napraw), nieszczelności na stykach, rozwarstwianie się betonu; 

� Brak odpowiednich zabezpieczeń metalu, otulin na elementach metalowych: zbrojenia; 
� agresywne środowisko wielkomiejskie (spaliny, pył, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze itd.); 
� Podatność metalu na agresję środowisk: ługującą, kwasową, węglanową, amonową czy 

siarczanową;  
� Brak zabezpieczeń powierzchniowych betonu; 
� Podatność betonu na agresję środowisk: ługującą i kwasową;  
� zła jakość metalowych elementów, wady materiałowe i produkcyjne; 
� Agresywność ługująca wody deszczowej i kondensatu pary wodnej występującą okresowo, 

zwłaszcza groźnej w środowisku wielkomiejskim i jej dyfuzja w przez płaszcz muru lub powłok 
betonowych przyśpiesza korozje betonu i metalu; 

� postępująca degradacja: wypłukiwanie składników zapraw i betonu z porów, rys i zewnętrznej 
warstwy powierzchniowej, rozsegregowany beton w dolnych partiach (miejscowy brak spoiwa); 

� Warunki klimatyczne z cyklicznym oddziaływaniem efektu zamrozu w okresie od 
października/listopada do kwietnia, insolacja, dobowe zmiany temperaturowe; 

� Czynniki kinetyczne i uszkodzenia mechaniczne: przebudowy, modernizacje, zmiany stabilności 
otoczenia pod wpływem uszkodzeń mechanicznych podłoża (pęknięcia, rysy pionowe i poziome, 
ubytki i rozspojenia betonu spowodowane korozją rozszczelnienia itp.); 

� Czynnik ludzki: uszkodzenia spowodowane przez dewastację.  
Degradacja betonu, żelaza i  stali doprowadziła do wielu uszkodzeń w obrębie kamiennych 

elementów i okładzin balustrad, część z nich dopiero może się ujawnić w  
trakcie prac remontowych i konserwatorskich. 

 Stan zachowania balustrad na dziedzińcu wewnętrznym 

Stan balustrad na dziedzińcu jest zadowalający. Zarówno tralki (36 szt.) jak i pochwyty (8szt.) 
wymagają jedynie konserwacji na miejscu, nie są więc przewidziane do wymiany.  

 

  

Fotografia nr 13-14. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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Fotografia nr 15-16. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 
 

 Tabelaryczny wykaz stanu elementów balustrad od strony Kinoteki i Teatru Lalka 

 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU TRALEK [SZT.] 

LP. STAN TRALEK DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK TRALKI 

1. Od str. Kinoteki –   230 szt. 97 120 13 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 280 szt.  190 71 21 

 SUMA 287 191 34 
 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU POCHWYTÓW [SZT.] 

LP. STAN POCHWYTÓW DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK PARAPETU 

1. Od str. Kinoteki –   30 szt. 30 18 1 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 35 szt.  35 8 1 

 SUMA 65 26 2 
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Fotografia nr 17. Stan zachowania balustrad na prześle 35-35. Brak czterech tralek balkonowych. 

  

Fotografia nr 18. Widoczne ubytki piaskowca w 
czapach przy słupie nr 38. 

Fotografia nr 19. Ubytki piaskowca w tralce 
ozdobnej, uzupełnienia czap piaskowych 

betonem. 
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Fotografia nr 20. Stan zachowania balustrady przy ekranie reklamowym, przesło 47-48. 

  

Fotografia nr 21. Ubytki i spękania piaskowca 
przy słupie nr 49. 

Fotografia nr 22. Widoczne powierzchnie 
korodujących elementów metalowych przesło 

58-59. 
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 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 

Obecny stan zachowania kwalifikuje balustrady sprzed wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży do 
natychmiastowego remontu i gruntownej konserwacji. 

W pewnych miejscach zły stan balustrad zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
Przy okazji remontu konserwatorskiego balustrad, konieczna będzie naprawa i stabilizacja podłoża: 

cokołu i lekko przemieszczonych granitowych płyt tarasów.  
W zakresie prac budowlanych przewiduje się demontaż wszystkich elementów kamiennych 

balustrady: tralek ,parapetów oraz dolnej ławy podstawy  z przeznaczeniem do wykonania ich pełnej 
konserwacji, rekonstrukcji i ponownego zamontowania. Przewiduje się odtworzenie brakujących i 
zniszczonych elementów balustrady (jak pierwotnie) w piaskowcu szydłowieckim. Pozostawione zostaną 
słupy gdzie prace będą prowadzone na miejscu.  

Ogółem od strony Kinoteki jest w sumie 230 tralek w tym 120 to tralki betonowe, ok. 97 
uszkodzonych do renowacji  – w tym poważnie ok. połowa, brakuje 13 sztuk . Wszystkie parapety 
przewiduje się do wymiany. Od strony Pałacu Młodzieży naliczono 280 tralek, w tym betonowych 70 do 
konserwacji 190 oraz brak 20 tralek. Pełnej renowacji wymagają także pokryte okładziną piaskowcową 
witryny reklamowe. Wszystkie parapety przewiduje się do wymiany.  

Do zrekonstruowania są też czapy nad słupkami: ogółem ok. 23 szt.. Może się okazać, że po 
zdemontowaniu będzie więcej uzupełnień i rekonstrukcji do wykonania.  

Zakres proponowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w dwóch kierunkach, głównie: 
poprawę stanu technicznego - wstrzymującym procesy niszczące, estetycznym- przywracającym 
utraconą estetykę. 

Konieczne jest zdemontowanie balustrad z zastosowaniem jak najmniej agresywnych metod. Przy 
tak uszkodzonych balustradach, poleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez udaru, by 
wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań. Może okazać się że stalowe 
bolce użyte do montażu utrudnią demontaż tralek. Zaleca się użycie urządzeń do cięcia metalu w celu 
odcinania tralek - bolców na łączeniu tralek z parapetem. Demontaż rozpocząć po inwentaryzacji 
balustrad. Wykonać przegląd i zakwalifikować elementy do wymiany. 

W czasie prac konserwatorsko-budowlanych przy balustradach tralkowych należy remontowi poddać 
także powierzchnie kamienne witryn reklamowych. Zdemontować odspajające się i spękane płyty 
okładziny piaskowcowej. Naprawić podłoże I zamontować nowe płyty z piaskowca szydłowieckiego. 
Pozostałą powierzchnię kamienną witryn poddać pełnej konserwacji. Ramy stalowe witryn poddać 
oczyszczeniu I zabezpieczyć antykorozyjnie. Wymienić przeszklenia i uszczelnić. 

Z elementów balustrady należy bezwzględnie usunąć metalowe korodujące elementy: dwuteowniki i 
bolce, cementowe spoiny, betonowe rekonstrukcje i wtórne naprawy. Oczyścić materiał kamienny z 
nawarstwień, zabrudzeń i przebarwień mieszanymi metodami chemiczno - mechanicznymi. Zlikwidować 
problem korozji biologicznej. Usunąć mikroorganizmy preparatem biobójczym, po zastosowaniu 
powierzchniowym na kamiennych elementach należy je dokładnie wymyć . 

Następnie odsolić piaskowcowe elementy. Nasączyć preparatem wzmacniającym strukturę 
kamienia, wybrane elementy zabezpieczyć hydrofobowo (całość zaimpregnować na zakończenie prac 
konserwatorskich). Wysezonować i ponownie ocenić stan kamiennych elementów. Przystąpić do napraw 
po remoncie podłoża tarasu (cokół z okładziną). Zaizolować dolne partie wybraną metodą. Naprawić  
murowane i betonowe elementy: witryn reklamowych i słupki. Zagruntować podłoże przed montażem 
piaskowcowych elementów. Najkorzystniejsze dla obiektu byłoby wykonanie rekonstrukcji w kamieniu 
brakujących i bardzo zdestruowanych balasów oraz zastąpienie nowymi kamiennymi tralkami wtórnych 
betonowych kopii. Z punktu widzenia zgodności materiałowej poprawne byłoby również zastąpienie 
zniszczonych kamiennych i wtórnych betonowych parapetów i zastąpienie ich kamiennymi, np. z 
piaskowca ze złoża w Szydłowcu ( w kolorze jasnym). Materiał ten ma bardzo dobre parametry 
techniczne, jest polecany do ekspozycji zewnętrznej, jest chętnie używany do renowacji obiektów 
zabytkowych. 

 Należy również zlikwidować mikroorganizmy z powierzchni oraz usunąć zacieniające krzewy  od 
wsch. i zach. (sprzed Kinoteki) oraz zaprojektować aranżację terenu z zielenią. Balustrady są 
elementami architektonicznymi, łatwymi w uzupełnieniu – ich powtarzalność stwarza możliwości 
przywrócenia pierwotnego stanu lub znacznie lepszego pod względem trwałości materiałowej i 
wykonawczej.  
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Proponuje się również w przypadku rekonstrukcji zastosowanie bezpiecznych materiałów 
konstrukcyjnych: stali nierdzewnej - kwasowej i prętów z włókna szklanego2 i użycie do scalania 
rozfragmentowanych elementów  żywic epoksydowych i nowoczesnych zapraw mineralnych 
stosowanych do montażu kamiennych obiektów zabytkowych.  

Nowe elementy balustrad zostałyby dodatkowo zabezpieczone hydrofobowo (powierzchniowo) oraz 
za pomocą izolacji poziomej. Elementy mogą zostać wykonane w zakładzie kamieniarskim wg org. wzoru 
lub wg rys. z wymiarowaniem. 

 Program prac remontowych 

Program ma na celu poprawę stanu technicznego balustrad i przywrócenie im walorów estetycznych. 
Zakłada się wykonanie rekonstrukcji wszystkich brakujących elementów balustrad w piaskowcu 
szydłowieckim. Program zakłada przebieg prac w dwóch obszarach: prace renowacyjne i 
konserwatorskie: 

 Program prac konserwatorskich przy kamiennych elementach 

Prace przygotowawcze: 
 Demontaż wszystkich elementów balustrad; od strony Kinoteki i Teatru Lalka i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej. Pozostawienie wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”. 
 Ocena stanu zachowania elementów balustrad i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac 

renowacyjnych; 
Prace remontowe podłoża pod okładzinę i balustrady z obu stron PKiN:  
Prace konserwatorskie: 

 Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad: wykonanie wiernych kopii tralek 
i nowych parapetów z piaskowca szydłowieckiego. 

 Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad : z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod 
ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego typu Karcher lub metodą termopary przy 
wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 z zastosowaniem pasty czyszczącej FASSADENREINIGER-
PASTE firmy Remmers, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie 
ręczne szczotkami, korundami itp.  

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. 

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej strumieniowo 
w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym Funcosil® Alcutex BFA 
Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych 
mikroorganizmów. 

 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. (okłady z 
ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego wyschnięcia, 
zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym 
Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers (lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji 
krzemionki w porach kamienia. 

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 
firmy Remmers lub Epidian – 5 firmy Sarzyna , z zastosowaniem w razie potrzeby wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego . Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

                                                 
 
 
 
 
2 Mat. bardzo dobrych parametrach, ale niestety nie pozwala się trwale odkształcać - możliwe jedynie zastosowanie 
go w prostych odcinkach 
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 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw Restauriermörtel firmy Remmers. 

 Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną np. Unifix 3110 Firmy Mira  i sezonowanie zapraw. 

 Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i 
mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej-kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej Epidian -5 z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte 
wewnątrz spoiny I nie widoczne na zewnątrz. 

 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
konserwacji obiektów zabytkowych, np.: Fugenmörtel Remmers lub uzupełnienie spoin zaprawą 
imitującą piaskowiec; 

 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym firmy Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub Restauro-Lasur firmy Kaim 
(rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL lub WS firmy Remmers. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich. 

 Program prac konserwatorskich przy płytach tarasów –posadowienie balustrad 

Balustrada tralkowa jest posadowiona na płytach granitowych tarasu. Z biegiem lat pod wpływem 
warunków atmosferycznych płyty uległy przesunięciu i przemieszczeniu. Przy okazji prac remontowych 
dotyczących renowacji balustrad przed ponownym jej zamontowaniem należy wyremontować podłoże. 
Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić podłoże. Ponownie ułożyć płyty 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny między płytami zafugować. Przy 
wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni 
trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 
 

 Podjazd dla niepełnosprawnych 

Ze względu na trwający proces ujednolicenia barierek na podjazdach dla niepełno sprawnych osób 
zaleca się aby barierki podjazdu od strony Pałacu Młodzieży – obecnie z błyszczącej stali nierdzewnej –
zamienić na stalowe malowane jak w innych podjazdach PKiN. 

Podjazd wykonany dla niepełnosprawnych od strony Pałacu Młodzieży  ma podłoże wykonane z kostki 
Bauma. Zaleca się zamianę kostki betonowej Bauma na płyty granitowe – głęboko fakturowane i 
płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości.  

Ujednolicenie materiałowe dolnych partii budynku PKIN jest potrzebne gdyż zarówno tarasy jak i 
schody są wykonane z płyt granitowych . Taka zamiana zunifikowałaby i ujednoliciła by pod względem 
estetycznym podjazdy z obiektem. 

 

  Metodyka prac przy kamiennych elementach balustrad 

Postępowanie konserwatorskie przy elementach piaskowcowych. 
 
Oczyścić wstępnie kamień z nawarstwień, luźnych zabrudzeń, mchów, glonów i porostów z użyciem 

preparatów biobójczych np. preparatu Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i obficie spłukiwać czysta 
wodą. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 
4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu 
Abbeizer, lub pasty czyszczącej Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z 
pow. piaskowca. Pasta zostanie nałożona na powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut 
spłukana obficie  wodą, którą przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. 
Następnie powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem. Doczyszczanie 
powierzchni piaskowcowych prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej 
strumieniowo w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 Bara. W 
razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów, szczotek i pędzli. Należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw),metodą migracji do 
rozszerzonego środowiska.  
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Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w 
razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to 
kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa 
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.   

Po oczyszczeniu elementów z kamiennych zanieczyszczeń mineralnych należy usunąć wszystkie 
uzupełnienia wykonane z zapraw cementowych, miejsca te odkuć aż do zdrowego podłoża i zadrapać w 
celu nadania szorstkości – poprawi to przyczepność do podłoża. Do wzmacniania kamienia proponuje 
się zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remmers, czy Sto-Ispo – 
nasycanie metodą nanoszenia pędzlem ewentualnie met. przepływową.  

Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą epoksydową Viscacid 
Epoxi Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug 
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych w masie: 
mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na oczyszczoną i przygotowaną 
powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub - nakładana 
jako warstwa wykończeniowa, Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do 
uzupełniania fug i spoin Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do 
kitu (spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest 
I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do otaczającej kity powierzchni 
kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania, należy uzupełnienie dużych ubytków 
wykonać odpowiednio dobieranymi wstawkami pod względem struktury i barwy z piaskowca zbliżonego 
do oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad. Wszystkie fleki winny być mocowane po 
kamieniarsku, np. jaskółczy ogon, w gniazdach, na bolce z włókna szklanego, kotwy ze stali nierdzewnej, 
wklejanie fleków na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia.  

Ze względu że elementy stalowe zamontowane w spodniej stronie parapetów  (długie ceowniki 
wklejone w szerokie wykute koryto i zalane mocnym betonem) są silnie skorodowane  a dodatkowo 
mocno zalane betonem usunięcie ich jest praktycznie bez wielkich zniszczeń niemożliwe. Zakłada się 
wykonanie nowych parapetów w całości z piaskowca szydłowieckiego bez używania zbędnych 
elementów stalowych. 

Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych parametrach 
wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych jak zaprawy 
montażowe wodo I mrozoodporne Uniflex 3110 firmy Mira. 

Na powierzchni  witryn reklamowych należy określić stan okładziny piaskowcowej oraz pozostałych 
elementów kamiennych i wyznaczyć do demontażu. Odspojone I spękane płyty i inne elementy należy 
zdemontować. Naprawić podłoże usuwając zlasowane warstwy cementu. Wzmocnić podłoże –
zagruntować. Wyrównać za pomocą zapraw mineralnych mrozoodpornych. Uszkodzone płyty zastąpić 
nowymi wykonanymi z piaskowca szydłowieckiego o zbliżonej kolorystyce i tej samej grubości I 
wymiarach. Montować z użyciem zaprawy montażowej mrozoodpornej Uniflex 3110 firmy Mira. 

Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym Restauro-Lasur firmy 
Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, 
(Pigmentowana farba oparta na emulsji siloksanowej), najlepsze powłoki malarskie to te o spoiwie 
krzemoorganicznym i właściwościach hydrofobowych, dające zbliżony efekt do naturalnej patyny. Farba 
Funcosil Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, w 
wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. na piaskowcach i tynkach. 

Do impregnacji proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers: Funcosil SL (polecany do 
kamieni naturalnych).  

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie systemów 
środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami 
chem., osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 33 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH PRZY PLACU DEFILAD 1 W WARSZAWIE 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 

NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 12-09-2017 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Rozbiórka balustrady. 
 Renowacja elementów kamiennych. 
 Ponowny montaż całości. 
 Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 
- w czasie prac 
remontowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Porażenie prądem -podesty - w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. 
Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź oknami w 

poziomie parteru. 
 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 
poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 



 Załączniki 

 Płyta CD 

Na płycie CD została załączona dokumentacja fotograficzna. 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 K O N S E R W A T O R  Z A B Y T K Ó W    PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 

 
 
 

 
 
  

Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1153-PB-PLD1--K01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 
BALUSTRAD OD STRONY KINOTEKI 1:100 

2 1153-PB-PLD1--K02 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 

BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:100 

3 1153-PB-PLD1--K03 INWENTARYZACJA STANU BALUSTRAD OD 
STRONY KINOTEKI 1:50 

4 1153-PB-PLD1--K04 WIDOK BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:50 

5 1153-PB-PLD1--K05 WIDOK SŁUPKA NAROŻNEGO, 
 PRZEKRÓJ C-C,  1:10 

6 1153-PB-PLD1--K06 
SCHEMAT MONTAŻU BALUSTRAD, 
DETAL KOTWIENIA PARAPETÓW, 

PRZEKRÓJ D-D 
1:10 

 



 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1/1 EGZEMPLARZ NR 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJSCIA DO 

KINOTEKI-STRONA POŁUDNIOWA I OD PAŁACU MŁODZIEŻY- STRONA PÓŁNOCNA  
FAZA DOKUMENTACJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XII 
ADRES INWESTYCJI 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 
NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

Nazwa jednostki projektowej 

TALENT ANTIKA  
KONSERWACJA ZABYTKÓW BOGUSŁAW KORNECKI 

00-525 WARSZAWA UL. KRUCZA  19 / 16; NIP: 526-156-41-93 
REGON: 01567677 WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP.-NR 104544 

PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

mgr Bogusław Kornecki Konserwacja 
zabytków 

NR dyplomu 
5364 

NR uprawnień 
369/96 

 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

PROJEKTANT - SPRAWDZAJĄCY BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

dr inż. Radosław Sekunda konstrukcja 155/2002  

ASYSTENT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

inż. Katarzyna Bałuk konstrukcja - - -  

KODY CPV 

DZIAŁ GRUPA KLASA KOD CPV OPIS KODU CPV 

45 
45.1 45.11 45100000-8 SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45.4 45.45 45453100-8 SST3- ROBOTY RENOWACYJNE 

WARSZAWA 11-09-2017 
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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 19.07.2017 zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem 
Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez: Rafała Krzemienia, prezesa Zarządu Pałacu Kultury i 
Nauki Sp. z o. o, z siedzibą: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a firmą: Talent Antika Konserwacja 
Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowanym przez Bogusława Korneckiego. 

 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest: 
• Opracowanie technologii naprawy, rekonstrukcji i oraz częściowego odtworzenia balustrad tralkowych 

wraz z witrynami reklamowymi zlokalizowanymi w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy budynku 
Pałacu Kultury i Nauki, położonego przy placu Defilad 1. 
 

Celem opracowania jest remont wyszczególnionych elementów oraz zabezpieczenie ich przed 
czynnikami atmosferycznymi i destrukcyjnymi.  

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1137- z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w 
opracowaniu. 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

LOKALIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI 
NA PLANIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
 

 

Schemat lokalizacji balustrad tralkowych przed wejściem do Kinoteki i Pałacu Młodzieży 

 

Kinoteka Pałac Młodzieży 
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 SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH 
RENOWACJI 

 Opis ogólny 

Balustrady usytuowane są na cokole biegnącym wokół gmachu Pałacu Kultury i Nauki, przed 
monumentalnymi schodami, symetrycznie na osi wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży. Układ kompozycji 
w lustrzanym odbiciu. Zorientowane w stronę. Alej Jerozolimskich (przed Kinoteką) i ulicy Świętokrzyskiej 
(przed wejściem do Pałacu Młodzieży).  

Układ balustrad sprzed obu wejść tworzy ramę po obu stronach tarasu (placu) przed wejściami i jest 
bardzo podobny. Układ elementów i wymiary przęseł balustrad są w obu takie same. Zmienne są 
wysokości cokołów. Różnią się od siebie jedynie tym, że balustrada przed Kinoteką została rozdzielona 
trzema biegami schodów jednokierunkowych wiodących na dolny taras, przez co została podzielona na 
4 odcinki: w kształcie odwróconej litery „┏ i ┓”, układ: 3 10-ciotralowe przęsła/słupek narożny/6 
przęseł 10-ciotralkowych/słupek/1 (ostatnie przęsło) 5-ciotralkowe ze wspornikiem na końcu (po 
bokach placu przed schodami prowadzącymi do Kinoteki) i w części środkowej symetrycznie do osi 
wejścia na cokole tarasu przed schodami „S i Ƨ”, układ: 10-cio tralkowe przęsło/słupek/3-tarlkowe 
przęsło/ słupek/ przęsło ze słupem inf. i 2 tralkami po bokach/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek.  

Przed Pałacem Młodzieży kompozycja balustrady składa się z 2 ciągów balustrad zakomponowanych 
w odbiciu lustrzanym, przypominających układem „┏  ┓”, układ: 3-tarlkowe przęsło/słupek /przęsło ze 
słupem reklamowym i 4 tralkami (po 2 po bokach)/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek/7 przęseł 10-
ciotralkowych/słupek narożny/6 przęseł 10-ciotralkowych/1 przęsło 5-ciotralkowe/wspornik, na 
wewnętrznych końcach esowaty układ przęseł. Przeprucia stopniami schodów z dwóch stron zmniejszyły 
ilość przęseł w balustradach od strony Kinoteki. Obie kompozycje wzbogacono elementami małej 
architektury: monumentalnymi nastawami na cokołach wkomponowane w przęsła balustrad z obu stron 
Pałacu. Pełnią one funkcję użytkową o charakterze informacyjnym- jako słupy informacyjne. Mają formę 
prostopadłościanu o podstawie z wydłużonego prostokąta o długości od strony lica  wynoszącej 300cm. 
Szerokość tablicy równa jest szerokości parapetu balustrady, tj. około 50,5-51 cm. Trzon murowany z 
piaskowcową okładziną, na wysokim cokole o wysokości przęsła wynoszącej 105 cm. Po obu stronach 
Placu przed spocznikiem przed kondygnacyjnymi schodami do Pałacu Młodzieży, należą do ciągu 
balustrad. Zarówno od strony Kinoteki jak i od strony Al. Jerozolimskich zostały wybudowane podjazdy 
dla niepełnosprawnych, co skutkowało usunięciem jednego przęsła, które obecnie prowadzi do wejścia 
na podjazd.  

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ram (przęseł) zamkniętych pomiędzy murowanymi słupkami, 
z nakrywami w formie parapetów; z okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: 
piaskowcowych tralek, belek i parapetów.  

Pomiędzy słupkami zastosowano ramę z belek i tralek nakrytych poręczą w formie parapetu u góry, 
trwale połączonych z podstawą i cokołem. Dolne belki podstemplowane kostkami z granitu lub betonu 
(wtórne) tworzą ażur, pozwalający na odprowadzanie wody opadowej. Wymiary kostek to 20 x 30 cm. 

Boczne balustrady zamontowane na cokole o zmiennej wysokości. Dwie partie balustrad ze słupami 
informacyjnymi zamocowano na cokole o wysokości około 73 cm. Cokoły mają okładzinę z płyt 
granitowych mocowanych do podłoża betonowego. Spoinowanie wykonano z zaprawy cementowej. 

 
Standardowe wymiary: 

 
Przęsło: dł. = ok. 394 cm, szer.= 37 - 36 cm, wys.= ok. 102 cm (z czapą słupka ok. 105 cm) -standardowe 
10 tralkowe; fragm. przęsła ze słupem inf. dł.= 87 cm (jeden bok), 3 tralkowe dł. = ok. 100 cm, 5 tralkowe 
dł. ok. 170 cm. 

 
Parapet: 340 x 36 cm, gr.10 – 10,5 cm; 

Górna belka: 24 (szer.) x 5-6 cm (gr.); 

Tralka: ok. 25 - 25,4 (dł.) x 24 (szer.), h = ok. 66,0 cm, odstępy pom. osiami tralek = ok. 31 – 33 cm; 

Dolna belka: 37 cm szer., 15 cm gr. 

Słupek: 60 cm (dł.) x 55 -51 cm (szer.), h= 105 cm (z czapą) 

Parapet (całość): ok. 340 cm, 35 - 36 cm (szer.), 10 -10,5 cm gr. 

Wspornik: 35 cm (dł.) x 31 cm (szer. czapy) – 52 cm (w najszerszym miejscu esownicy), h= 102 cm. 
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 Konstrukcja balustrad 

 

Fotografia nr 1. Widok jednego z wyremontowanych przęseł. 

 
A. Elementy poziome: 

1.  Belki – górna (prosta) i dolna (profilowana; sima ze spływem, poniżej prosty profil); 
2.  Nakrywa: dwuspadowy lub parapet (przekrój pięciokąta z wyprofilowanym podcięciem od spodu 

na osadzenie belki stalowej) i z kapinosem; 
 

 

Fragment  archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). Słupek narożny. 

 
B. Elementy pionowe: 

1.  Słupki zamykające i dzielące balustradę na przęsła: kwadratowe, o profilowanej podstawie (takiej 
samej jak w dolnej belce), gładkim trzonie z prostym profilem u góry, czterospadowe czapy; 
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2.  Profilowane jednolalkowe tralki1 o przekroju kwadratu;  
C. Wsporniki (konsolki): 

Z spływem wolutowym na końcu balustrad (po 1 z każdej ze stron od Alej Jerozolimskich i 
Świętokrzyskiej), kamienny profilowany element w formie zbliżonej do pionowo dostawionego wspornika 
ze spływem wolutowym w kształcie esownicy, z profilowanym licem (dwa rowki); baza profilowana, boki 
z ornamentem pasowym przy krawędzi z profilem lica; niższy od słupków, na polu prostokąta, dostawiony 
krótszym bokiem do słupka, nakrywa (czapa) ze spływem z trzech str. 

 

 

Fotografia nr 2. Widok wspornika przy słupie nr 33. 

 
D. Słupy informacyjne (witryny reklamowe) zbliżone formą do steli (dwupiętrowy podział na cokół, 

płaszczyzna z profilowaną ramą na informację, napis itd.), nad nią zwieńczenie: wysoka, wąska 
prostopadłościenna nastawa na wysokim cokole w formie części pełnego przęsła balustrady, ze 
zwieńczeniem w formie rozwiniętego podwójnie profilowanego gzymsu wystającego przed lico z 4 str. z 
naszczytnikiem; nad zwieńczeniem obróbki blacharskie ze spływem, na jego powierzchni licowej 
zamocowane przeszklone otwierane gabloty (na plakaty, reklamy, informacje itp.) 

 

 

Fotografia nr 3. Witryna reklamowa 

 
Bazy słupków i dolne belki ramy przęsła balustrady są profilowane w kształcie simy ze spływem i 

prostym profilem poniżej. Górna belka ma prostą formę opracowaną bez profilowania. Skrajne przęsła 
balustrad zakończone kamiennymi wspornikami ze spływem w kształcie simy i z czapą od góry – całość 
wykonana z piaskowca. Powierzchnie piaskowcowych elementów opracowano na gładko – zostały 
wyszlifowane.  

                                                 
 
 
 
 

1 Balas, także balasek, balaska, tralka – w architekturze słupek balustrady złożony na ogół z dwóch 
dzbanuszków zwanych też lalkami, połączonych ze sobą podstawami. 
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Pomiędzy słupkami zamocowano w jednakowych odstępach tralki o czworokątnym przekroju, 
rozmieszczonych w ramach przęseł z belek: po 10 sztuk (standardowe przęsło), po 5 tralek (ostatnie 
przęsła przed wspornikiem) oraz po 3 tralki (boczne krótkie przęsła pod kątem prostym – łącznik 
pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami standardowymi). Boczne przęsła występują w sąsiedztwie 
witryn reklamowych. Przęsła ze słupami zawierają cokoły i dwa odcinki przęseł po bokach z dwoma 
tralkami z każdej str. Od góry balustrady pokrywają dwuspadowe parapety z kapinosem. 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Człon nr 2 

 
W górnej kamiennej belce nawiercono otwory średnicy wynoszącej 3,5 cm (takie same nawiercono 

w tralkach od góry i od dołu), przez te otwory przechodziły bolce (o średnicy 2 cm) dospawane do belki 
wsporczej pod nakrywę nad balustradą. Gotowe elementy składano na miejscu, przycinano w razie 
potrzeby (granica błędu wynosi nawet do 2 cm). Montaż przęseł odbywał się jeden po drugim. Rozstaw 
tralek dopasowany do rozstawu dospawanych bolców, otwory na bolce nawiercano w dolnych belkach 
w trakcie montażu. Same tralki mogły być nawiercane masowo (z dwóch stron) w trakcie wytwarzania 
elementów balustrad. Tralki osadzono na zaprawie cementowej. 

 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). 
Schemat konstrukcji wsporczej i mocowania tralek 
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Łączenia elementów pionowych i poziomych balustrad na stalowe bolce z prętów zbrojeniowych o 
okrągłym lub kwadratowym przekroju, parapety zamocowano na stalowych ceownikach w grubej otulinie 
z zaprawy cementowej. Wym. otworów na belki w słupkach ok. 15,0 x 7,0 cm (belka – 14,0 x 7,0 cm). 
Słupki miały dwa otwory mocujące na stalową belkę (np.: ceowniki). Parapety piaskowcowe i belki ram 
balustrad wykonane są z odcinków o różnej długości, mają specjalnie opracowane wgłębienie, które 
służyło do zamocowania na stalowej belce wsporczej. Wewnątrz słupków, na osi, znajduje się otwór 
przelotowy o wym. 15,0 x 15,0 cm na stalową belkę konstrukcyjną (lub wiązkę prętów zbrojeniowych). 
Klejenie i spoinowanie za pomocą zaprawy cementowej. Konstrukcja słupów i słupków murowana z 
okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: piaskowcowych tralek, belek i parapetów. Na 
samym dole zamocowano płytki granitowe w równych odstępach ułatwiających odprowadzanie wody, 
pełniły one również funkcję konstrukcyjną - podpierały dolną belkę. 

Oryginalne tralki, belki dolne i górne ram balustrad, czapy i parapety - piaskowcowe, słupki i cokoły (i 
słupy inf.) – okładziny piaskowcowe na podłożu betonowym.  

Wiele elementów składowych zostało bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi, np.: 
tralki i parapety krótszego odcinka balustrady przy podjeździe, czy betonowe tralki, parapety i belki w 
odcinkach ze słupami inf. od Al. Jerozolimskich. W przeszłości wykonywano naprawy balustrad, m.in. 
rekonstrukcje brakujących elementów wykonano z betonu: tralki, czapy słupków, górne belki i parapety.  

Na licu słupków i witryn okładzina piaskowcowa z płyt o różnych formatach. 
 

 PROGRAM KONSERWATORSKI 

 Historia obiektu  

Kinoteka powstała w miejscu wcześniejszych kin Przyjaźń, Młoda Gwardia i Wiedza. Gmach Pałacu 
Kultury i Nauki umieszczono w centrum miasta na placu ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana 
Pawła II, Alejami Jerozolimskimi i Świętokrzyską. Wymiary placu: od Marszałkowskiej do gmachu Dworca 
Centralnego- 500 m, od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej - 700 m. Gmach Pałacu Kultury i Nauki 
znajduje się na osi placu, która schodzi się z osią ulicy Złotej. Główna fasada gmachu znajduje się na 
ulicy Marszałkowskiej i odstępuje od linii rozgraniczającej na 175 m. Plac przed gł. wejściem do gmachu 
to dawny Pl.  Defilad, obecnie parkingi. Wzdłuż głównego frontu gmachu znajdują się niskie trybuny. Plac 
na prawo od gmachu Pałacu Kultury i Nauki (od Al. Jerozolimskich) - przed Kinoteką i na lewo (od. ul. 
Świętokrzyskiej) przed Pałacem Młodzieży.  

Północna elewacja Pałacu to aż cztery kondygnacje, które zajmuje znajdujący się tu Pałac Młodzieży. 
Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 r., jeszcze przed oficjalnym otwarciem Pałacu Kultury. 
Początkowo przyjmowano tu wyłącznie szkolnych prymusów. Dziś w zajęciach w 46 pracowniach 
uczestniczy ok. 5 tys. uczniów. Na ozdobionym kandelabrami dziedzińcu przed Pałacem Młodzieży od 
kilku lat zimą wylewana jest sztuczna ślizgawka, a latem urządzane są boiska do gry w koszykówkę. Od 
ul. Świętokrzyskiej skwer z roślinnością parkową, 2 fontanny (w obrębie placów)  i dwa osobno stojące 
obeliski. Cokoły, stopnie, tarasy, wejścia i częściowo pierwsze kondygnacje oblicowano płytami z granitu. 
Balustrady zostały wykonane na konstrukcji murowanej z piaskowcową okładziną i z elementów z 
pełnego kamienia. Użyto piaskowca szydłowieckiego. Obecnie te złoża wyeksploatowano, ale w 
okolicach wciąż wydobywa się piaskowiec zbliżony do tzw. „Szydłowca”.  

Gmach Pałacu Kultury i Nauki według swego przeznaczenia składa się z następujących zespołów: 
centrum naukowego, muzealno-wystawowego, Pałacu Młodzieży i centrum teatralno-widowiskowego (w 
tym 3 teatry i Kinoteka).  

Młodzieżowy i teatralno-widowiskowy zespół i muzeum umieszcza się symetrycznie na prawo i lewo 
od wysokościowej części Pałacu. Zespół teatralno-widowiskowy ma orientację w stronę Alei 
Jerozolimskich, zespół Pałacu Młodzieży w stronę ulicy Świętokrzyskiej.   

Czas powstania: 2 maja 1952- rozpoczęcie budowy 
22 lipca 1955 r.- zakończenie budowy 
Wysokość: 230,68 m – do wierzchołka iglicy, 167,68 m – bez iglicy 
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2) 
817 000 m3 ( 28 840 100 ft3) – kubatura 
Gł. Architekt: Lew Rudniew. 
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Fotografia nr 4. Widok budynku Plac Defilad 1 w dniu 21 lipca 1955r. 

 
Kinoteka:  
 
Przed monumentalnymi schodami do Kinoteki kompozycja balustrad podzielona została na 4 części 

przez 3 biegi 6 stopniowych schodów jednokierunkowych w str. wejścia do Kinoteki. Wysokość cokołu 
jest zmienna, wacha się pomiędzy 65 (po bokach) a 73 cm (od str. schodów). Podzielono balustradę na 
cztery partie: w kształcie odwróconej litery „┌ i ┐” (po bokach) i „S i Ƨ”( od pd.) w układzie symetrycznym 
do osi wejścia w krótszych łamanych ciągach balustrad wkomponowane są słupy informacyjne 
ustawione na cokołach w otoczeniu 2 odcinków przęseł dwutralkowych (poziom cokołu), 3 tralkowych w 
bocznych przęsłach (ustawionych pod kątem prostym) i 10 – tralkowych (przęsła równoległe do słupa 
inf.)  cofniętych w stosunku do przęseł ze słupami. Łamane odcinki zostały oddzielone od bocznych 
balustrad dwoma ciągami komunikacyjnymi sześciostopniowych schodów, pomiędzy nimi również 
umieszczono schody jednobiegowe (6-ciostopniowe  prowadzące na spocznik przed dwoma 
kondygnacjami schodów do Kinoteki. Balustrady po obu bokach placu są usytuowane na cokole: z boku 
Teatru Dramatycznego (od wsch.) i od str. Muzeum Techniki (zach.). Wiele elementów balustrad zostało 
bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi: tralki, górne belki, czapy słupków i parapety.  

Część balustrad od wsch. I zach. zamontowano na cokole na o zmiennej wysokości, w bliskim 
sąsiedztwie zieleni (drzewek iglastych), stąd też są niemal stale zacienione. Od str. teatru wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych.  



 Strona 11 
 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego (1954 r Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad 
zewnętrznych (od wsch. i zach.) przed schodami do Kinoteki. 

 
Układ słupów w przęsłach balustrad zewnętrznych przedstawia Rys. KO1. 
 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Fragm. ze słupem inf. (witryną reklamową) 
schodami do Kinoteki 

 
 
Kompozycja w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  
� Zach. od str. Muzeum Techniki: 3 przęsła 10 tralkowe, pod kątem prostym szereg 6 przęseł po 

10 tralek i ostatnia siódma z 5 tralkami, na końcu wspornik w kształcie woluty z czapą; 
� Wsch. od str. Teatru Dramatycznego – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. Muzeum 

Techniki. 
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Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad od str. pd. 
 
Dwa krótkie łamane ciągi przęseł balustrad, umieszczone symetrycznie na osi wejścia w lustrzanym 

odbiciu, kształcie litery „S i Ƨ”, z frontowym przęsłem, w który wkomponowano cokół z nastawą w rodzaju 
słupa informacyjnego. Ciąg zaczyna i kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  

� Od osi wejścia: 3 tralki (boczne przęsło), słupek i przęsło z 4 tralkami i cokołem – odcinki po 2 
tralki po bokach, boczne przęsło-3 tralki, i 10 tralkowe przęsło ze słupkiem na końcu. 

� Wsch. Od str. Teatru Dramatycznego – lustrzane odbicie układu balustrad od str. zach. 
 
Pałac Młodzieży:  
 
Przed schodami do Pałacu Młodzieży na cokole otaczającym z trzech str. plac zamocowano 

balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia, w odbiciu lustrzanym.  Balustrady 
zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na krańcach ramion przy 
schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. Obecnie część balustrady od strony północno-zachodniej 
została rozebrana i od północnego-wschodu trwają prace modernizacyjne, wykonywany jest podjazdy dla 
niepełnosprawnych (pn. –wsch.). Wysokość cokołu zmienna, analogicznie jak od str. Kinoteki. 

 

 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r) Fragm. z historycznym układem przęseł przed Pałacem 
Młodzieży od str. obecnej ul. Emilii Plater (druga str. – w lustrzanym odbiciu) 

 
 
Balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła są oddzielone słupkami. Pocz. odcinka kompozycji balustrad opisywany od strony 
ul. Świętokrzyskiej.  

 
� Układ balustrady od str. wsch.: ciąg zaczyna się od wspornika w kształcie woluty z czapą, 7 przęseł 

w tym: 1 od str. wspornika 5 –tralkowe i 6 szt. 10-ciotralkowych, pod kątem prostym ramię z 7 
przęsłami 10 – tralkowymi, zakończonymi esowato z układem przęseł ze słupem informacyjnym 
powtarzającym komp. Sprzed wejścia do Kinoteki od str. pn.: pod kątem prostym 3 – trakowe, 
następnie przęsło ze słupem inf. (z odcinkami przęseł z parami tralek po bokach), na końcu 3-
tralkowe przęsło pod kątem prostym do osi wejścia;  
 

� Zach. – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. wsch. 
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 Stan zachowania balustrad tralkowych podlegających pracom remontowym oraz 
prawdopodobne przyczyny zniszczeń 

 Przyjęta numeracja balustrad 

Dla czytelnego przedstawienia stanu zachowania poszczególnych segmentów balustrad przyjęto ich 
numerację roboczą. Schemat numeracji wskazano na rysunkach numer KO1 oraz KO2. 

 

 Stan zachowania balustrad sprzed kinoteki 

Stan balustrad jest bardzo zły. Najważniejsza przyczyną, która spowodowała zniszczenia balustrad, 
jest ich wadliwa konstrukcja. Umieszczone w środku elementów kamiennych elementy stalowe tj. (w 
każdym parapecie)  długi 5m stalowy element ukryty w parapecie balustrady z licznymi wspawanymi 
bolcami do montażu tralek korodując spowodował nie odwracalne zniszczenia. Tak długi element 
stalowy jest także narażony na rozszerzalności i kurczliwość cieplna. Jego praca spowodowała spękania 
w sztywnej betonowo-kamiennej konstrukcji. W powstałe szczeliny i spękana przedostawała się woda 
opadowa oraz stałe zawilgocenie kamienia w okresach zimowych zamarzająca woda zamieniająca się 
w lód silami mechanicznymi powodowała dalszą destrukcję. Dalsze zniszczenia spowodował przyrost 
korozyjny metalu. Bezpośrednią przyczyną powstania zniszczeń jest niszczące działanie czynników 
atmosferycznych w postaci zalewania wodą opadową, jej cyklicznego zamrażania i rozmrażania w 
okresach zimowych w strukturze materiałów budowlanych 

Zbyt krótkie wysunięcie kapinosa kamiennych nakryw balustrady w stosunku do lica tralek i 
kamiennej dolnej belki spowodowało, że woda opadowa zamiast być odprowadzona poza obręb 
balustrad zalewała ich powierzchnię i kamienne słupki. Powierzchnia istniejących elementów 
kamiennych pokryta jest patyną i zabrudzeniami atmosferycznymi oraz ze względu na duże zawilgocenie 
licznymi koloniami glonów, porostów i miejscami mchów. Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich 
krystalizacji na powierzchni widoczne są liczne białe wykwity. W konstrukcji zastosowano metalowe 
elementy, które korodując wykazują silne działanie rozpierające i są bezpośrednią przyczyną powstania 
wielu uszkodzeń (spękań i odspojeń). 

Zastosowano w spoinach zbyt szczelną zaprawę cementową, co spowodowało, że uległa ona 
spękaniu oraz wykruszeniu i jest w dalszym ciągu wypłukiwana. Jej obecny stan w większości 
odpowiedzialna jest woda w każdej postaci, w szczególności opadowa, trudne warunki ekspozycji 
zewnętrznej w środowisku wielkomiejskim i wady wykonawcze: materiał zastosowany do wykonania i 
napraw balustrad, brak izolacji czy innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Czynniki nakładając się 
spowodowały duże zniszczenia, dodatkowo działalność ludzka spowodowała wiele bezpowrotnych 
uszkodzeń, które zostały uzupełnione w zaprawie batonowej. Wiele tralek, górnych belek, czap nad 
słupkami i parapetów zostało zrekonstruowane i zamocowane w miejsce brakujących fragm.. 
Zniszczeniu w stopniu całkowitym uległy wszystkie tralki, górna belka ram przęseł i parapetów z dwóch 
esowatych odcinków od str. pd. oraz pięciu przęseł balustrady od str. zach. sprzed Kinoteki.  

 
Największe zniszczenia zachowanych piaskowcowych elementów i pokrytych piaskowcową okładziną 

znajdują się w sąsiedztwie korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych:  
1. Spękania i ubytki w poziomie: w okoli. ceowników pod parapetami i spoinowanie dolne i górne 

tralek; 
2. Pionowe pęknięcia kamiennych elementów balustrad i spoin w obszarze wokół korodujących 

bolców montażowych (tralki), zbrojeń (słupki), na połączeniach odcinków belek, parapetów i okładzin 
oraz baz tralek  

 
Wszystkie spękania powodują łatwiejsze wnikanie wody w głąb rozszczelnionych elementów. 

Następstwem tego są często odspojenia fragm. okładziny słupków i słupów inf., baz i głowic tralek, 
prowadzące do odłamania tralki po podstawę, spękania i ubytki w obrębie górnych belek i parapetów, 
deformacje okładzin z płyt piaskowcowych, całkowite wykruszenie się spoinowania oraz wyprowadzenia 
składników wiążących z zapraw na bazie cementów.  

Parapety balustrad narażone są najbardziej na mechaniczne zacinające działanie wód opadowych 
(w tym gradu), oraz grawitacyjne wnikanie wilgoci w głąb balustrad. Zastosowanie metalu jako elementu 
konstrukcji i zapraw na bazie cementu do rekonstrukcji i montażu spowodowało wzmożoną korozję 
balustrad pojmowanych jako jeden organizm.  

Format piaskowcowych elementów ram balustrad i parapetów jest niejednorodny, widoczne są 
również wielokrotne naprawy parapetu metodą flekowania z zastosowaniem materiału kamiennego 
dopasowanego do oryginalnego. Większe ubytki parapetów uzupełniano betonem na rusztowaniu ze 
stalowych prętów.  
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Wprowadzenie metalu w nie szczelnej otulinie z zaprawy cementowej do balustrad spowodowało 
wzmożoną korozję metalowych elementów. Najdrastyczniejsze zniszczenia występują wokół ceowników 
zastosowanych do wzmocnienia konstrukcji parapetów. Gruba i szczelna otulina z zaprawy cementowej 
spowodowała korozję kwasową (siarczanową) i węglanową (zasadową). 

 

 
Fotografia nr 5. Stan zachowania balustrad, przesło 1-2. 

Widoczne ubytki piaskowca, brak jedenj z tralek ozdobnych  

  
Fotografia nr 6. Widoczne powierzchnie 

korodujących elementów metalowych przesło 2-
3. 

Fotografia nr 7. Uszkodzenia słupka nr 5. 

 
Korozja metalu, obecnie w stopniu zaawansowanym, spowodowała rozsadzanie zapraw i przenikanie 

destrukcyjnych związków do już osłabionego materiału kamiennego. Produkty reakcji szkodliwych 
substancji zaabsorbowanych przez przefiltrowany przez wodę piaskowiec odkładają się na powierzchni, 
a w przypadku uszczelnionej pow. warstwą smolistych osadów - w warstwie przypowierzchniowej.  

 
Fizyczne i mechaniczne (rozsadzające) wieloletnie działanie okresowych zamrozów, rekrystalizacji 

soli transportowanych w głąb kapilar, prowadzi do odspajania się zewnętrznych warstw piaskowca i do 
odsłonięcia jego osłabionych partii. Takie zniszczenia, połączone z zacinającym działaniem wód 
opadowych spowodowało ubytki powierzchniowe tralek i parapetów, widoczne są one na licowych 
partiach piaskowcowych tralek w formie głębokich wżerów i wypłukanych uwarstwień (z żelazistymi 
dodatkami).  
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Spatynowane boczne powierzchnie, szczególnie na tralkach i bocznych płaszczyznach słupków, są 
miejscami pokryte silnie scalonymi czarnymi skorupiastymi nawarstwieniami z tłustych osadów 
pochodzących ze spalin. Wpływ agresywnego środowiska wielkomiejskiego, lokalizacja PKiN w centrum 
miasta, ze wzmożonym działaniem transportu kołowego prowadzi do powstania powierzchniowych 
osadów i w przypadku porowatego piaskowca do przetransportowania drobin sadzy w głąb struktury 
kamienia powodując trwałe szaro – czarne przebarwienia. Szczelna powierzchnia betonu, na której 
osadzają się z czasem ciemne nawarstwienia, ale są często spłukiwane przez deszcze z pionowych pow. 
wraz z postępującą korozją spoiwa. Osadzają się one na porowatej powierzchni betonowych uzupełnień, 
np. na parapetach, gdzie woda zalega dłużej. Beton podlega w naszych war. klimatycznych wzmożonej 
korozji węglanowej, spoiwo wapienne jest wypłukiwane z zapraw, wody opadowe omywając betonowe 
elementy powodują osadzanie się wtórnego węglanu wapnia w formie nacieków i naskorupień, widoczne 
zwłaszcza poniżej linii parapetu na betonowych tralkach od str. Muzeum Techniki. Rozszczelnienie spoin 
ułatwia penetrację wodzie opadowej i produktom korozji betonu, to również wzmaga korozję metalu. 
Niemal na całej długości balustrady z kamiennymi parapetami od spodu widoczne są korodujące 
krawędzie dwuteowników w zniszczonej otulinie z zaprawy cementowej. W wielu miejscach powstały 
rude zacieki na dolnej belce spowodowane wyprowadzeniem przez wody opadowe produktów korozji 
metalowych ceowników pod parapetem. Pręty z bolców mocujących tralki również są skorodowane, 
powodują poważne uszkodzenia w obrębie zasięgu występowania: rozsadzają podstawy i głowice 
(spękania promieniste), spoiny montażowe są rozszczelnione, woda przedostaje się do struktury 
parapetów i tralek. Wiele zniszczonych fragm. tralek leży przed dolną belką: odpryski betonu i 
skorodowanych prętów zbrojeniowych. 

Liczne zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia 
na kamiennych elementach w zacienionej strefie zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. 
Szczególnie dolne partie pokrywają zazielenienia: glony i porosty. W pustych miejscach po spoinowaniu 
zakorzeniły się nawet mchy.  

Zasolenie balustrad jest widoczne gołym okiem, szczególnie w obrębie podsiąkania kapilarnego. 
Uszkodzenia wynikające z zasolenia balustrad są szczególnie widoczne w spękaniach spoin i w ubytkach 
oraz korozji betonowego podłoża, które doprowadziło do odkształceń i odspajania się okładziny z 
piaskowca na słupkach i słupach inf. Widoczne są pionowe i poziome spękania ich okładzin i spoin od 
strony lica odcinków balustrad z cokołem. Witryny reklamowe w części nad cokołem są w lepszym stanie. 
Noszą ślady napraw: wykonano powtórne spoinowanie, uzupełniono ubytki, najpewniej rekonstrukcje 
uszkodzonych elementów balustrad przed Kinoteką od pd. wykonano w tym samym czasie, ale 
zachowane piaskowcowe elementy są przefiltrowana przez wody opadowe i woda wraz 
zanieczyszczeniami i produktami korozji kamienia, spoiwa z zapraw oraz soli wysypywanej przez ludzi w 
okresie zimowym w krótkim czasie spowodowały ponowne pogorszenie ich stanu, zwłaszcza w dolnych 
partiach. Balustrad. Działania naprawcze nie zawsze wykonano  właściwie, np. fugi zostały w wielu 
miejscach wymienione niechlujnie, ze szlichty cementowej, brudząc kamienne i betonowe elementy 
balustrad. 

Uszkodzenia mechaniczne są spowodowane działalnością człowieka oraz zacinającym działaniem 
opadów atm. (mechaniczne uderzenia kropel i gradu), eoliczne wietrzenie kamienia (piasek i inne 
okruchy wraz z wiatrem uderzają w powierzchnię balustrad z dużą siłą porównywalną ze strumieniem 
wydobywającym się z piaskarki, cyklicznego zamrozu (korozja mrozową) i rekrystalizacją produktów 
reakcji agresywnych związków ze spoiwem kamiennym i pochodzącym z zapraw.  

Duże znaczenie w procesie niszczenia balustrad ma podłoże, na którym ustawiono balustrady i rodzaj 
materiału zastosowanego na okładziny. Spękania w miejscu połączeń odcinków dolnych belek zostały 
prawdopodobnie spowodowane ruchami podłoża, m.in.  odkształceniami podłoża i przemieszczaniem 
się okładziny granitowej. Zły stan cokołu i części schodów, na których usytuowane są odcinki balustrady 
to złożona reakcja wad materiałowych i wykonawczych obiektu, ekspozycji zewnętrznej przy ciągłym 
użytkowaniu obiektu (m.in. komunikacja piesza, skuwanie lodu, posypywanie solą itp.), środowisko 
wielkomiejskie i woda w każdej postaci. Na stan postępującej korozji konstrukcji schodów, betonowego 
podłoża i zniszczenie spoin (zachowanych szczątkowo) zapewne miały wpływ czynniki geologiczne: 
osiadanie budynku i nieustanne drgania gruntu spowodowane transportem naziemnym i podziemnym: 
bliskie sąsiedztwo dwóch stacji metra i Dworca Centralnego PKP, ruchu tramwajowego (z trzech stron) 
oraz transportu kołowego: cywilnego i komunikacji MZK. Wystarczy postać trochę nieruchomo na placu 
przed schodami do Kinoteki by wyczuć drgania stopami!  

 
W dolnych partiach balustrad widoczne są mechaniczne uszkodzenia: utrącenia narożników tralek, 

krawędzi belek czy wsporników, ubytki piaskowcowych elementów spowodowane rozsadzaniem od 
środka cementowych zapraw pod wpływem korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych i 
montażowych. Największe skupisko betonowych tralek widoczne jest w krótkim ramieniu balustrady od 
str. Teatru. Czarna patyna i przebarwienia w strukturze powstały pod wpływem zanieczyszczeń 
środowiska wielkomiejskiego pod działaniem wody w każdej postaci. Umiejscowienie balustrad na 
cokole z okładziną granitową bez odpowiedniej izolacji spowodowało podsiąkanie wody opadowej w 
porowatą strukturę piaskowca jak w gąbkę. 
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 Zanieczyszczenie środowiska, substancje smoliste pochodzące ze spalin oraz zastosowanie 
cementu wprowadziło do struktury kamienia wiele związków powodujących korozję kwasowo – 
węglanową, siarczanową itd. 

Od strony Teatru Dramatycznego, do dobudowanego podjazdu przylega odcinek balustrady 
składający się z 3 przęseł (22-25), wszystkie tralki (30 szt.) wykonano z betonu na metalowym rdzeniu. 
Górne belki, czapy nad słupkami i parapety zrekonstruowano w betonie, pozostałych 7 przęseł (od wsch.) 
ma elementy balustrad wykonane z piaskowca i w okładzinie piaskowcowej (słupki). Zachowało się 61 
tralek, brak 4, z czego ok. 10 szt. jest mocno uszkodzonych. Brak podstaw lub głowic oraz wiele drobnych 
ubytków formy każdej tralki, (spękań, odłupanych narożników, ubytków krawędzi itp.). Parapety nad 2 
przęsłami piaskowcowe zachowane, 2 uszkodzone niemal w całości - brak parapetu w 90% (przęsło 29-
30,31-32), widoczna odsłonięta korodująca konstrukcja z metalu (ceownik) w otulinie z betonu, beton 
spękany i rozwarstwiony, przęsło 26-27 – parapet ma duży ubytek przy krawędzi, podobnie jak parapet 
nad przęsłem 30-31. Wiele fragm. parapetów zostało uszkodzonych: ubytki i spękania wzdłuż 
dwuteowników, spoinowania i na krawędziach. Odcinek balustrady po jej wewnętrznej str. (1a-3a, 1b – 
do 4b) zajmują stoliki kawiarniane.  

Część balustrady od wsch.: brak 4 tralek (w 30-31 i 31-32), ok. 20 uszkodzonych (niekompletnych). 
Parapety uszkodzone, mają wiele ubytków, odspojone od dołu wzdłuż korodujących dwuteowników. 
Metal zbrojenia w wielu miejscach odsłonięty z zaawansowaną korozją powierzchniową i wżerową 
(strukturalną), skorodowana powierzchnia dwuteowników ma wiele spękań wzdłuż warstw i 
złuszczających się i odpadających łusek skorodowanego metalu, wiele ubytków zaprawy cementowej 
odpadło wraz z fragm. powłoki z pod. korozji metalu. Słupki popękane z odspojonymi fragm. okładziny 
piaskowcowej wzdłuż spoinowania, czapy przeważnie wtórne betonowe, powierzchnia czap 
nadtrawiona, spoiwo zaprawy wypłukane. Piaskowcowy wspornik w kształcie woluty ma wiele drobnych 
uszkodzeń powierzchniowych, ubytki formy. Spoiny uszkodzone, w wielu miejscach spękane, brak spoin 
w  wielu miejscach. Wtórne naprawy z niechlujnymi spoinami zachodzącymi na kamień okładzin i tralek. 
Całość balustrad pokryta czarną patyną i skorupiastymi nawarstwieniami - powstały pod wpływem 
wietrzenia kamienia i osadzania się zanieczyszczeń środowiska wielkomiejskiego pod wpływem 
warunków klimatycznych, wody (w każdej postaci) i wad wykonawczych. Samochody oprócz osadów 
pochodzących ze spalin wzniecają kurz uliczny. Wody opadowe z części elewacji spłukują kurz, w innych 
miejscach przyczyniają się do jego gromadzenia. 

Śnieg gromadzi się głównie na poziomych powierzchniach i wystającym detalu architektonicznym, 
gdzie zalegając przez okres dłuższego czasu zbiera zabrudzenia typu przemysłowo- miejskiego w tym 
sadzę. W trakcie roztopów owe pyły spływają z wodą i osadzają się a z biegiem czasu trwale mineralizują 
z podłożem tworząc patynę. 

Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć co osłabia spoistość struktury 
kamienia.  Sprawcą zniszczeń kamienia jest woda. Głównym jej źródłem są opady atmosferyczne. 
Porowatość skały osadowej sprawia, że woda wnika głęboko. Woda uruchamia różnego rodzaju procesy 
fizyczno-chemiczne. Między innymi powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie niektórych 
składników. Piaskowiec pod wpływem zanieczyszczonego, miejskiego środowiska pokrywa się 
zmineralizowanymi zanieczyszczeniami tzw. patyną. Największe ubytki kamienia powstają na skutek 
zamarzania wody w strukturach kamienia, oddziaływanie korozji betonu i zapraw cementowo – 
wapiennych i korodujących metalowych bolców mocujących piaskowcowe elementy w balustradach. 
Dużą rolę w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. 
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, 
które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśnie deszcze”. Związki te, choć w małym stężeniu, ale 
przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia 
powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej, szczególnie w 
miejscach styków, rozwarstwianie się betonu (korozja siarczanowa) oraz przyspieszona korozja stali 
zbrojenia. 

 



 Strona 17 
 

 

Fotografia nr 8. Nacieki wapienne na powierzchni betonowych tralek 

 
Rozkład spoiwa cementowego spowodował m. in. zwiększenie zasolenia balustrad i przyczynił się do 

powstania białych nacieków w postaci wtórnie wykrystalizowanych zw. wapnia na powierzchni 
piaskowcowych elementów balustrad i ich betonowych kopii. Nacieki te tworzą miejscami grubą 
deformującą pow. warstwę, występują one w strefach z długotrwałym zacienieniem, gdzie zawilgocenie 
utrzymuje się najdłużej. 

Parapety i dolne odcinki balustrady noszą oznaki korozji biologicznej: są mocno zawilgocone i pokryte 
glonami, gł. zielenicami. Zacienienie i bliskie sąsiedztwo roślinności (zarośli z iglaków) sprzyja rozwojowi 
mikroflory. Atak mikroorganizmów wzmaga zawilgocenie i wzmaga korozję materiałów: powierzchniową 
i strukturalną. Wprowadza agresywne związki do struktury kamienia pochodzące z procesów 
metabolicznych, nadtrawiają one powierzchnię kamienia, ułatwiają penetrację korzeniom roślin a te 
działają również mechanicznie – rozpierająco na strukturę podłoża. W zagłębieniach spoin w dolnych 
partiach gromadzi się kurz, ziemia i humusu  - podłoże, w którym ukorzeniły się drobne rośliny i trawy. 

Poniższy schemat przedstawia  stan zachowania poszczególnych odcinków i przęseł balustrad: 
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Balustrada od str. Teatru Dramatycznego „┐” z układu „┌ i ┐”. 

 Przed przęsłem krótkiego ramienia balustrady podjazd dla niepełnosprawnych. Na bocznych 
powierzchniach schodów i po wewnętrznej str. balustrady od str. Teatru Dramatycznego znajdują się 
stoliki kawiarniane, ustawione na okres letni. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
Słupek 22 
betonowa 
czapa 

(22-23)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

(23-24)   10/10 
tralki betonowe, 
spoiny ze szlichty 
spękane 

(24-25)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

słupek narożny 25 
betonowa czapa 

 podjazd dla niepełnosprawnych 
od str. lica balustrady → 

 

 odspojenia parapetu od górnej 
belki wzdłuż spoinowania, 
widoczny korodujący 
dwuteownik pod parapetem 

(25-26)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek i 
czapy, utrącenia na 
krawędziach profili, 
ubytki w spoinowaniu, 
zachlapania cementem 

   ubytki fragm. parapetu, 
spękania na krawędziach 
(łączenia) i odspojony wzdłuż 
ceownika, wypłukane spoiny,  

(26-27)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki formy, brak fragm. 
tralek, uszkodzone 
spoiny 

   spękania wzdłuż cementowych 
spoin, widoczny korodujący 
ceownik pod parapetem 

(27-28)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek, 
utrącenia na 
krawędziach 

   rozległy ubytek na 80% 
parapetu,  

(28-29)   10/10 
piaskowiec, 3 tralki 
uszkodzone 

   ubytki w spoinowaniu, spękany 
słupek, ubytki na krawędziach 
parapetu, odspojenia wzdłuż 
ceownika 

(29-30)   10/10 
piaskowiec, 5 tralek 
uszkodzonych (brak ½ 
podstawy dwóch tralek) 

   parapet ma 1 rozległy ubytek 
obok brakującej tralki i kilka 
mniejszych, uzup. z betonu; 
słupek spękany, odspojona 
okładzina piaskowcowa, ubytki 
w spoinowaniu 

(30-31)    8/10 
piaskowiec 
7 tralek uszkodzonych: 
brak 4 podstaw tralek 
(spękane), brak 2 całych 
tralek 

   uszkodzony parapet 
(brak ok. 90% piaskowcowego 
parapetu 

 (31-32)    3/5 
piaskowiec 
brak 2 tralek 

   spękania wzdłuż spoiny na 
styku ze słupkiem 

wspornik (piaskowiec), 
drobne ubytki fragm. (dół 
esownicy) na 
krawędziach i 
powierzchniowe 
wyługowania, ubytki w 
spoinowaniu 
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Balustrada od str. Muzeum Techniki „┌” z układu„┌ i ┐”. 
Przęsła 11- 8 do 7 łącznie z narożnym słupkiem zrekonstruowane tralki, czapy nad słupkami i 

parapety wykonano jako odlewy z betonu wg zachowanych oryginalnych elementów balustrady.  
 

Słupek narożny 8 
betonowa czapa, 
trzon z okładziny i 
podstawa -
piaskowiec  

(8-9) 10/10 tralek z 
betonu, białe zacieki i 
nacieki na pow. tralek, 
czapy z betonu z 
ubytkami 

(9-10)   10/10 tralek z 
betonu, białe i czarne 
zacieki, odspojone 
spoiny ze szlichty, 
czapy z betonu 

(10-11) 10/10 tralek z 
betonu, czapy z betonu 

słupek 
zewnętrzny 11, 
czapa z betonu 

(7-8)   10/10 
tralek z betonu, czap 
nad słupkami i 
parapet z betonu, 
odspojenia wzdłuż 
cementowych spoin 

    

(6-7)   10/10 tralek 
z betonu, 
odspojenia, 
spękania  

dolna belka ramy przęseł 
wyk. z piaskowca 
parapet i czapa nad 
słupkiem z betonu 

   

(5-6)   9/10 (8 
uszkodzone), 2 z 
ubytkami, spękane 
podstawy tralek, 
brak jednej tralki 

Betonowa czapa na 
słupku nr 6 

 Parapety z piaskowca: 
1 – 5 mocno 
skorodowane, pow. 
piaskowcowych elem. 
zazielenione, 
porośnięte porostami, 
pionowe spękania w 
miejscu łączenia 
odcinków dolnej belki. 

 

(4-5)   9/10 (4 
uszkodzone), 
wszystkie spękane, 
brak jednej tralki 

uszkodzony, spękany 
słupek nr 5 

 Widoczne wtórne 
ciemne naprawy 
szlichtą cementową 
(spoinowanie) i 
betonem (parapety). 
 

 

(3-4)    7/10 (4 
uszkodzone), brak 3 
tralek (pozostały 
bazy z met. bolcem), 
ubytki w 
spoinowaniu 

Parapet z piaskowca z 
uzupełnieniem betonową 
zaprawą 90 x 36 cm, 
ubytek parapetu 20% 

 Powierzchnia słupków 
nadtrawiona i pokryta 
zaciekami, spoiny 
rozszczelnione 

 

(2-3)    7/10/ (4 
uszkodzone tralki), 
brak 3 całych tralek  

 ubytki parapetu    

(1-2)    4/5 (3 
uszkodzone - 1 
tralka niemal w 
całości, pozostała 
baza z met. bolcem) 

spękania parapetów 
wzdłuż ceowników  

   

wspornik – woluta 
(piaskowiec), drobne 
ubytki i obtłuczenia 
krawędzi, naprawy 
uszkodzonych 
krawędzi zaprawą 
betonową. 

    

 
 
Odcinki balustrad od pd. (ze słupami inf.) w kształcie „S i Ƨ” 

 
Słupek 
17 

betonowe tralki, 
parapety i czapy  

 Słupek 
20 

10-
ciotral
kowy 

 Słupek 
21  Słupe

k 12  10-
ciotralkowy 

Słupe
k 13  betonowe tralki, parapety 

i czapy  
Słupek 
16 

3 tralki            L  3 tralki        3 
tralki             P 3 tralki 

               
Słupek 
18 

   przęsło ze 
słupem      inf. i 4 
tralkami 

 Słupek 
19        Słupe

k 14  przęsło ze słupem inf. i 4 
tralkami 

Słupek 
15 
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Ta część balustrady została poddana zabiegom naprawczym. Wymieniono wszystkie 40 tralek na 
betonowe odlewy z formy według oryginału. Wymieniono górne belki z ram przęseł oraz parapety i czapy 
nad słupkami. Zachowała się dolna partia ram: dolne belki z simą, piaskowcowa okładzina trzonów 
słupków, słupa informacyjnego oraz cokołu. Ubytki w zachowanych piaskowcowych elementach 
uzupełniono zaprawami min., za pomocą flekowania piaskowcem oraz wymieniono spoinowanie. 
Powierzchnia jest jasna i prawie pozbawiona patyny. Miejscami widoczne są czarne nawarstwienia – 
osadzają się na nadtrawionej powierzchni betonowych elementów. Występują białe i ciemne zacieki na 
dolnych powierzchniach balustrad powstałe na skutek działalności wód opadowych, podsiąkania 
kapilarnego oraz zasolenie widocznego na jego linii do około połowy wysokości balustrady. Dolna partia 
w nieco ciemniejszym kolorze – w strefie zawilgocenia. Niektóre elementy okładziny piaskowcowej na 
słupach są odspojone. Spoiny są nieszczelne. Występują spękania wzdłuż cementowych spoin oraz 
drobne ubytki przy krawędziach płyt piaskowcowych. 

Powierzchniowa korozja betonowych powierzchni spowodowana jest przez działanie wody opadowej, 
białe zacieki spowodowane są rozkładem spoiwa cementowego widoczne poniżej parapetu. Miejscami 
widoczne są poziome spękania w obrębie betonowych parapetów. Spowodowane są najpewniej 
rozpierającym działaniem korodujących profili stalowych.  

Narożny skrajny słupek od strony lica (zachodnia część) jest bardzo uszkodzony: potrzaskana 
podstawa, betonowe podłoże trzonu (pod okładziny skorodowane), spoiny rozszczelnione, odcinek 
przęsła pomiędzy słupkiem a słupem informacyjnym również jest uszkodzony. Widoczne są pionowe 
spękania w dolnych partiach i ubytki formy dolnej belki.  

Ubytki w obrębie piaskowcowych elementów ram w przęśle ze słupem informacyjnym mogły zostać 
spowodowane deformacją podłoża, pękaniem spoinowania – fragm. osłabionego piaskowca odłamują 
się wraz z mocniejszą cementową spoiną. Pojawiają się m. in. odspojenia i przesunięcia wielu 
granitowych płyt okładziny cokołu. Brak spoin ułatwia wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

 

Fotografia nr 9. Wymienony odcinek przęseł 20-21 
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Fotografia nr 10. Stan zachowania balustrad, przesło 29-30. 

Widoczne ubytki piaskowca w czapach  

 Fotografia nr 11. Przesło 31-32. Widoczne 
ubytki piaskowca w czapach, brak 2 tralek 

ozdobnych. 
Fotografia nr 12. Uszkodzenia słupka nr 28. 

 
Balustrady od str. Pałacu Młodzieży 
Uszkodzenia balustrad od strony Pałacu Młodzieży są analogiczne jak w przypadku balustrad od 

strony Kinoteki. 
Od strony Pałacu Młodzieży nie wykonywano napraw balustrad na taką skalę jak przed wejściem do 

Kinoteki. Mniej jest betonowych rekonstrukcji tralek, więcej jest za to uszkodzeń piaskowcowych 
elementów i okładzin.  

Zdemontowano kilka przęseł od strony zachodniej. Poprzednie zabiegi naprawcze piaskowcowych 
przęseł i parapetów w betonie ulegają już korozji. Betonowe tralki pokrywa jasny nalot. Poziome 
powierzchnie uzupełnień spatynowane. 

Na całej długości balustrad, poniżej parapetów, widoczne są boczne fragmenty korodujących 
ceowników. Występują tu spękania biegnące w całej długości i grubości piaskowcowych parapetów oraz 
czapy spowodowane korozją ceownika nad górną belką przęsła i stalowa belką na osi słupka. Wiele 
fragmentów odspojonych wzdłuż takich spękań. Wiele podstaw i głowic tralek uszkodzonych: spękanych 
i odspojonych. Wielu fragm. brak. Spoiny ze szlichty cementowej ciemnoszare z białymi wykwitami na 
krawędziach, rozszczelnione, spękania biegną wzdłuż płaszczyzny spoinowania, miejscowo zabrudzenia 
okolicznych powierzchni. 
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Niemal wszystkie płaszczyzny  piaskowcowych elementów pokrywa szaro – czarna patyna, 
zacienione płaszczyzny i osłonięte przed zacinającym działaniem wód opadowych mają czarne 
skorupiaste nawarstwienia, częściowo odspajają się odsłaniając jasną pow. osłabionego kamienia. 
Piaskowiec w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu, zalegającym śniegiem, mgłą 
kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane w wilgoci w kwasy. 

Niewłaściwie wyprofilowany i niespójny chodnik, miejscami jest zbyt szczelny, ułożony na cementowej 
podsypce, co uniemożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci. Zatrzymuje wodę, co z kolei prowadzi do 
zarastania glonami. Dodatkowo usytuowanie od str. pn., co sprzyja wysokiemu zawilgoceniu i wzrostowi 
glonów, grzybów, bakterii i innej mikroflory. 

Balustrady zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na 
krańcach ramion przy schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. 

Zachowane piaskowcowe elementy balustrady po l. str. od osi wejścia do P.M. ma liczne uszkodzenia 
powierzchniowe, rozległe ubytki i spękania. Powierzchnia piaskowca jest bardzo osłabiona, krucha i 
spatynowana. Pokrywają je złuszczające się warstwy smolistych osadów. 

 
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 

odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania poszczególnych przęseł balustrady tralkowej jest 

przedstawiona na płycie CD załączonej do opracowania na stronie tylnej okładki projektu. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupek 40 40-41 
(10/10 
2 t 
beton 
70% 
beton- 
parapet
) 

41-42 
(10/10 2t. 
beton, 2 
uszk. bazy) 

42-43 
(10/10, 3 
t. beton) 

43-44 
(10/10 7 t. 
beton, 1 
uszk.) 

44-45 
(10/10, 4 
t. beton) 

45-46 
(10/10, 5 
t. beton) 

Przejście 
dla 
niepełnospr
. 

Słupek 47(brak 
1/2 czapy) 

   Słupek 50 

39-40 (10/10 
3 t. beton, 2 
bazy tralek 
uszk.) 

Liczne 
naprawy 
z 
betonu 
na 
parapet
ach  

1/3 
parapetu z 
betonu 

Parapet z 
betonu 

Odspojenia 
parapetu 

parapet w 
ok. 60% 
beton 

Parapet 
uszk. 
(wtórne 
naprawy 

  (2/3 t. uszk.) 
Brak czapy 

   (3/3 t. ubytki, 
parapetu (beton) 

38-39 (8/10   
1 t. beton, 1 
uszk.) 

       Słupek 48   
(2/2 1 t. 
betonowa) 

słup info 
uszkodzenia, spękania, ubytki spoin, 
zażelazienia, wyługowania pow.  
zasolenia,  

 
(2/2) 

Słupek49 pow. 
okładzin uszk, brak 
spoin, odspojona 
czapa 

37-38 (10/10 
8 t. beton, 1 
uszk.) 

Parapet 
ma 
uzup. 
beton. 

           

36-37 (10/10 
4 t. 
betonowe) 

            

35-36 (6/10 
dwie tralki 
betonowe)  

Betono
we 
uzup. 
fragm. 
parapet
u 

  L. str.         

34-35 (10/10 
wszystkie z 
piaskowca)  

Parapet 
ma 
wiele 
ubytków 

           

33-34(5/5 
jedna tralka 
betonowa) 
  

Parapet 
w 1/3 
brak 

           

Słupek 33 
(uszk. Czapa) 

            

Wspornik, 
bark fragm. 
czapy 
Uszk. 
Krawędzi, 
ubytki, 

            



Liczne wyługowania na powierzchniach odsłaniają osłabioną strukturę kamienia. Widoczne są 
bardzo rozległe, sięgające w głąb elementów spękania parapetów wzdłuż korodujących ceowników w 
otulinie z zaprawy cementowej. pod nimi. Jest to najczęstsza przyczyna powstawania dużych ubytków 
formy parapetów. 

Czapy słupków gdzieniegdzie uszkodzone również przez krawędzie korodujących stalowych belek. 
Bardzo częste uszkodzenia baz i głowic tralek spowodowane przez rozsadzające je produkty korozji 
metalowych bolców mocujących tralki. Liczne mechaniczne uszkodzenia: ubytki (utrącenia) narożników, 
krawędzi belek i parapetów, spękania pionowe i poziome wzdłuż linii spoinowania.  

Wiele tralek zostało uszkodzonych bezpowrotnie i zastąpionych betonowymi kopiami. Ze 145 tralek 
43 jest wykonanych z betonu według zachowanych wzorów. 3 parapety (44-45,45-46,47-48 ) są 
najbardziej zniszczone, nadają się wyłącznie do wymiany. 

Naprawy odcinków i rekonstrukcje parapetów wykonano z betonu. Balustrada jest mocno 
zawilgocona a na niemal wszystkich płaszczyznach bujnie rozwijają się mikroorganizmy, górne partie gł. 
glony, dolne – porosty.  

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
 
 

słupek 
51 

   Słup
ek 
54 
  

54-55 
(9/10, 
5 t. 
beton, 
brak 1 
t.) 

55-56 
7/10, 
2 t. 
beton, 
brak 
3 t.) 

56-
57 
(9/1
0bra
k 1 
t.) 

57-58 
(9/10 
2 t. 
beton, 
3 
uszk. 

58-59 
(10/1
0 3 t. 
beton, 
brak 
½ 
czapy 

59-60 
(10/10, 
4 t. 
uszkodz.) 

60-61 
(8/10, 8 t. 
beton, (z 1 
została 
baza), brak 
2 tralek 

Słupek 61 

(3/3) t. 
betono
we 

   (3/3
) t. 
beto
now
e 

       61-62 
(8/10 2 t. 
brak, 5 
uszk.) 

słupek 
52 

(2/2) t. 
z 
piaskow
ca, 
betono
wa 
czapa 

słup info.: 
ubytki 
piaskowca i 
spoinowania
, wtórne 
uzup. (fleki) 
w innym 
mat. kam., 
wyługowania 
pow. 
okładziny, 
zażelazienia  

(2/2) t. 
z 
piasko
wca, 
betono
wa 
czapa 

Słup
ek 
53  
 

      górne belki 
pokryte 
warstwą 
szlichty 
cementowej, 
spękania w 
głąb 
parapetu 
wzdłuż linii 
dwuteownik
a 

62-63 
(9/10 brak 
1 t., 2 t. 
uszk.) 
Parapet 
uzup. z 
betonu  

   
 

 

        poręcz 
bardzo 
uszkodzona, 
ubytki 
wzdłuż 
korodująceg
o 
dwuteownik
a 

63-64 
(8/10 5 t. 
uszk.) 

       P. str.    cześć 
parapetu 
uzup. 
betonu 

64-65 
(10/10 3 t. 
uszk. bazę i 
głowice) 

           górna belka 
pokryta 
szlichtą 

65-66 
(10/10, 2 t. 
spękane) 

            66-67 
(10/10 2 t. 
beton, 2 
uszk.) 

           uszkodzone 
parapety 
(ubytki, 
spękania) 

67-68 (4/5, 
1 t. 
betonowa, 
brak 1 t.,2 t. 
uszk.) 

            wspornik 
ubytki na 
krawędziach
, uzup. w 
betonie, 
czapa z 
betonu 
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Niemal wszystkie przełamy ubytków mają wyoblone krawędzie a ich powierzchnie są pokryte patyną 
i zazielenione. Zawilgocenie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, są one przyczyną korozji biologicznej 
powierzchni elementów balustrad. Zły stan balustrad może również wynikać z usytuowania (od strony 
północnej), który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Kurz zgromadził się przez lata we wszystkich pustych spoinach i załamaniach form. Balustrady od 
strony Pałacu Młodzieży są w dużo gorszej kondycji i od dawna nie były poddawane zabiegom 
konserwacji. Zakurzeniu sprzyja lokalizacja obiektu przy ruchliwych ulicach.  

W partii balustrad zwraca uwagę korozja złącz żelaznych i nasycanie piaskowca produktami korozji, 
tlenkami żelaza niezwykle trudnymi do usunięcia. Metalowe kształtowniki (dwuteowniki), płaskowniki i 
pręty zastosowane do wzmocnienia konstrukcji i mocowania ram poszczególnych przęseł, parapetów 
nad balustradami oraz do mocowania tralek spowodowały największe uszkodzenia rozpierającym 
działaniem produktów korozji i są ciągle narażane na agresywne działanie szeregu czynników 
przyspieszających jego korozję. W wyniku działania złożonej korozji: ługującej, kwasowo – węglanowej i 
siarczanowej beton ulegał destrukcji powierzchniowej i strukturalnej. Czynniki niszczące beton i żelbet 
można podzielić na materiałowe i środowiskowe, zaliczamy do nich m. in.:   

� Głównie to błędy wykonawcze i konstrukcyjne: niekorzystny układ porów betonu, duża 
porowatość, zła jakość betonu, niejednorodność zapraw na bazie cementu (również 
montażowych, wtórnych napraw), nieszczelności na stykach, rozwarstwianie się betonu; 

� Brak odpowiednich zabezpieczeń metalu, otulin na elementach metalowych: zbrojenia; 
� agresywne środowisko wielkomiejskie (spaliny, pył, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze itd.); 
� Podatność metalu na agresję środowisk: ługującą, kwasową, węglanową, amonową czy 

siarczanową;  
� Brak zabezpieczeń powierzchniowych betonu; 
� Podatność betonu na agresję środowisk: ługującą i kwasową;  
� zła jakość metalowych elementów, wady materiałowe i produkcyjne; 
� Agresywność ługująca wody deszczowej i kondensatu pary wodnej występującą okresowo, 

zwłaszcza groźnej w środowisku wielkomiejskim i jej dyfuzja w przez płaszcz muru lub powłok 
betonowych przyśpiesza korozje betonu i metalu; 

� postępująca degradacja: wypłukiwanie składników zapraw i betonu z porów, rys i zewnętrznej 
warstwy powierzchniowej, rozsegregowany beton w dolnych partiach (miejscowy brak spoiwa); 

� Warunki klimatyczne z cyklicznym oddziaływaniem efektu zamrozu w okresie od 
października/listopada do kwietnia, insolacja, dobowe zmiany temperaturowe; 

� Czynniki kinetyczne i uszkodzenia mechaniczne: przebudowy, modernizacje, zmiany stabilności 
otoczenia pod wpływem uszkodzeń mechanicznych podłoża (pęknięcia, rysy pionowe i poziome, 
ubytki i rozspojenia betonu spowodowane korozją rozszczelnienia itp.); 

� Czynnik ludzki: uszkodzenia spowodowane przez dewastację.  
Degradacja betonu, żelaza i  stali doprowadziła do wielu uszkodzeń w obrębie kamiennych 

elementów i okładzin balustrad, część z nich dopiero może się ujawnić w  
trakcie prac remontowych i konserwatorskich. 

 Stan zachowania balustrad na dziedzińcu wewnętrznym 

Stan balustrad na dziedzińcu jest zadowalający. Zarówno tralki (36 szt.) jak i pochwyty (8szt.) 
wymagają jedynie konserwacji na miejscu, nie są więc przewidziane do wymiany.  

 

  

Fotografia nr 13-14. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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Fotografia nr 15-16. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 
 

 Tabelaryczny wykaz stanu elementów balustrad od strony Kinoteki i Teatru Lalka 

 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU TRALEK [SZT.] 

LP. STAN TRALEK DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK TRALKI 

1. Od str. Kinoteki –   230 szt. 97 120 13 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 280 szt.  190 71 21 

 SUMA 287 191 34 
 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU POCHWYTÓW [SZT.] 

LP. STAN POCHWYTÓW DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK PARAPETU 

1. Od str. Kinoteki –   30 szt. 30 18 1 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 35 szt.  35 8 1 

 SUMA 65 26 2 
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Fotografia nr 17. Stan zachowania balustrad na prześle 35-35. Brak czterech tralek balkonowych. 

  

Fotografia nr 18. Widoczne ubytki piaskowca w 
czapach przy słupie nr 38. 

Fotografia nr 19. Ubytki piaskowca w tralce 
ozdobnej, uzupełnienia czap piaskowych 

betonem. 
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Fotografia nr 20. Stan zachowania balustrady przy ekranie reklamowym, przesło 47-48. 

  

Fotografia nr 21. Ubytki i spękania piaskowca 
przy słupie nr 49. 

Fotografia nr 22. Widoczne powierzchnie 
korodujących elementów metalowych przesło 

58-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 29 
 

 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 

Obecny stan zachowania kwalifikuje balustrady sprzed wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży do 
natychmiastowego remontu i gruntownej konserwacji. 

W pewnych miejscach zły stan balustrad zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
Przy okazji remontu konserwatorskiego balustrad, konieczna będzie naprawa i stabilizacja podłoża: 

cokołu i lekko przemieszczonych granitowych płyt tarasów.  
W zakresie prac budowlanych przewiduje się demontaż wszystkich elementów kamiennych 

balustrady: tralek ,parapetów oraz dolnej ławy podstawy  z przeznaczeniem do wykonania ich pełnej 
konserwacji, rekonstrukcji i ponownego zamontowania. Przewiduje się odtworzenie brakujących i 
zniszczonych elementów balustrady (jak pierwotnie) w piaskowcu szydłowieckim. Pozostawione zostaną 
słupy gdzie prace będą prowadzone na miejscu.  

Ogółem od strony Kinoteki jest w sumie 230 tralek w tym 120 to tralki betonowe, ok. 97 
uszkodzonych do renowacji  – w tym poważnie ok. połowa, brakuje 13 sztuk . Wszystkie parapety 
przewiduje się do wymiany. Od strony Pałacu Młodzieży naliczono 280 tralek, w tym betonowych 70 do 
konserwacji 190 oraz brak 20 tralek. Pełnej renowacji wymagają także pokryte okładziną piaskowcową 
witryny reklamowe. Wszystkie parapety przewiduje się do wymiany.  

Do zrekonstruowania są też czapy nad słupkami: ogółem ok. 23 szt.. Może się okazać, że po 
zdemontowaniu będzie więcej uzupełnień i rekonstrukcji do wykonania.  

Zakres proponowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w dwóch kierunkach, głównie: 
poprawę stanu technicznego - wstrzymującym procesy niszczące, estetycznym- przywracającym 
utraconą estetykę. 

Konieczne jest zdemontowanie balustrad z zastosowaniem jak najmniej agresywnych metod. Przy 
tak uszkodzonych balustradach, poleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez udaru, by 
wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań. Może okazać się że stalowe 
bolce użyte do montażu utrudnią demontaż tralek. Zaleca się użycie urządzeń do cięcia metalu w celu 
odcinania tralek - bolców na łączeniu tralek z parapetem. Demontaż rozpocząć po inwentaryzacji 
balustrad. Wykonać przegląd i zakwalifikować elementy do wymiany. 

W czasie prac konserwatorsko-budowlanych przy balustradach tralkowych należy remontowi poddać 
także powierzchnie kamienne witryn reklamowych. Zdemontować odspajające się i spękane płyty 
okładziny piaskowcowej. Naprawić podłoże I zamontować nowe płyty z piaskowca szydłowieckiego. 
Pozostałą powierzchnię kamienną witryn poddać pełnej konserwacji. Ramy stalowe witryn poddać 
oczyszczeniu I zabezpieczyć antykorozyjnie. Wymienić przeszklenia i uszczelnić. 

Z elementów balustrady należy bezwzględnie usunąć metalowe korodujące elementy: dwuteowniki i 
bolce, cementowe spoiny, betonowe rekonstrukcje i wtórne naprawy. Oczyścić materiał kamienny z 
nawarstwień, zabrudzeń i przebarwień mieszanymi metodami chemiczno - mechanicznymi. Zlikwidować 
problem korozji biologicznej. Usunąć mikroorganizmy preparatem biobójczym, po zastosowaniu 
powierzchniowym na kamiennych elementach należy je dokładnie wymyć . 

Następnie odsolić piaskowcowe elementy. Nasączyć preparatem wzmacniającym strukturę 
kamienia, wybrane elementy zabezpieczyć hydrofobowo (całość zaimpregnować na zakończenie prac 
konserwatorskich). Wysezonować i ponownie ocenić stan kamiennych elementów. Przystąpić do napraw 
po remoncie podłoża tarasu (cokół z okładziną). Zaizolować dolne partie wybraną metodą. Naprawić  
murowane i betonowe elementy: witryn reklamowych i słupki. Zagruntować podłoże przed montażem 
piaskowcowych elementów. Najkorzystniejsze dla obiektu byłoby wykonanie rekonstrukcji w kamieniu 
brakujących i bardzo zdestruowanych balasów oraz zastąpienie nowymi kamiennymi tralkami wtórnych 
betonowych kopii. Z punktu widzenia zgodności materiałowej poprawne byłoby również zastąpienie 
zniszczonych kamiennych i wtórnych betonowych parapetów i zastąpienie ich kamiennymi, np. z 
piaskowca ze złoża w Szydłowcu ( w kolorze jasnym). Materiał ten ma bardzo dobre parametry 
techniczne, jest polecany do ekspozycji zewnętrznej, jest chętnie używany do renowacji obiektów 
zabytkowych. 

 Należy również zlikwidować mikroorganizmy z powierzchni oraz usunąć zacieniające krzewy  od 
wsch. i zach. (sprzed Kinoteki) oraz zaprojektować aranżację terenu z zielenią. Balustrady są 
elementami architektonicznymi, łatwymi w uzupełnieniu – ich powtarzalność stwarza możliwości 
przywrócenia pierwotnego stanu lub znacznie lepszego pod względem trwałości materiałowej i 
wykonawczej.  
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Proponuje się również w przypadku rekonstrukcji zastosowanie bezpiecznych materiałów 
konstrukcyjnych: stali nierdzewnej - kwasowej i prętów z włókna szklanego2 i użycie do scalania 
rozfragmentowanych elementów  żywic epoksydowych i nowoczesnych zapraw mineralnych 
stosowanych do montażu kamiennych obiektów zabytkowych.  

Nowe elementy balustrad zostałyby dodatkowo zabezpieczone hydrofobowo (powierzchniowo) oraz 
za pomocą izolacji poziomej. Elementy mogą zostać wykonane w zakładzie kamieniarskim wg org. wzoru 
lub wg rys. z wymiarowaniem. 

 Program prac remontowych 

Program ma na celu poprawę stanu technicznego balustrad i przywrócenie im walorów estetycznych. 
Zakłada się wykonanie rekonstrukcji wszystkich brakujących elementów balustrad w piaskowcu 
szydłowieckim. Program zakłada przebieg prac w dwóch obszarach: prace renowacyjne i 
konserwatorskie: 

 Program prac konserwatorskich przy kamiennych elementach 

Prace przygotowawcze: 
 Demontaż wszystkich elementów balustrad; od strony Kinoteki i Teatru Lalka i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej. Pozostawienie wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”. 
 Ocena stanu zachowania elementów balustrad i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac 

renowacyjnych; 
Prace remontowe podłoża pod okładzinę i balustrady z obu stron PKiN:  
Prace konserwatorskie: 

 Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad: wykonanie wiernych kopii tralek 
i nowych parapetów z piaskowca szydłowieckiego. 

 Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad : z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod 
ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego typu Karcher lub metodą termopary przy 
wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 z zastosowaniem pasty czyszczącej FASSADENREINIGER-
PASTE firmy Remmers, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie 
ręczne szczotkami, korundami itp.  

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. 

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej strumieniowo 
w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym Funcosil® Alcutex BFA 
Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych 
mikroorganizmów. 

 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. (okłady z 
ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego wyschnięcia, 
zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym 
Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers (lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji 
krzemionki w porach kamienia. 

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 
firmy Remmers lub Epidian – 5 firmy Sarzyna , z zastosowaniem w razie potrzeby wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego . Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

                                                 
 
 
 
 
2 Mat. bardzo dobrych parametrach, ale niestety nie pozwala się trwale odkształcać - możliwe jedynie zastosowanie 
go w prostych odcinkach 
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 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw Restauriermörtel firmy Remmers. 

 Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną np. Unifix 3110 Firmy Mira  i sezonowanie zapraw. 

 Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i 
mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej-kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej Epidian -5 z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte 
wewnątrz spoiny I nie widoczne na zewnątrz. 

 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
konserwacji obiektów zabytkowych, np.: Fugenmörtel Remmers lub uzupełnienie spoin zaprawą 
imitującą piaskowiec; 

 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym firmy Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub Restauro-Lasur firmy Kaim 
(rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL lub WS firmy Remmers. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich. 

 Program prac konserwatorskich przy płytach tarasów –posadowienie balustrad 

Balustrada tralkowa jest posadowiona na płytach granitowych tarasu. Z biegiem lat pod wpływem 
warunków atmosferycznych płyty uległy przesunięciu i przemieszczeniu. Przy okazji prac remontowych 
dotyczących renowacji balustrad przed ponownym jej zamontowaniem należy wyremontować podłoże. 
Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić podłoże. Ponownie ułożyć płyty 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny między płytami zafugować. Przy 
wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni 
trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 
 

 Podjazd dla niepełnosprawnych 

Ze względu na trwający proces ujednolicenia barierek na podjazdach dla niepełno sprawnych osób 
zaleca się aby barierki podjazdu od strony Pałacu Młodzieży – obecnie z błyszczącej stali nierdzewnej –
zamienić na stalowe malowane jak w innych podjazdach PKiN. 

Podjazd wykonany dla niepełnosprawnych od strony Pałacu Młodzieży  ma podłoże wykonane z kostki 
Bauma. Zaleca się zamianę kostki betonowej Bauma na płyty granitowe – głęboko fakturowane i 
płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości.  

Ujednolicenie materiałowe dolnych partii budynku PKIN jest potrzebne gdyż zarówno tarasy jak i 
schody są wykonane z płyt granitowych . Taka zamiana zunifikowałaby i ujednoliciła by pod względem 
estetycznym podjazdy z obiektem. 

 

  Metodyka prac przy kamiennych elementach balustrad 

Postępowanie konserwatorskie przy elementach piaskowcowych. 
 
Oczyścić wstępnie kamień z nawarstwień, luźnych zabrudzeń, mchów, glonów i porostów z użyciem 

preparatów biobójczych np. preparatu Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i obficie spłukiwać czysta 
wodą. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 
4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu 
Abbeizer, lub pasty czyszczącej Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z 
pow. piaskowca. Pasta zostanie nałożona na powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut 
spłukana obficie  wodą, którą przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. 
Następnie powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem. Doczyszczanie 
powierzchni piaskowcowych prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej 
strumieniowo w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 Bara. W 
razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów, szczotek i pędzli. Należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw),metodą migracji do 
rozszerzonego środowiska.  
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Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w 
razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to 
kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa 
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.   

Po oczyszczeniu elementów z kamiennych zanieczyszczeń mineralnych należy usunąć wszystkie 
uzupełnienia wykonane z zapraw cementowych, miejsca te odkuć aż do zdrowego podłoża i zadrapać w 
celu nadania szorstkości – poprawi to przyczepność do podłoża. Do wzmacniania kamienia proponuje 
się zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remmers, czy Sto-Ispo – 
nasycanie metodą nanoszenia pędzlem ewentualnie met. przepływową.  

Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą epoksydową Viscacid 
Epoxi Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug 
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych w masie: 
mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na oczyszczoną i przygotowaną 
powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub - nakładana 
jako warstwa wykończeniowa, Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do 
uzupełniania fug i spoin Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do 
kitu (spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest 
I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do otaczającej kity powierzchni 
kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania, należy uzupełnienie dużych ubytków 
wykonać odpowiednio dobieranymi wstawkami pod względem struktury i barwy z piaskowca zbliżonego 
do oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad. Wszystkie fleki winny być mocowane po 
kamieniarsku, np. jaskółczy ogon, w gniazdach, na bolce z włókna szklanego, kotwy ze stali nierdzewnej, 
wklejanie fleków na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia.  

Ze względu że elementy stalowe zamontowane w spodniej stronie parapetów  (długie ceowniki 
wklejone w szerokie wykute koryto i zalane mocnym betonem) są silnie skorodowane  a dodatkowo 
mocno zalane betonem usunięcie ich jest praktycznie bez wielkich zniszczeń niemożliwe. Zakłada się 
wykonanie nowych parapetów w całości z piaskowca szydłowieckiego bez używania zbędnych 
elementów stalowych. 

Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych parametrach 
wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych jak zaprawy 
montażowe wodo I mrozoodporne Uniflex 3110 firmy Mira. 

Na powierzchni  witryn reklamowych należy określić stan okładziny piaskowcowej oraz pozostałych 
elementów kamiennych i wyznaczyć do demontażu. Odspojone I spękane płyty i inne elementy należy 
zdemontować. Naprawić podłoże usuwając zlasowane warstwy cementu. Wzmocnić podłoże –
zagruntować. Wyrównać za pomocą zapraw mineralnych mrozoodpornych. Uszkodzone płyty zastąpić 
nowymi wykonanymi z piaskowca szydłowieckiego o zbliżonej kolorystyce i tej samej grubości I 
wymiarach. Montować z użyciem zaprawy montażowej mrozoodpornej Uniflex 3110 firmy Mira. 

Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym Restauro-Lasur firmy 
Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, 
(Pigmentowana farba oparta na emulsji siloksanowej), najlepsze powłoki malarskie to te o spoiwie 
krzemoorganicznym i właściwościach hydrofobowych, dające zbliżony efekt do naturalnej patyny. Farba 
Funcosil Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, w 
wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. na piaskowcach i tynkach. 

Do impregnacji proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers: Funcosil SL (polecany do 
kamieni naturalnych).  

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie systemów 
środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami 
chem., osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 33 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH PRZY PLACU DEFILAD 1 W WARSZAWIE 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 

NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 12-09-2017 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Rozbiórka balustrady. 
 Renowacja elementów kamiennych. 
 Ponowny montaż całości. 
 Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 
- w czasie prac 
remontowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Porażenie prądem -podesty - w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. 
Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź oknami w 

poziomie parteru. 
 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 
poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 



 Załączniki 

 Płyta CD 

Na płycie CD została załączona dokumentacja fotograficzna. 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 K O N S E R W A T O R  Z A B Y T K Ó W    PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 

 
 
 

 
 
  

Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1153-PB-PLD1--K01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 
BALUSTRAD OD STRONY KINOTEKI 1:100 

2 1153-PB-PLD1--K02 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 

BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:100 

3 1153-PB-PLD1--K03 INWENTARYZACJA STANU BALUSTRAD OD 
STRONY KINOTEKI 1:50 

4 1153-PB-PLD1--K04 WIDOK BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:50 

5 1153-PB-PLD1--K05 WIDOK SŁUPKA NAROŻNEGO, 
 PRZEKRÓJ C-C,  1:10 

6 1153-PB-PLD1--K06 
SCHEMAT MONTAŻU BALUSTRAD, 
DETAL KOTWIENIA PARAPETÓW, 

PRZEKRÓJ D-D 
1:10 

 



 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1/1 EGZEMPLARZ NR 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJSCIA DO 

KINOTEKI-STRONA POŁUDNIOWA I OD PAŁACU MŁODZIEŻY- STRONA PÓŁNOCNA  
FAZA DOKUMENTACJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XII 
ADRES INWESTYCJI 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 
NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

Nazwa jednostki projektowej 

TALENT ANTIKA  
KONSERWACJA ZABYTKÓW BOGUSŁAW KORNECKI 

00-525 WARSZAWA UL. KRUCZA  19 / 16; NIP: 526-156-41-93 
REGON: 01567677 WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP.-NR 104544 

PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

mgr Bogusław Kornecki Konserwacja 
zabytków 

NR dyplomu 
5364 

NR uprawnień 
369/96 

 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

PROJEKTANT - SPRAWDZAJĄCY BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

dr inż. Radosław Sekunda konstrukcja 155/2002  

ASYSTENT BRANŻA NUMER UPR. PODPIS 

inż. Katarzyna Bałuk konstrukcja - - -  

KODY CPV 

DZIAŁ GRUPA KLASA KOD CPV OPIS KODU CPV 

45 
45.1 45.11 45100000-8 SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45.4 45.45 45453100-8 SST3- ROBOTY RENOWACYJNE 

WARSZAWA 11-09-2017 
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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 19.07.2017 zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem 
Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez: Rafała Krzemienia, prezesa Zarządu Pałacu Kultury i 
Nauki Sp. z o. o, z siedzibą: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a firmą: Talent Antika Konserwacja 
Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowanym przez Bogusława Korneckiego. 

 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest: 
• Opracowanie technologii naprawy, rekonstrukcji i oraz częściowego odtworzenia balustrad tralkowych 

wraz z witrynami reklamowymi zlokalizowanymi w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy budynku 
Pałacu Kultury i Nauki, położonego przy placu Defilad 1. 
 

Celem opracowania jest remont wyszczególnionych elementów oraz zabezpieczenie ich przed 
czynnikami atmosferycznymi i destrukcyjnymi.  

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1137- z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w 
opracowaniu. 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

LOKALIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI 
NA PLANIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
 

 

Schemat lokalizacji balustrad tralkowych przed wejściem do Kinoteki i Pałacu Młodzieży 

 

Kinoteka Pałac Młodzieży 
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 SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH 
RENOWACJI 

 Opis ogólny 

Balustrady usytuowane są na cokole biegnącym wokół gmachu Pałacu Kultury i Nauki, przed 
monumentalnymi schodami, symetrycznie na osi wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży. Układ kompozycji 
w lustrzanym odbiciu. Zorientowane w stronę. Alej Jerozolimskich (przed Kinoteką) i ulicy Świętokrzyskiej 
(przed wejściem do Pałacu Młodzieży).  

Układ balustrad sprzed obu wejść tworzy ramę po obu stronach tarasu (placu) przed wejściami i jest 
bardzo podobny. Układ elementów i wymiary przęseł balustrad są w obu takie same. Zmienne są 
wysokości cokołów. Różnią się od siebie jedynie tym, że balustrada przed Kinoteką została rozdzielona 
trzema biegami schodów jednokierunkowych wiodących na dolny taras, przez co została podzielona na 
4 odcinki: w kształcie odwróconej litery „┏ i ┓”, układ: 3 10-ciotralowe przęsła/słupek narożny/6 
przęseł 10-ciotralkowych/słupek/1 (ostatnie przęsło) 5-ciotralkowe ze wspornikiem na końcu (po 
bokach placu przed schodami prowadzącymi do Kinoteki) i w części środkowej symetrycznie do osi 
wejścia na cokole tarasu przed schodami „S i Ƨ”, układ: 10-cio tralkowe przęsło/słupek/3-tarlkowe 
przęsło/ słupek/ przęsło ze słupem inf. i 2 tralkami po bokach/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek.  

Przed Pałacem Młodzieży kompozycja balustrady składa się z 2 ciągów balustrad zakomponowanych 
w odbiciu lustrzanym, przypominających układem „┏  ┓”, układ: 3-tarlkowe przęsło/słupek /przęsło ze 
słupem reklamowym i 4 tralkami (po 2 po bokach)/ słupek/3-tarlkowe przęsło/słupek/7 przęseł 10-
ciotralkowych/słupek narożny/6 przęseł 10-ciotralkowych/1 przęsło 5-ciotralkowe/wspornik, na 
wewnętrznych końcach esowaty układ przęseł. Przeprucia stopniami schodów z dwóch stron zmniejszyły 
ilość przęseł w balustradach od strony Kinoteki. Obie kompozycje wzbogacono elementami małej 
architektury: monumentalnymi nastawami na cokołach wkomponowane w przęsła balustrad z obu stron 
Pałacu. Pełnią one funkcję użytkową o charakterze informacyjnym- jako słupy informacyjne. Mają formę 
prostopadłościanu o podstawie z wydłużonego prostokąta o długości od strony lica  wynoszącej 300cm. 
Szerokość tablicy równa jest szerokości parapetu balustrady, tj. około 50,5-51 cm. Trzon murowany z 
piaskowcową okładziną, na wysokim cokole o wysokości przęsła wynoszącej 105 cm. Po obu stronach 
Placu przed spocznikiem przed kondygnacyjnymi schodami do Pałacu Młodzieży, należą do ciągu 
balustrad. Zarówno od strony Kinoteki jak i od strony Al. Jerozolimskich zostały wybudowane podjazdy 
dla niepełnosprawnych, co skutkowało usunięciem jednego przęsła, które obecnie prowadzi do wejścia 
na podjazd.  

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ram (przęseł) zamkniętych pomiędzy murowanymi słupkami, 
z nakrywami w formie parapetów; z okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: 
piaskowcowych tralek, belek i parapetów.  

Pomiędzy słupkami zastosowano ramę z belek i tralek nakrytych poręczą w formie parapetu u góry, 
trwale połączonych z podstawą i cokołem. Dolne belki podstemplowane kostkami z granitu lub betonu 
(wtórne) tworzą ażur, pozwalający na odprowadzanie wody opadowej. Wymiary kostek to 20 x 30 cm. 

Boczne balustrady zamontowane na cokole o zmiennej wysokości. Dwie partie balustrad ze słupami 
informacyjnymi zamocowano na cokole o wysokości około 73 cm. Cokoły mają okładzinę z płyt 
granitowych mocowanych do podłoża betonowego. Spoinowanie wykonano z zaprawy cementowej. 

 
Standardowe wymiary: 

 
Przęsło: dł. = ok. 394 cm, szer.= 37 - 36 cm, wys.= ok. 102 cm (z czapą słupka ok. 105 cm) -standardowe 
10 tralkowe; fragm. przęsła ze słupem inf. dł.= 87 cm (jeden bok), 3 tralkowe dł. = ok. 100 cm, 5 tralkowe 
dł. ok. 170 cm. 

 
Parapet: 340 x 36 cm, gr.10 – 10,5 cm; 

Górna belka: 24 (szer.) x 5-6 cm (gr.); 

Tralka: ok. 25 - 25,4 (dł.) x 24 (szer.), h = ok. 66,0 cm, odstępy pom. osiami tralek = ok. 31 – 33 cm; 

Dolna belka: 37 cm szer., 15 cm gr. 

Słupek: 60 cm (dł.) x 55 -51 cm (szer.), h= 105 cm (z czapą) 

Parapet (całość): ok. 340 cm, 35 - 36 cm (szer.), 10 -10,5 cm gr. 

Wspornik: 35 cm (dł.) x 31 cm (szer. czapy) – 52 cm (w najszerszym miejscu esownicy), h= 102 cm. 
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 Konstrukcja balustrad 

 

Fotografia nr 1. Widok jednego z wyremontowanych przęseł. 

 
A. Elementy poziome: 

1.  Belki – górna (prosta) i dolna (profilowana; sima ze spływem, poniżej prosty profil); 
2.  Nakrywa: dwuspadowy lub parapet (przekrój pięciokąta z wyprofilowanym podcięciem od spodu 

na osadzenie belki stalowej) i z kapinosem; 
 

 

Fragment  archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). Słupek narożny. 

 
B. Elementy pionowe: 

1.  Słupki zamykające i dzielące balustradę na przęsła: kwadratowe, o profilowanej podstawie (takiej 
samej jak w dolnej belce), gładkim trzonie z prostym profilem u góry, czterospadowe czapy; 
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2.  Profilowane jednolalkowe tralki1 o przekroju kwadratu;  
C. Wsporniki (konsolki): 

Z spływem wolutowym na końcu balustrad (po 1 z każdej ze stron od Alej Jerozolimskich i 
Świętokrzyskiej), kamienny profilowany element w formie zbliżonej do pionowo dostawionego wspornika 
ze spływem wolutowym w kształcie esownicy, z profilowanym licem (dwa rowki); baza profilowana, boki 
z ornamentem pasowym przy krawędzi z profilem lica; niższy od słupków, na polu prostokąta, dostawiony 
krótszym bokiem do słupka, nakrywa (czapa) ze spływem z trzech str. 

 

 

Fotografia nr 2. Widok wspornika przy słupie nr 33. 

 
D. Słupy informacyjne (witryny reklamowe) zbliżone formą do steli (dwupiętrowy podział na cokół, 

płaszczyzna z profilowaną ramą na informację, napis itd.), nad nią zwieńczenie: wysoka, wąska 
prostopadłościenna nastawa na wysokim cokole w formie części pełnego przęsła balustrady, ze 
zwieńczeniem w formie rozwiniętego podwójnie profilowanego gzymsu wystającego przed lico z 4 str. z 
naszczytnikiem; nad zwieńczeniem obróbki blacharskie ze spływem, na jego powierzchni licowej 
zamocowane przeszklone otwierane gabloty (na plakaty, reklamy, informacje itp.) 

 

 

Fotografia nr 3. Witryna reklamowa 

 
Bazy słupków i dolne belki ramy przęsła balustrady są profilowane w kształcie simy ze spływem i 

prostym profilem poniżej. Górna belka ma prostą formę opracowaną bez profilowania. Skrajne przęsła 
balustrad zakończone kamiennymi wspornikami ze spływem w kształcie simy i z czapą od góry – całość 
wykonana z piaskowca. Powierzchnie piaskowcowych elementów opracowano na gładko – zostały 
wyszlifowane.  

                                                 
 
 
 
 

1 Balas, także balasek, balaska, tralka – w architekturze słupek balustrady złożony na ogół z dwóch 
dzbanuszków zwanych też lalkami, połączonych ze sobą podstawami. 
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Pomiędzy słupkami zamocowano w jednakowych odstępach tralki o czworokątnym przekroju, 
rozmieszczonych w ramach przęseł z belek: po 10 sztuk (standardowe przęsło), po 5 tralek (ostatnie 
przęsła przed wspornikiem) oraz po 3 tralki (boczne krótkie przęsła pod kątem prostym – łącznik 
pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami standardowymi). Boczne przęsła występują w sąsiedztwie 
witryn reklamowych. Przęsła ze słupami zawierają cokoły i dwa odcinki przęseł po bokach z dwoma 
tralkami z każdej str. Od góry balustrady pokrywają dwuspadowe parapety z kapinosem. 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Człon nr 2 

 
W górnej kamiennej belce nawiercono otwory średnicy wynoszącej 3,5 cm (takie same nawiercono 

w tralkach od góry i od dołu), przez te otwory przechodziły bolce (o średnicy 2 cm) dospawane do belki 
wsporczej pod nakrywę nad balustradą. Gotowe elementy składano na miejscu, przycinano w razie 
potrzeby (granica błędu wynosi nawet do 2 cm). Montaż przęseł odbywał się jeden po drugim. Rozstaw 
tralek dopasowany do rozstawu dospawanych bolców, otwory na bolce nawiercano w dolnych belkach 
w trakcie montażu. Same tralki mogły być nawiercane masowo (z dwóch stron) w trakcie wytwarzania 
elementów balustrad. Tralki osadzono na zaprawie cementowej. 

 

 

Fragment archiwalnego rysunku budowlanego. (1954 r). 
Schemat konstrukcji wsporczej i mocowania tralek 
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Łączenia elementów pionowych i poziomych balustrad na stalowe bolce z prętów zbrojeniowych o 
okrągłym lub kwadratowym przekroju, parapety zamocowano na stalowych ceownikach w grubej otulinie 
z zaprawy cementowej. Wym. otworów na belki w słupkach ok. 15,0 x 7,0 cm (belka – 14,0 x 7,0 cm). 
Słupki miały dwa otwory mocujące na stalową belkę (np.: ceowniki). Parapety piaskowcowe i belki ram 
balustrad wykonane są z odcinków o różnej długości, mają specjalnie opracowane wgłębienie, które 
służyło do zamocowania na stalowej belce wsporczej. Wewnątrz słupków, na osi, znajduje się otwór 
przelotowy o wym. 15,0 x 15,0 cm na stalową belkę konstrukcyjną (lub wiązkę prętów zbrojeniowych). 
Klejenie i spoinowanie za pomocą zaprawy cementowej. Konstrukcja słupów i słupków murowana z 
okładziną piaskowcową i elementami z pełnego kamienia: piaskowcowych tralek, belek i parapetów. Na 
samym dole zamocowano płytki granitowe w równych odstępach ułatwiających odprowadzanie wody, 
pełniły one również funkcję konstrukcyjną - podpierały dolną belkę. 

Oryginalne tralki, belki dolne i górne ram balustrad, czapy i parapety - piaskowcowe, słupki i cokoły (i 
słupy inf.) – okładziny piaskowcowe na podłożu betonowym.  

Wiele elementów składowych zostało bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi, np.: 
tralki i parapety krótszego odcinka balustrady przy podjeździe, czy betonowe tralki, parapety i belki w 
odcinkach ze słupami inf. od Al. Jerozolimskich. W przeszłości wykonywano naprawy balustrad, m.in. 
rekonstrukcje brakujących elementów wykonano z betonu: tralki, czapy słupków, górne belki i parapety.  

Na licu słupków i witryn okładzina piaskowcowa z płyt o różnych formatach. 
 

 PROGRAM KONSERWATORSKI 

 Historia obiektu  

Kinoteka powstała w miejscu wcześniejszych kin Przyjaźń, Młoda Gwardia i Wiedza. Gmach Pałacu 
Kultury i Nauki umieszczono w centrum miasta na placu ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana 
Pawła II, Alejami Jerozolimskimi i Świętokrzyską. Wymiary placu: od Marszałkowskiej do gmachu Dworca 
Centralnego- 500 m, od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej - 700 m. Gmach Pałacu Kultury i Nauki 
znajduje się na osi placu, która schodzi się z osią ulicy Złotej. Główna fasada gmachu znajduje się na 
ulicy Marszałkowskiej i odstępuje od linii rozgraniczającej na 175 m. Plac przed gł. wejściem do gmachu 
to dawny Pl.  Defilad, obecnie parkingi. Wzdłuż głównego frontu gmachu znajdują się niskie trybuny. Plac 
na prawo od gmachu Pałacu Kultury i Nauki (od Al. Jerozolimskich) - przed Kinoteką i na lewo (od. ul. 
Świętokrzyskiej) przed Pałacem Młodzieży.  

Północna elewacja Pałacu to aż cztery kondygnacje, które zajmuje znajdujący się tu Pałac Młodzieży. 
Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 r., jeszcze przed oficjalnym otwarciem Pałacu Kultury. 
Początkowo przyjmowano tu wyłącznie szkolnych prymusów. Dziś w zajęciach w 46 pracowniach 
uczestniczy ok. 5 tys. uczniów. Na ozdobionym kandelabrami dziedzińcu przed Pałacem Młodzieży od 
kilku lat zimą wylewana jest sztuczna ślizgawka, a latem urządzane są boiska do gry w koszykówkę. Od 
ul. Świętokrzyskiej skwer z roślinnością parkową, 2 fontanny (w obrębie placów)  i dwa osobno stojące 
obeliski. Cokoły, stopnie, tarasy, wejścia i częściowo pierwsze kondygnacje oblicowano płytami z granitu. 
Balustrady zostały wykonane na konstrukcji murowanej z piaskowcową okładziną i z elementów z 
pełnego kamienia. Użyto piaskowca szydłowieckiego. Obecnie te złoża wyeksploatowano, ale w 
okolicach wciąż wydobywa się piaskowiec zbliżony do tzw. „Szydłowca”.  

Gmach Pałacu Kultury i Nauki według swego przeznaczenia składa się z następujących zespołów: 
centrum naukowego, muzealno-wystawowego, Pałacu Młodzieży i centrum teatralno-widowiskowego (w 
tym 3 teatry i Kinoteka).  

Młodzieżowy i teatralno-widowiskowy zespół i muzeum umieszcza się symetrycznie na prawo i lewo 
od wysokościowej części Pałacu. Zespół teatralno-widowiskowy ma orientację w stronę Alei 
Jerozolimskich, zespół Pałacu Młodzieży w stronę ulicy Świętokrzyskiej.   

Czas powstania: 2 maja 1952- rozpoczęcie budowy 
22 lipca 1955 r.- zakończenie budowy 
Wysokość: 230,68 m – do wierzchołka iglicy, 167,68 m – bez iglicy 
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2) 
817 000 m3 ( 28 840 100 ft3) – kubatura 
Gł. Architekt: Lew Rudniew. 
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Fotografia nr 4. Widok budynku Plac Defilad 1 w dniu 21 lipca 1955r. 

 
Kinoteka:  
 
Przed monumentalnymi schodami do Kinoteki kompozycja balustrad podzielona została na 4 części 

przez 3 biegi 6 stopniowych schodów jednokierunkowych w str. wejścia do Kinoteki. Wysokość cokołu 
jest zmienna, wacha się pomiędzy 65 (po bokach) a 73 cm (od str. schodów). Podzielono balustradę na 
cztery partie: w kształcie odwróconej litery „┌ i ┐” (po bokach) i „S i Ƨ”( od pd.) w układzie symetrycznym 
do osi wejścia w krótszych łamanych ciągach balustrad wkomponowane są słupy informacyjne 
ustawione na cokołach w otoczeniu 2 odcinków przęseł dwutralkowych (poziom cokołu), 3 tralkowych w 
bocznych przęsłach (ustawionych pod kątem prostym) i 10 – tralkowych (przęsła równoległe do słupa 
inf.)  cofniętych w stosunku do przęseł ze słupami. Łamane odcinki zostały oddzielone od bocznych 
balustrad dwoma ciągami komunikacyjnymi sześciostopniowych schodów, pomiędzy nimi również 
umieszczono schody jednobiegowe (6-ciostopniowe  prowadzące na spocznik przed dwoma 
kondygnacjami schodów do Kinoteki. Balustrady po obu bokach placu są usytuowane na cokole: z boku 
Teatru Dramatycznego (od wsch.) i od str. Muzeum Techniki (zach.). Wiele elementów balustrad zostało 
bezpowrotnie zniszczonych i zastąpionych betonowymi: tralki, górne belki, czapy słupków i parapety.  

Część balustrad od wsch. I zach. zamontowano na cokole na o zmiennej wysokości, w bliskim 
sąsiedztwie zieleni (drzewek iglastych), stąd też są niemal stale zacienione. Od str. teatru wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych.  
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Fragment archiwalnego rysunku budowlanego (1954 r Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad 
zewnętrznych (od wsch. i zach.) przed schodami do Kinoteki. 

 
Układ słupów w przęsłach balustrad zewnętrznych przedstawia Rys. KO1. 
 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r). Fragm. ze słupem inf. (witryną reklamową) 
schodami do Kinoteki 

 
 
Kompozycja w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  
� Zach. od str. Muzeum Techniki: 3 przęsła 10 tralkowe, pod kątem prostym szereg 6 przęseł po 

10 tralek i ostatnia siódma z 5 tralkami, na końcu wspornik w kształcie woluty z czapą; 
� Wsch. od str. Teatru Dramatycznego – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. Muzeum 

Techniki. 
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Układ tralek i słupków w przęsłach balustrad od str. pd. 
 
Dwa krótkie łamane ciągi przęseł balustrad, umieszczone symetrycznie na osi wejścia w lustrzanym 

odbiciu, kształcie litery „S i Ƨ”, z frontowym przęsłem, w który wkomponowano cokół z nastawą w rodzaju 
słupa informacyjnego. Ciąg zaczyna i kończy słupek, przęsła oddzielone słupkami:  

� Od osi wejścia: 3 tralki (boczne przęsło), słupek i przęsło z 4 tralkami i cokołem – odcinki po 2 
tralki po bokach, boczne przęsło-3 tralki, i 10 tralkowe przęsło ze słupkiem na końcu. 

� Wsch. Od str. Teatru Dramatycznego – lustrzane odbicie układu balustrad od str. zach. 
 
Pałac Młodzieży:  
 
Przed schodami do Pałacu Młodzieży na cokole otaczającym z trzech str. plac zamocowano 

balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia, w odbiciu lustrzanym.  Balustrady 
zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na krańcach ramion przy 
schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. Obecnie część balustrady od strony północno-zachodniej 
została rozebrana i od północnego-wschodu trwają prace modernizacyjne, wykonywany jest podjazdy dla 
niepełnosprawnych (pn. –wsch.). Wysokość cokołu zmienna, analogicznie jak od str. Kinoteki. 

 

 

 

Skan fragm. archiwalnego rys. (1954 r) Fragm. z historycznym układem przęseł przed Pałacem 
Młodzieży od str. obecnej ul. Emilii Plater (druga str. – w lustrzanym odbiciu) 

 
 
Balustrady w układzie symetrycznym względem osi wejścia w odbiciu lustrzanym, ciąg zaczyna i 

kończy słupek, przęsła są oddzielone słupkami. Pocz. odcinka kompozycji balustrad opisywany od strony 
ul. Świętokrzyskiej.  

 
� Układ balustrady od str. wsch.: ciąg zaczyna się od wspornika w kształcie woluty z czapą, 7 przęseł 

w tym: 1 od str. wspornika 5 –tralkowe i 6 szt. 10-ciotralkowych, pod kątem prostym ramię z 7 
przęsłami 10 – tralkowymi, zakończonymi esowato z układem przęseł ze słupem informacyjnym 
powtarzającym komp. Sprzed wejścia do Kinoteki od str. pn.: pod kątem prostym 3 – trakowe, 
następnie przęsło ze słupem inf. (z odcinkami przęseł z parami tralek po bokach), na końcu 3-
tralkowe przęsło pod kątem prostym do osi wejścia;  
 

� Zach. – układ jest lustrzanym odbiciem balustrady od str. wsch. 
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 Stan zachowania balustrad tralkowych podlegających pracom remontowym oraz 
prawdopodobne przyczyny zniszczeń 

 Przyjęta numeracja balustrad 

Dla czytelnego przedstawienia stanu zachowania poszczególnych segmentów balustrad przyjęto ich 
numerację roboczą. Schemat numeracji wskazano na rysunkach numer KO1 oraz KO2. 

 

 Stan zachowania balustrad sprzed kinoteki 

Stan balustrad jest bardzo zły. Najważniejsza przyczyną, która spowodowała zniszczenia balustrad, 
jest ich wadliwa konstrukcja. Umieszczone w środku elementów kamiennych elementy stalowe tj. (w 
każdym parapecie)  długi 5m stalowy element ukryty w parapecie balustrady z licznymi wspawanymi 
bolcami do montażu tralek korodując spowodował nie odwracalne zniszczenia. Tak długi element 
stalowy jest także narażony na rozszerzalności i kurczliwość cieplna. Jego praca spowodowała spękania 
w sztywnej betonowo-kamiennej konstrukcji. W powstałe szczeliny i spękana przedostawała się woda 
opadowa oraz stałe zawilgocenie kamienia w okresach zimowych zamarzająca woda zamieniająca się 
w lód silami mechanicznymi powodowała dalszą destrukcję. Dalsze zniszczenia spowodował przyrost 
korozyjny metalu. Bezpośrednią przyczyną powstania zniszczeń jest niszczące działanie czynników 
atmosferycznych w postaci zalewania wodą opadową, jej cyklicznego zamrażania i rozmrażania w 
okresach zimowych w strukturze materiałów budowlanych 

Zbyt krótkie wysunięcie kapinosa kamiennych nakryw balustrady w stosunku do lica tralek i 
kamiennej dolnej belki spowodowało, że woda opadowa zamiast być odprowadzona poza obręb 
balustrad zalewała ich powierzchnię i kamienne słupki. Powierzchnia istniejących elementów 
kamiennych pokryta jest patyną i zabrudzeniami atmosferycznymi oraz ze względu na duże zawilgocenie 
licznymi koloniami glonów, porostów i miejscami mchów. Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich 
krystalizacji na powierzchni widoczne są liczne białe wykwity. W konstrukcji zastosowano metalowe 
elementy, które korodując wykazują silne działanie rozpierające i są bezpośrednią przyczyną powstania 
wielu uszkodzeń (spękań i odspojeń). 

Zastosowano w spoinach zbyt szczelną zaprawę cementową, co spowodowało, że uległa ona 
spękaniu oraz wykruszeniu i jest w dalszym ciągu wypłukiwana. Jej obecny stan w większości 
odpowiedzialna jest woda w każdej postaci, w szczególności opadowa, trudne warunki ekspozycji 
zewnętrznej w środowisku wielkomiejskim i wady wykonawcze: materiał zastosowany do wykonania i 
napraw balustrad, brak izolacji czy innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Czynniki nakładając się 
spowodowały duże zniszczenia, dodatkowo działalność ludzka spowodowała wiele bezpowrotnych 
uszkodzeń, które zostały uzupełnione w zaprawie batonowej. Wiele tralek, górnych belek, czap nad 
słupkami i parapetów zostało zrekonstruowane i zamocowane w miejsce brakujących fragm.. 
Zniszczeniu w stopniu całkowitym uległy wszystkie tralki, górna belka ram przęseł i parapetów z dwóch 
esowatych odcinków od str. pd. oraz pięciu przęseł balustrady od str. zach. sprzed Kinoteki.  

 
Największe zniszczenia zachowanych piaskowcowych elementów i pokrytych piaskowcową okładziną 

znajdują się w sąsiedztwie korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych:  
1. Spękania i ubytki w poziomie: w okoli. ceowników pod parapetami i spoinowanie dolne i górne 

tralek; 
2. Pionowe pęknięcia kamiennych elementów balustrad i spoin w obszarze wokół korodujących 

bolców montażowych (tralki), zbrojeń (słupki), na połączeniach odcinków belek, parapetów i okładzin 
oraz baz tralek  

 
Wszystkie spękania powodują łatwiejsze wnikanie wody w głąb rozszczelnionych elementów. 

Następstwem tego są często odspojenia fragm. okładziny słupków i słupów inf., baz i głowic tralek, 
prowadzące do odłamania tralki po podstawę, spękania i ubytki w obrębie górnych belek i parapetów, 
deformacje okładzin z płyt piaskowcowych, całkowite wykruszenie się spoinowania oraz wyprowadzenia 
składników wiążących z zapraw na bazie cementów.  

Parapety balustrad narażone są najbardziej na mechaniczne zacinające działanie wód opadowych 
(w tym gradu), oraz grawitacyjne wnikanie wilgoci w głąb balustrad. Zastosowanie metalu jako elementu 
konstrukcji i zapraw na bazie cementu do rekonstrukcji i montażu spowodowało wzmożoną korozję 
balustrad pojmowanych jako jeden organizm.  

Format piaskowcowych elementów ram balustrad i parapetów jest niejednorodny, widoczne są 
również wielokrotne naprawy parapetu metodą flekowania z zastosowaniem materiału kamiennego 
dopasowanego do oryginalnego. Większe ubytki parapetów uzupełniano betonem na rusztowaniu ze 
stalowych prętów.  



 Strona 14 
 

Wprowadzenie metalu w nie szczelnej otulinie z zaprawy cementowej do balustrad spowodowało 
wzmożoną korozję metalowych elementów. Najdrastyczniejsze zniszczenia występują wokół ceowników 
zastosowanych do wzmocnienia konstrukcji parapetów. Gruba i szczelna otulina z zaprawy cementowej 
spowodowała korozję kwasową (siarczanową) i węglanową (zasadową). 

 

 
Fotografia nr 5. Stan zachowania balustrad, przesło 1-2. 

Widoczne ubytki piaskowca, brak jedenj z tralek ozdobnych  

  
Fotografia nr 6. Widoczne powierzchnie 

korodujących elementów metalowych przesło 2-
3. 

Fotografia nr 7. Uszkodzenia słupka nr 5. 

 
Korozja metalu, obecnie w stopniu zaawansowanym, spowodowała rozsadzanie zapraw i przenikanie 

destrukcyjnych związków do już osłabionego materiału kamiennego. Produkty reakcji szkodliwych 
substancji zaabsorbowanych przez przefiltrowany przez wodę piaskowiec odkładają się na powierzchni, 
a w przypadku uszczelnionej pow. warstwą smolistych osadów - w warstwie przypowierzchniowej.  

 
Fizyczne i mechaniczne (rozsadzające) wieloletnie działanie okresowych zamrozów, rekrystalizacji 

soli transportowanych w głąb kapilar, prowadzi do odspajania się zewnętrznych warstw piaskowca i do 
odsłonięcia jego osłabionych partii. Takie zniszczenia, połączone z zacinającym działaniem wód 
opadowych spowodowało ubytki powierzchniowe tralek i parapetów, widoczne są one na licowych 
partiach piaskowcowych tralek w formie głębokich wżerów i wypłukanych uwarstwień (z żelazistymi 
dodatkami).  
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Spatynowane boczne powierzchnie, szczególnie na tralkach i bocznych płaszczyznach słupków, są 
miejscami pokryte silnie scalonymi czarnymi skorupiastymi nawarstwieniami z tłustych osadów 
pochodzących ze spalin. Wpływ agresywnego środowiska wielkomiejskiego, lokalizacja PKiN w centrum 
miasta, ze wzmożonym działaniem transportu kołowego prowadzi do powstania powierzchniowych 
osadów i w przypadku porowatego piaskowca do przetransportowania drobin sadzy w głąb struktury 
kamienia powodując trwałe szaro – czarne przebarwienia. Szczelna powierzchnia betonu, na której 
osadzają się z czasem ciemne nawarstwienia, ale są często spłukiwane przez deszcze z pionowych pow. 
wraz z postępującą korozją spoiwa. Osadzają się one na porowatej powierzchni betonowych uzupełnień, 
np. na parapetach, gdzie woda zalega dłużej. Beton podlega w naszych war. klimatycznych wzmożonej 
korozji węglanowej, spoiwo wapienne jest wypłukiwane z zapraw, wody opadowe omywając betonowe 
elementy powodują osadzanie się wtórnego węglanu wapnia w formie nacieków i naskorupień, widoczne 
zwłaszcza poniżej linii parapetu na betonowych tralkach od str. Muzeum Techniki. Rozszczelnienie spoin 
ułatwia penetrację wodzie opadowej i produktom korozji betonu, to również wzmaga korozję metalu. 
Niemal na całej długości balustrady z kamiennymi parapetami od spodu widoczne są korodujące 
krawędzie dwuteowników w zniszczonej otulinie z zaprawy cementowej. W wielu miejscach powstały 
rude zacieki na dolnej belce spowodowane wyprowadzeniem przez wody opadowe produktów korozji 
metalowych ceowników pod parapetem. Pręty z bolców mocujących tralki również są skorodowane, 
powodują poważne uszkodzenia w obrębie zasięgu występowania: rozsadzają podstawy i głowice 
(spękania promieniste), spoiny montażowe są rozszczelnione, woda przedostaje się do struktury 
parapetów i tralek. Wiele zniszczonych fragm. tralek leży przed dolną belką: odpryski betonu i 
skorodowanych prętów zbrojeniowych. 

Liczne zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia 
na kamiennych elementach w zacienionej strefie zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. 
Szczególnie dolne partie pokrywają zazielenienia: glony i porosty. W pustych miejscach po spoinowaniu 
zakorzeniły się nawet mchy.  

Zasolenie balustrad jest widoczne gołym okiem, szczególnie w obrębie podsiąkania kapilarnego. 
Uszkodzenia wynikające z zasolenia balustrad są szczególnie widoczne w spękaniach spoin i w ubytkach 
oraz korozji betonowego podłoża, które doprowadziło do odkształceń i odspajania się okładziny z 
piaskowca na słupkach i słupach inf. Widoczne są pionowe i poziome spękania ich okładzin i spoin od 
strony lica odcinków balustrad z cokołem. Witryny reklamowe w części nad cokołem są w lepszym stanie. 
Noszą ślady napraw: wykonano powtórne spoinowanie, uzupełniono ubytki, najpewniej rekonstrukcje 
uszkodzonych elementów balustrad przed Kinoteką od pd. wykonano w tym samym czasie, ale 
zachowane piaskowcowe elementy są przefiltrowana przez wody opadowe i woda wraz 
zanieczyszczeniami i produktami korozji kamienia, spoiwa z zapraw oraz soli wysypywanej przez ludzi w 
okresie zimowym w krótkim czasie spowodowały ponowne pogorszenie ich stanu, zwłaszcza w dolnych 
partiach. Balustrad. Działania naprawcze nie zawsze wykonano  właściwie, np. fugi zostały w wielu 
miejscach wymienione niechlujnie, ze szlichty cementowej, brudząc kamienne i betonowe elementy 
balustrad. 

Uszkodzenia mechaniczne są spowodowane działalnością człowieka oraz zacinającym działaniem 
opadów atm. (mechaniczne uderzenia kropel i gradu), eoliczne wietrzenie kamienia (piasek i inne 
okruchy wraz z wiatrem uderzają w powierzchnię balustrad z dużą siłą porównywalną ze strumieniem 
wydobywającym się z piaskarki, cyklicznego zamrozu (korozja mrozową) i rekrystalizacją produktów 
reakcji agresywnych związków ze spoiwem kamiennym i pochodzącym z zapraw.  

Duże znaczenie w procesie niszczenia balustrad ma podłoże, na którym ustawiono balustrady i rodzaj 
materiału zastosowanego na okładziny. Spękania w miejscu połączeń odcinków dolnych belek zostały 
prawdopodobnie spowodowane ruchami podłoża, m.in.  odkształceniami podłoża i przemieszczaniem 
się okładziny granitowej. Zły stan cokołu i części schodów, na których usytuowane są odcinki balustrady 
to złożona reakcja wad materiałowych i wykonawczych obiektu, ekspozycji zewnętrznej przy ciągłym 
użytkowaniu obiektu (m.in. komunikacja piesza, skuwanie lodu, posypywanie solą itp.), środowisko 
wielkomiejskie i woda w każdej postaci. Na stan postępującej korozji konstrukcji schodów, betonowego 
podłoża i zniszczenie spoin (zachowanych szczątkowo) zapewne miały wpływ czynniki geologiczne: 
osiadanie budynku i nieustanne drgania gruntu spowodowane transportem naziemnym i podziemnym: 
bliskie sąsiedztwo dwóch stacji metra i Dworca Centralnego PKP, ruchu tramwajowego (z trzech stron) 
oraz transportu kołowego: cywilnego i komunikacji MZK. Wystarczy postać trochę nieruchomo na placu 
przed schodami do Kinoteki by wyczuć drgania stopami!  

 
W dolnych partiach balustrad widoczne są mechaniczne uszkodzenia: utrącenia narożników tralek, 

krawędzi belek czy wsporników, ubytki piaskowcowych elementów spowodowane rozsadzaniem od 
środka cementowych zapraw pod wpływem korodujących metalowych elementów konstrukcyjnych i 
montażowych. Największe skupisko betonowych tralek widoczne jest w krótkim ramieniu balustrady od 
str. Teatru. Czarna patyna i przebarwienia w strukturze powstały pod wpływem zanieczyszczeń 
środowiska wielkomiejskiego pod działaniem wody w każdej postaci. Umiejscowienie balustrad na 
cokole z okładziną granitową bez odpowiedniej izolacji spowodowało podsiąkanie wody opadowej w 
porowatą strukturę piaskowca jak w gąbkę. 



 Strona 16 
 

 Zanieczyszczenie środowiska, substancje smoliste pochodzące ze spalin oraz zastosowanie 
cementu wprowadziło do struktury kamienia wiele związków powodujących korozję kwasowo – 
węglanową, siarczanową itd. 

Od strony Teatru Dramatycznego, do dobudowanego podjazdu przylega odcinek balustrady 
składający się z 3 przęseł (22-25), wszystkie tralki (30 szt.) wykonano z betonu na metalowym rdzeniu. 
Górne belki, czapy nad słupkami i parapety zrekonstruowano w betonie, pozostałych 7 przęseł (od wsch.) 
ma elementy balustrad wykonane z piaskowca i w okładzinie piaskowcowej (słupki). Zachowało się 61 
tralek, brak 4, z czego ok. 10 szt. jest mocno uszkodzonych. Brak podstaw lub głowic oraz wiele drobnych 
ubytków formy każdej tralki, (spękań, odłupanych narożników, ubytków krawędzi itp.). Parapety nad 2 
przęsłami piaskowcowe zachowane, 2 uszkodzone niemal w całości - brak parapetu w 90% (przęsło 29-
30,31-32), widoczna odsłonięta korodująca konstrukcja z metalu (ceownik) w otulinie z betonu, beton 
spękany i rozwarstwiony, przęsło 26-27 – parapet ma duży ubytek przy krawędzi, podobnie jak parapet 
nad przęsłem 30-31. Wiele fragm. parapetów zostało uszkodzonych: ubytki i spękania wzdłuż 
dwuteowników, spoinowania i na krawędziach. Odcinek balustrady po jej wewnętrznej str. (1a-3a, 1b – 
do 4b) zajmują stoliki kawiarniane.  

Część balustrady od wsch.: brak 4 tralek (w 30-31 i 31-32), ok. 20 uszkodzonych (niekompletnych). 
Parapety uszkodzone, mają wiele ubytków, odspojone od dołu wzdłuż korodujących dwuteowników. 
Metal zbrojenia w wielu miejscach odsłonięty z zaawansowaną korozją powierzchniową i wżerową 
(strukturalną), skorodowana powierzchnia dwuteowników ma wiele spękań wzdłuż warstw i 
złuszczających się i odpadających łusek skorodowanego metalu, wiele ubytków zaprawy cementowej 
odpadło wraz z fragm. powłoki z pod. korozji metalu. Słupki popękane z odspojonymi fragm. okładziny 
piaskowcowej wzdłuż spoinowania, czapy przeważnie wtórne betonowe, powierzchnia czap 
nadtrawiona, spoiwo zaprawy wypłukane. Piaskowcowy wspornik w kształcie woluty ma wiele drobnych 
uszkodzeń powierzchniowych, ubytki formy. Spoiny uszkodzone, w wielu miejscach spękane, brak spoin 
w  wielu miejscach. Wtórne naprawy z niechlujnymi spoinami zachodzącymi na kamień okładzin i tralek. 
Całość balustrad pokryta czarną patyną i skorupiastymi nawarstwieniami - powstały pod wpływem 
wietrzenia kamienia i osadzania się zanieczyszczeń środowiska wielkomiejskiego pod wpływem 
warunków klimatycznych, wody (w każdej postaci) i wad wykonawczych. Samochody oprócz osadów 
pochodzących ze spalin wzniecają kurz uliczny. Wody opadowe z części elewacji spłukują kurz, w innych 
miejscach przyczyniają się do jego gromadzenia. 

Śnieg gromadzi się głównie na poziomych powierzchniach i wystającym detalu architektonicznym, 
gdzie zalegając przez okres dłuższego czasu zbiera zabrudzenia typu przemysłowo- miejskiego w tym 
sadzę. W trakcie roztopów owe pyły spływają z wodą i osadzają się a z biegiem czasu trwale mineralizują 
z podłożem tworząc patynę. 

Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć co osłabia spoistość struktury 
kamienia.  Sprawcą zniszczeń kamienia jest woda. Głównym jej źródłem są opady atmosferyczne. 
Porowatość skały osadowej sprawia, że woda wnika głęboko. Woda uruchamia różnego rodzaju procesy 
fizyczno-chemiczne. Między innymi powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie niektórych 
składników. Piaskowiec pod wpływem zanieczyszczonego, miejskiego środowiska pokrywa się 
zmineralizowanymi zanieczyszczeniami tzw. patyną. Największe ubytki kamienia powstają na skutek 
zamarzania wody w strukturach kamienia, oddziaływanie korozji betonu i zapraw cementowo – 
wapiennych i korodujących metalowych bolców mocujących piaskowcowe elementy w balustradach. 
Dużą rolę w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. 
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, 
które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśnie deszcze”. Związki te, choć w małym stężeniu, ale 
przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia 
powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej, szczególnie w 
miejscach styków, rozwarstwianie się betonu (korozja siarczanowa) oraz przyspieszona korozja stali 
zbrojenia. 
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Fotografia nr 8. Nacieki wapienne na powierzchni betonowych tralek 

 
Rozkład spoiwa cementowego spowodował m. in. zwiększenie zasolenia balustrad i przyczynił się do 

powstania białych nacieków w postaci wtórnie wykrystalizowanych zw. wapnia na powierzchni 
piaskowcowych elementów balustrad i ich betonowych kopii. Nacieki te tworzą miejscami grubą 
deformującą pow. warstwę, występują one w strefach z długotrwałym zacienieniem, gdzie zawilgocenie 
utrzymuje się najdłużej. 

Parapety i dolne odcinki balustrady noszą oznaki korozji biologicznej: są mocno zawilgocone i pokryte 
glonami, gł. zielenicami. Zacienienie i bliskie sąsiedztwo roślinności (zarośli z iglaków) sprzyja rozwojowi 
mikroflory. Atak mikroorganizmów wzmaga zawilgocenie i wzmaga korozję materiałów: powierzchniową 
i strukturalną. Wprowadza agresywne związki do struktury kamienia pochodzące z procesów 
metabolicznych, nadtrawiają one powierzchnię kamienia, ułatwiają penetrację korzeniom roślin a te 
działają również mechanicznie – rozpierająco na strukturę podłoża. W zagłębieniach spoin w dolnych 
partiach gromadzi się kurz, ziemia i humusu  - podłoże, w którym ukorzeniły się drobne rośliny i trawy. 

Poniższy schemat przedstawia  stan zachowania poszczególnych odcinków i przęseł balustrad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 18 
 

 
Balustrada od str. Teatru Dramatycznego „┐” z układu „┌ i ┐”. 

 Przed przęsłem krótkiego ramienia balustrady podjazd dla niepełnosprawnych. Na bocznych 
powierzchniach schodów i po wewnętrznej str. balustrady od str. Teatru Dramatycznego znajdują się 
stoliki kawiarniane, ustawione na okres letni. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
Słupek 22 
betonowa 
czapa 

(22-23)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

(23-24)   10/10 
tralki betonowe, 
spoiny ze szlichty 
spękane 

(24-25)   10/10 tralki 
betonowe, spoiny ze szlichty 
spękane 

słupek narożny 25 
betonowa czapa 

 podjazd dla niepełnosprawnych 
od str. lica balustrady → 

 

 odspojenia parapetu od górnej 
belki wzdłuż spoinowania, 
widoczny korodujący 
dwuteownik pod parapetem 

(25-26)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek i 
czapy, utrącenia na 
krawędziach profili, 
ubytki w spoinowaniu, 
zachlapania cementem 

   ubytki fragm. parapetu, 
spękania na krawędziach 
(łączenia) i odspojony wzdłuż 
ceownika, wypłukane spoiny,  

(26-27)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki formy, brak fragm. 
tralek, uszkodzone 
spoiny 

   spękania wzdłuż cementowych 
spoin, widoczny korodujący 
ceownik pod parapetem 

(27-28)   10/10 
piaskowiec, spękania i 
ubytki fragm. tralek, 
utrącenia na 
krawędziach 

   rozległy ubytek na 80% 
parapetu,  

(28-29)   10/10 
piaskowiec, 3 tralki 
uszkodzone 

   ubytki w spoinowaniu, spękany 
słupek, ubytki na krawędziach 
parapetu, odspojenia wzdłuż 
ceownika 

(29-30)   10/10 
piaskowiec, 5 tralek 
uszkodzonych (brak ½ 
podstawy dwóch tralek) 

   parapet ma 1 rozległy ubytek 
obok brakującej tralki i kilka 
mniejszych, uzup. z betonu; 
słupek spękany, odspojona 
okładzina piaskowcowa, ubytki 
w spoinowaniu 

(30-31)    8/10 
piaskowiec 
7 tralek uszkodzonych: 
brak 4 podstaw tralek 
(spękane), brak 2 całych 
tralek 

   uszkodzony parapet 
(brak ok. 90% piaskowcowego 
parapetu 

 (31-32)    3/5 
piaskowiec 
brak 2 tralek 

   spękania wzdłuż spoiny na 
styku ze słupkiem 

wspornik (piaskowiec), 
drobne ubytki fragm. (dół 
esownicy) na 
krawędziach i 
powierzchniowe 
wyługowania, ubytki w 
spoinowaniu 
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Balustrada od str. Muzeum Techniki „┌” z układu„┌ i ┐”. 
Przęsła 11- 8 do 7 łącznie z narożnym słupkiem zrekonstruowane tralki, czapy nad słupkami i 

parapety wykonano jako odlewy z betonu wg zachowanych oryginalnych elementów balustrady.  
 

Słupek narożny 8 
betonowa czapa, 
trzon z okładziny i 
podstawa -
piaskowiec  

(8-9) 10/10 tralek z 
betonu, białe zacieki i 
nacieki na pow. tralek, 
czapy z betonu z 
ubytkami 

(9-10)   10/10 tralek z 
betonu, białe i czarne 
zacieki, odspojone 
spoiny ze szlichty, 
czapy z betonu 

(10-11) 10/10 tralek z 
betonu, czapy z betonu 

słupek 
zewnętrzny 11, 
czapa z betonu 

(7-8)   10/10 
tralek z betonu, czap 
nad słupkami i 
parapet z betonu, 
odspojenia wzdłuż 
cementowych spoin 

    

(6-7)   10/10 tralek 
z betonu, 
odspojenia, 
spękania  

dolna belka ramy przęseł 
wyk. z piaskowca 
parapet i czapa nad 
słupkiem z betonu 

   

(5-6)   9/10 (8 
uszkodzone), 2 z 
ubytkami, spękane 
podstawy tralek, 
brak jednej tralki 

Betonowa czapa na 
słupku nr 6 

 Parapety z piaskowca: 
1 – 5 mocno 
skorodowane, pow. 
piaskowcowych elem. 
zazielenione, 
porośnięte porostami, 
pionowe spękania w 
miejscu łączenia 
odcinków dolnej belki. 

 

(4-5)   9/10 (4 
uszkodzone), 
wszystkie spękane, 
brak jednej tralki 

uszkodzony, spękany 
słupek nr 5 

 Widoczne wtórne 
ciemne naprawy 
szlichtą cementową 
(spoinowanie) i 
betonem (parapety). 
 

 

(3-4)    7/10 (4 
uszkodzone), brak 3 
tralek (pozostały 
bazy z met. bolcem), 
ubytki w 
spoinowaniu 

Parapet z piaskowca z 
uzupełnieniem betonową 
zaprawą 90 x 36 cm, 
ubytek parapetu 20% 

 Powierzchnia słupków 
nadtrawiona i pokryta 
zaciekami, spoiny 
rozszczelnione 

 

(2-3)    7/10/ (4 
uszkodzone tralki), 
brak 3 całych tralek  

 ubytki parapetu    

(1-2)    4/5 (3 
uszkodzone - 1 
tralka niemal w 
całości, pozostała 
baza z met. bolcem) 

spękania parapetów 
wzdłuż ceowników  

   

wspornik – woluta 
(piaskowiec), drobne 
ubytki i obtłuczenia 
krawędzi, naprawy 
uszkodzonych 
krawędzi zaprawą 
betonową. 

    

 
 
Odcinki balustrad od pd. (ze słupami inf.) w kształcie „S i Ƨ” 

 
Słupek 
17 

betonowe tralki, 
parapety i czapy  

 Słupek 
20 

10-
ciotral
kowy 

 Słupek 
21  Słupe

k 12  10-
ciotralkowy 

Słupe
k 13  betonowe tralki, parapety 

i czapy  
Słupek 
16 

3 tralki            L  3 tralki        3 
tralki             P 3 tralki 

               
Słupek 
18 

   przęsło ze 
słupem      inf. i 4 
tralkami 

 Słupek 
19        Słupe

k 14  przęsło ze słupem inf. i 4 
tralkami 

Słupek 
15 
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Ta część balustrady została poddana zabiegom naprawczym. Wymieniono wszystkie 40 tralek na 
betonowe odlewy z formy według oryginału. Wymieniono górne belki z ram przęseł oraz parapety i czapy 
nad słupkami. Zachowała się dolna partia ram: dolne belki z simą, piaskowcowa okładzina trzonów 
słupków, słupa informacyjnego oraz cokołu. Ubytki w zachowanych piaskowcowych elementach 
uzupełniono zaprawami min., za pomocą flekowania piaskowcem oraz wymieniono spoinowanie. 
Powierzchnia jest jasna i prawie pozbawiona patyny. Miejscami widoczne są czarne nawarstwienia – 
osadzają się na nadtrawionej powierzchni betonowych elementów. Występują białe i ciemne zacieki na 
dolnych powierzchniach balustrad powstałe na skutek działalności wód opadowych, podsiąkania 
kapilarnego oraz zasolenie widocznego na jego linii do około połowy wysokości balustrady. Dolna partia 
w nieco ciemniejszym kolorze – w strefie zawilgocenia. Niektóre elementy okładziny piaskowcowej na 
słupach są odspojone. Spoiny są nieszczelne. Występują spękania wzdłuż cementowych spoin oraz 
drobne ubytki przy krawędziach płyt piaskowcowych. 

Powierzchniowa korozja betonowych powierzchni spowodowana jest przez działanie wody opadowej, 
białe zacieki spowodowane są rozkładem spoiwa cementowego widoczne poniżej parapetu. Miejscami 
widoczne są poziome spękania w obrębie betonowych parapetów. Spowodowane są najpewniej 
rozpierającym działaniem korodujących profili stalowych.  

Narożny skrajny słupek od strony lica (zachodnia część) jest bardzo uszkodzony: potrzaskana 
podstawa, betonowe podłoże trzonu (pod okładziny skorodowane), spoiny rozszczelnione, odcinek 
przęsła pomiędzy słupkiem a słupem informacyjnym również jest uszkodzony. Widoczne są pionowe 
spękania w dolnych partiach i ubytki formy dolnej belki.  

Ubytki w obrębie piaskowcowych elementów ram w przęśle ze słupem informacyjnym mogły zostać 
spowodowane deformacją podłoża, pękaniem spoinowania – fragm. osłabionego piaskowca odłamują 
się wraz z mocniejszą cementową spoiną. Pojawiają się m. in. odspojenia i przesunięcia wielu 
granitowych płyt okładziny cokołu. Brak spoin ułatwia wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

 

Fotografia nr 9. Wymienony odcinek przęseł 20-21 
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Fotografia nr 10. Stan zachowania balustrad, przesło 29-30. 

Widoczne ubytki piaskowca w czapach  

 Fotografia nr 11. Przesło 31-32. Widoczne 
ubytki piaskowca w czapach, brak 2 tralek 

ozdobnych. 
Fotografia nr 12. Uszkodzenia słupka nr 28. 

 
Balustrady od str. Pałacu Młodzieży 
Uszkodzenia balustrad od strony Pałacu Młodzieży są analogiczne jak w przypadku balustrad od 

strony Kinoteki. 
Od strony Pałacu Młodzieży nie wykonywano napraw balustrad na taką skalę jak przed wejściem do 

Kinoteki. Mniej jest betonowych rekonstrukcji tralek, więcej jest za to uszkodzeń piaskowcowych 
elementów i okładzin.  

Zdemontowano kilka przęseł od strony zachodniej. Poprzednie zabiegi naprawcze piaskowcowych 
przęseł i parapetów w betonie ulegają już korozji. Betonowe tralki pokrywa jasny nalot. Poziome 
powierzchnie uzupełnień spatynowane. 

Na całej długości balustrad, poniżej parapetów, widoczne są boczne fragmenty korodujących 
ceowników. Występują tu spękania biegnące w całej długości i grubości piaskowcowych parapetów oraz 
czapy spowodowane korozją ceownika nad górną belką przęsła i stalowa belką na osi słupka. Wiele 
fragmentów odspojonych wzdłuż takich spękań. Wiele podstaw i głowic tralek uszkodzonych: spękanych 
i odspojonych. Wielu fragm. brak. Spoiny ze szlichty cementowej ciemnoszare z białymi wykwitami na 
krawędziach, rozszczelnione, spękania biegną wzdłuż płaszczyzny spoinowania, miejscowo zabrudzenia 
okolicznych powierzchni. 
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Niemal wszystkie płaszczyzny  piaskowcowych elementów pokrywa szaro – czarna patyna, 
zacienione płaszczyzny i osłonięte przed zacinającym działaniem wód opadowych mają czarne 
skorupiaste nawarstwienia, częściowo odspajają się odsłaniając jasną pow. osłabionego kamienia. 
Piaskowiec w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu, zalegającym śniegiem, mgłą 
kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane w wilgoci w kwasy. 

Niewłaściwie wyprofilowany i niespójny chodnik, miejscami jest zbyt szczelny, ułożony na cementowej 
podsypce, co uniemożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci. Zatrzymuje wodę, co z kolei prowadzi do 
zarastania glonami. Dodatkowo usytuowanie od str. pn., co sprzyja wysokiemu zawilgoceniu i wzrostowi 
glonów, grzybów, bakterii i innej mikroflory. 

Balustrady zakomponowane w dwóch łamanych ciągach, łączących układy „┌  ┐” z  „S Ƨ” na 
krańcach ramion przy schodach w obrębie cokołu na osi wejścia. 

Zachowane piaskowcowe elementy balustrady po l. str. od osi wejścia do P.M. ma liczne uszkodzenia 
powierzchniowe, rozległe ubytki i spękania. Powierzchnia piaskowca jest bardzo osłabiona, krucha i 
spatynowana. Pokrywają je złuszczające się warstwy smolistych osadów. 

 
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 

odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania poszczególnych przęseł balustrady tralkowej jest 

przedstawiona na płycie CD załączonej do opracowania na stronie tylnej okładki projektu. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupek 40 40-41 
(10/10 
2 t 
beton 
70% 
beton- 
parapet
) 

41-42 
(10/10 2t. 
beton, 2 
uszk. bazy) 

42-43 
(10/10, 3 
t. beton) 

43-44 
(10/10 7 t. 
beton, 1 
uszk.) 

44-45 
(10/10, 4 
t. beton) 

45-46 
(10/10, 5 
t. beton) 

Przejście 
dla 
niepełnospr
. 

Słupek 47(brak 
1/2 czapy) 

   Słupek 50 

39-40 (10/10 
3 t. beton, 2 
bazy tralek 
uszk.) 

Liczne 
naprawy 
z 
betonu 
na 
parapet
ach  

1/3 
parapetu z 
betonu 

Parapet z 
betonu 

Odspojenia 
parapetu 

parapet w 
ok. 60% 
beton 

Parapet 
uszk. 
(wtórne 
naprawy 

  (2/3 t. uszk.) 
Brak czapy 

   (3/3 t. ubytki, 
parapetu (beton) 

38-39 (8/10   
1 t. beton, 1 
uszk.) 

       Słupek 48   
(2/2 1 t. 
betonowa) 

słup info 
uszkodzenia, spękania, ubytki spoin, 
zażelazienia, wyługowania pow.  
zasolenia,  

 
(2/2) 

Słupek49 pow. 
okładzin uszk, brak 
spoin, odspojona 
czapa 

37-38 (10/10 
8 t. beton, 1 
uszk.) 

Parapet 
ma 
uzup. 
beton. 

           

36-37 (10/10 
4 t. 
betonowe) 

            

35-36 (6/10 
dwie tralki 
betonowe)  

Betono
we 
uzup. 
fragm. 
parapet
u 

  L. str.         

34-35 (10/10 
wszystkie z 
piaskowca)  

Parapet 
ma 
wiele 
ubytków 

           

33-34(5/5 
jedna tralka 
betonowa) 
  

Parapet 
w 1/3 
brak 

           

Słupek 33 
(uszk. Czapa) 

            

Wspornik, 
bark fragm. 
czapy 
Uszk. 
Krawędzi, 
ubytki, 

            



Liczne wyługowania na powierzchniach odsłaniają osłabioną strukturę kamienia. Widoczne są 
bardzo rozległe, sięgające w głąb elementów spękania parapetów wzdłuż korodujących ceowników w 
otulinie z zaprawy cementowej. pod nimi. Jest to najczęstsza przyczyna powstawania dużych ubytków 
formy parapetów. 

Czapy słupków gdzieniegdzie uszkodzone również przez krawędzie korodujących stalowych belek. 
Bardzo częste uszkodzenia baz i głowic tralek spowodowane przez rozsadzające je produkty korozji 
metalowych bolców mocujących tralki. Liczne mechaniczne uszkodzenia: ubytki (utrącenia) narożników, 
krawędzi belek i parapetów, spękania pionowe i poziome wzdłuż linii spoinowania.  

Wiele tralek zostało uszkodzonych bezpowrotnie i zastąpionych betonowymi kopiami. Ze 145 tralek 
43 jest wykonanych z betonu według zachowanych wzorów. 3 parapety (44-45,45-46,47-48 ) są 
najbardziej zniszczone, nadają się wyłącznie do wymiany. 

Naprawy odcinków i rekonstrukcje parapetów wykonano z betonu. Balustrada jest mocno 
zawilgocona a na niemal wszystkich płaszczyznach bujnie rozwijają się mikroorganizmy, górne partie gł. 
glony, dolne – porosty.  

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono opis uszkodzeń elementów tralek. Pozycje tabeli 
odpowiadają odpowiednim pozycjom elementów balustrad. 

 
 
 

słupek 
51 

   Słup
ek 
54 
  

54-55 
(9/10, 
5 t. 
beton, 
brak 1 
t.) 

55-56 
7/10, 
2 t. 
beton, 
brak 
3 t.) 

56-
57 
(9/1
0bra
k 1 
t.) 

57-58 
(9/10 
2 t. 
beton, 
3 
uszk. 

58-59 
(10/1
0 3 t. 
beton, 
brak 
½ 
czapy 

59-60 
(10/10, 
4 t. 
uszkodz.) 

60-61 
(8/10, 8 t. 
beton, (z 1 
została 
baza), brak 
2 tralek 

Słupek 61 

(3/3) t. 
betono
we 

   (3/3
) t. 
beto
now
e 

       61-62 
(8/10 2 t. 
brak, 5 
uszk.) 

słupek 
52 

(2/2) t. 
z 
piaskow
ca, 
betono
wa 
czapa 

słup info.: 
ubytki 
piaskowca i 
spoinowania
, wtórne 
uzup. (fleki) 
w innym 
mat. kam., 
wyługowania 
pow. 
okładziny, 
zażelazienia  

(2/2) t. 
z 
piasko
wca, 
betono
wa 
czapa 

Słup
ek 
53  
 

      górne belki 
pokryte 
warstwą 
szlichty 
cementowej, 
spękania w 
głąb 
parapetu 
wzdłuż linii 
dwuteownik
a 

62-63 
(9/10 brak 
1 t., 2 t. 
uszk.) 
Parapet 
uzup. z 
betonu  

   
 

 

        poręcz 
bardzo 
uszkodzona, 
ubytki 
wzdłuż 
korodująceg
o 
dwuteownik
a 

63-64 
(8/10 5 t. 
uszk.) 

       P. str.    cześć 
parapetu 
uzup. 
betonu 

64-65 
(10/10 3 t. 
uszk. bazę i 
głowice) 

           górna belka 
pokryta 
szlichtą 

65-66 
(10/10, 2 t. 
spękane) 

            66-67 
(10/10 2 t. 
beton, 2 
uszk.) 

           uszkodzone 
parapety 
(ubytki, 
spękania) 

67-68 (4/5, 
1 t. 
betonowa, 
brak 1 t.,2 t. 
uszk.) 

            wspornik 
ubytki na 
krawędziach
, uzup. w 
betonie, 
czapa z 
betonu 
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Niemal wszystkie przełamy ubytków mają wyoblone krawędzie a ich powierzchnie są pokryte patyną 
i zazielenione. Zawilgocenie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, są one przyczyną korozji biologicznej 
powierzchni elementów balustrad. Zły stan balustrad może również wynikać z usytuowania (od strony 
północnej), który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Kurz zgromadził się przez lata we wszystkich pustych spoinach i załamaniach form. Balustrady od 
strony Pałacu Młodzieży są w dużo gorszej kondycji i od dawna nie były poddawane zabiegom 
konserwacji. Zakurzeniu sprzyja lokalizacja obiektu przy ruchliwych ulicach.  

W partii balustrad zwraca uwagę korozja złącz żelaznych i nasycanie piaskowca produktami korozji, 
tlenkami żelaza niezwykle trudnymi do usunięcia. Metalowe kształtowniki (dwuteowniki), płaskowniki i 
pręty zastosowane do wzmocnienia konstrukcji i mocowania ram poszczególnych przęseł, parapetów 
nad balustradami oraz do mocowania tralek spowodowały największe uszkodzenia rozpierającym 
działaniem produktów korozji i są ciągle narażane na agresywne działanie szeregu czynników 
przyspieszających jego korozję. W wyniku działania złożonej korozji: ługującej, kwasowo – węglanowej i 
siarczanowej beton ulegał destrukcji powierzchniowej i strukturalnej. Czynniki niszczące beton i żelbet 
można podzielić na materiałowe i środowiskowe, zaliczamy do nich m. in.:   

� Głównie to błędy wykonawcze i konstrukcyjne: niekorzystny układ porów betonu, duża 
porowatość, zła jakość betonu, niejednorodność zapraw na bazie cementu (również 
montażowych, wtórnych napraw), nieszczelności na stykach, rozwarstwianie się betonu; 

� Brak odpowiednich zabezpieczeń metalu, otulin na elementach metalowych: zbrojenia; 
� agresywne środowisko wielkomiejskie (spaliny, pył, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze itd.); 
� Podatność metalu na agresję środowisk: ługującą, kwasową, węglanową, amonową czy 

siarczanową;  
� Brak zabezpieczeń powierzchniowych betonu; 
� Podatność betonu na agresję środowisk: ługującą i kwasową;  
� zła jakość metalowych elementów, wady materiałowe i produkcyjne; 
� Agresywność ługująca wody deszczowej i kondensatu pary wodnej występującą okresowo, 

zwłaszcza groźnej w środowisku wielkomiejskim i jej dyfuzja w przez płaszcz muru lub powłok 
betonowych przyśpiesza korozje betonu i metalu; 

� postępująca degradacja: wypłukiwanie składników zapraw i betonu z porów, rys i zewnętrznej 
warstwy powierzchniowej, rozsegregowany beton w dolnych partiach (miejscowy brak spoiwa); 

� Warunki klimatyczne z cyklicznym oddziaływaniem efektu zamrozu w okresie od 
października/listopada do kwietnia, insolacja, dobowe zmiany temperaturowe; 

� Czynniki kinetyczne i uszkodzenia mechaniczne: przebudowy, modernizacje, zmiany stabilności 
otoczenia pod wpływem uszkodzeń mechanicznych podłoża (pęknięcia, rysy pionowe i poziome, 
ubytki i rozspojenia betonu spowodowane korozją rozszczelnienia itp.); 

� Czynnik ludzki: uszkodzenia spowodowane przez dewastację.  
Degradacja betonu, żelaza i  stali doprowadziła do wielu uszkodzeń w obrębie kamiennych 

elementów i okładzin balustrad, część z nich dopiero może się ujawnić w  
trakcie prac remontowych i konserwatorskich. 

 Stan zachowania balustrad na dziedzińcu wewnętrznym 

Stan balustrad na dziedzińcu jest zadowalający. Zarówno tralki (36 szt.) jak i pochwyty (8szt.) 
wymagają jedynie konserwacji na miejscu, nie są więc przewidziane do wymiany.  

 

  

Fotografia nr 13-14. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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Fotografia nr 15-16. Stan zachowania balustrad od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 
 

 Tabelaryczny wykaz stanu elementów balustrad od strony Kinoteki i Teatru Lalka 

 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU TRALEK [SZT.] 

LP. STAN TRALEK DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK TRALKI 

1. Od str. Kinoteki –   230 szt. 97 120 13 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 280 szt.  190 71 21 

 SUMA 287 191 34 
 

SUMARYCZNE ZESTWIENIE STANU POCHWYTÓW [SZT.] 

LP. STAN POCHWYTÓW DO KONSERWACJI BETONOWE  BRAK PARAPETU 

1. Od str. Kinoteki –   30 szt. 30 18 1 

2. Od str. Pałacu Młodzieży   – 35 szt.  35 8 1 

 SUMA 65 26 2 
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Fotografia nr 17. Stan zachowania balustrad na prześle 35-35. Brak czterech tralek balkonowych. 

  

Fotografia nr 18. Widoczne ubytki piaskowca w 
czapach przy słupie nr 38. 

Fotografia nr 19. Ubytki piaskowca w tralce 
ozdobnej, uzupełnienia czap piaskowych 

betonem. 
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Fotografia nr 20. Stan zachowania balustrady przy ekranie reklamowym, przesło 47-48. 

  

Fotografia nr 21. Ubytki i spękania piaskowca 
przy słupie nr 49. 

Fotografia nr 22. Widoczne powierzchnie 
korodujących elementów metalowych przesło 

58-59. 
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 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 

Obecny stan zachowania kwalifikuje balustrady sprzed wejść do Kinoteki i Pałacu Młodzieży do 
natychmiastowego remontu i gruntownej konserwacji. 

W pewnych miejscach zły stan balustrad zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
Przy okazji remontu konserwatorskiego balustrad, konieczna będzie naprawa i stabilizacja podłoża: 

cokołu i lekko przemieszczonych granitowych płyt tarasów.  
W zakresie prac budowlanych przewiduje się demontaż wszystkich elementów kamiennych 

balustrady: tralek ,parapetów oraz dolnej ławy podstawy  z przeznaczeniem do wykonania ich pełnej 
konserwacji, rekonstrukcji i ponownego zamontowania. Przewiduje się odtworzenie brakujących i 
zniszczonych elementów balustrady (jak pierwotnie) w piaskowcu szydłowieckim. Pozostawione zostaną 
słupy gdzie prace będą prowadzone na miejscu.  

Ogółem od strony Kinoteki jest w sumie 230 tralek w tym 120 to tralki betonowe, ok. 97 
uszkodzonych do renowacji  – w tym poważnie ok. połowa, brakuje 13 sztuk . Wszystkie parapety 
przewiduje się do wymiany. Od strony Pałacu Młodzieży naliczono 280 tralek, w tym betonowych 70 do 
konserwacji 190 oraz brak 20 tralek. Pełnej renowacji wymagają także pokryte okładziną piaskowcową 
witryny reklamowe. Wszystkie parapety przewiduje się do wymiany.  

Do zrekonstruowania są też czapy nad słupkami: ogółem ok. 23 szt.. Może się okazać, że po 
zdemontowaniu będzie więcej uzupełnień i rekonstrukcji do wykonania.  

Zakres proponowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w dwóch kierunkach, głównie: 
poprawę stanu technicznego - wstrzymującym procesy niszczące, estetycznym- przywracającym 
utraconą estetykę. 

Konieczne jest zdemontowanie balustrad z zastosowaniem jak najmniej agresywnych metod. Przy 
tak uszkodzonych balustradach, poleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez udaru, by 
wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań. Może okazać się że stalowe 
bolce użyte do montażu utrudnią demontaż tralek. Zaleca się użycie urządzeń do cięcia metalu w celu 
odcinania tralek - bolców na łączeniu tralek z parapetem. Demontaż rozpocząć po inwentaryzacji 
balustrad. Wykonać przegląd i zakwalifikować elementy do wymiany. 

W czasie prac konserwatorsko-budowlanych przy balustradach tralkowych należy remontowi poddać 
także powierzchnie kamienne witryn reklamowych. Zdemontować odspajające się i spękane płyty 
okładziny piaskowcowej. Naprawić podłoże I zamontować nowe płyty z piaskowca szydłowieckiego. 
Pozostałą powierzchnię kamienną witryn poddać pełnej konserwacji. Ramy stalowe witryn poddać 
oczyszczeniu I zabezpieczyć antykorozyjnie. Wymienić przeszklenia i uszczelnić. 

Z elementów balustrady należy bezwzględnie usunąć metalowe korodujące elementy: dwuteowniki i 
bolce, cementowe spoiny, betonowe rekonstrukcje i wtórne naprawy. Oczyścić materiał kamienny z 
nawarstwień, zabrudzeń i przebarwień mieszanymi metodami chemiczno - mechanicznymi. Zlikwidować 
problem korozji biologicznej. Usunąć mikroorganizmy preparatem biobójczym, po zastosowaniu 
powierzchniowym na kamiennych elementach należy je dokładnie wymyć . 

Następnie odsolić piaskowcowe elementy. Nasączyć preparatem wzmacniającym strukturę 
kamienia, wybrane elementy zabezpieczyć hydrofobowo (całość zaimpregnować na zakończenie prac 
konserwatorskich). Wysezonować i ponownie ocenić stan kamiennych elementów. Przystąpić do napraw 
po remoncie podłoża tarasu (cokół z okładziną). Zaizolować dolne partie wybraną metodą. Naprawić  
murowane i betonowe elementy: witryn reklamowych i słupki. Zagruntować podłoże przed montażem 
piaskowcowych elementów. Najkorzystniejsze dla obiektu byłoby wykonanie rekonstrukcji w kamieniu 
brakujących i bardzo zdestruowanych balasów oraz zastąpienie nowymi kamiennymi tralkami wtórnych 
betonowych kopii. Z punktu widzenia zgodności materiałowej poprawne byłoby również zastąpienie 
zniszczonych kamiennych i wtórnych betonowych parapetów i zastąpienie ich kamiennymi, np. z 
piaskowca ze złoża w Szydłowcu ( w kolorze jasnym). Materiał ten ma bardzo dobre parametry 
techniczne, jest polecany do ekspozycji zewnętrznej, jest chętnie używany do renowacji obiektów 
zabytkowych. 

 Należy również zlikwidować mikroorganizmy z powierzchni oraz usunąć zacieniające krzewy  od 
wsch. i zach. (sprzed Kinoteki) oraz zaprojektować aranżację terenu z zielenią. Balustrady są 
elementami architektonicznymi, łatwymi w uzupełnieniu – ich powtarzalność stwarza możliwości 
przywrócenia pierwotnego stanu lub znacznie lepszego pod względem trwałości materiałowej i 
wykonawczej.  
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Proponuje się również w przypadku rekonstrukcji zastosowanie bezpiecznych materiałów 
konstrukcyjnych: stali nierdzewnej - kwasowej i prętów z włókna szklanego2 i użycie do scalania 
rozfragmentowanych elementów  żywic epoksydowych i nowoczesnych zapraw mineralnych 
stosowanych do montażu kamiennych obiektów zabytkowych.  

Nowe elementy balustrad zostałyby dodatkowo zabezpieczone hydrofobowo (powierzchniowo) oraz 
za pomocą izolacji poziomej. Elementy mogą zostać wykonane w zakładzie kamieniarskim wg org. wzoru 
lub wg rys. z wymiarowaniem. 

 Program prac remontowych 

Program ma na celu poprawę stanu technicznego balustrad i przywrócenie im walorów estetycznych. 
Zakłada się wykonanie rekonstrukcji wszystkich brakujących elementów balustrad w piaskowcu 
szydłowieckim. Program zakłada przebieg prac w dwóch obszarach: prace renowacyjne i 
konserwatorskie: 

 Program prac konserwatorskich przy kamiennych elementach 

Prace przygotowawcze: 
 Demontaż wszystkich elementów balustrad; od strony Kinoteki i Teatru Lalka i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej. Pozostawienie wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”. 
 Ocena stanu zachowania elementów balustrad i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac 

renowacyjnych; 
Prace remontowe podłoża pod okładzinę i balustrady z obu stron PKiN:  
Prace konserwatorskie: 

 Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad: wykonanie wiernych kopii tralek 
i nowych parapetów z piaskowca szydłowieckiego. 

 Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad : z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod 
ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego typu Karcher lub metodą termopary przy 
wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 z zastosowaniem pasty czyszczącej FASSADENREINIGER-
PASTE firmy Remmers, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie 
ręczne szczotkami, korundami itp.  

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. 

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej strumieniowo 
w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym Funcosil® Alcutex BFA 
Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych 
mikroorganizmów. 

 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. (okłady z 
ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego wyschnięcia, 
zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);  

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym 
Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers (lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji 
krzemionki w porach kamienia. 

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 
firmy Remmers lub Epidian – 5 firmy Sarzyna , z zastosowaniem w razie potrzeby wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego . Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

                                                 
 
 
 
 
2 Mat. bardzo dobrych parametrach, ale niestety nie pozwala się trwale odkształcać - możliwe jedynie zastosowanie 
go w prostych odcinkach 
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 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw Restauriermörtel firmy Remmers. 

 Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną np. Unifix 3110 Firmy Mira  i sezonowanie zapraw. 

 Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i 
mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej Unifix 3110 Firmy Mira. 

 Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej-kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej Epidian -5 z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte 
wewnątrz spoiny I nie widoczne na zewnątrz. 

 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
konserwacji obiektów zabytkowych, np.: Fugenmörtel Remmers lub uzupełnienie spoin zaprawą 
imitującą piaskowiec; 

 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym firmy Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub Restauro-Lasur firmy Kaim 
(rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL lub WS firmy Remmers. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich. 

 Program prac konserwatorskich przy płytach tarasów –posadowienie balustrad 

Balustrada tralkowa jest posadowiona na płytach granitowych tarasu. Z biegiem lat pod wpływem 
warunków atmosferycznych płyty uległy przesunięciu i przemieszczeniu. Przy okazji prac remontowych 
dotyczących renowacji balustrad przed ponownym jej zamontowaniem należy wyremontować podłoże. 
Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić podłoże. Ponownie ułożyć płyty 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny między płytami zafugować. Przy 
wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni 
trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 
 

 Podjazd dla niepełnosprawnych 

Ze względu na trwający proces ujednolicenia barierek na podjazdach dla niepełno sprawnych osób 
zaleca się aby barierki podjazdu od strony Pałacu Młodzieży – obecnie z błyszczącej stali nierdzewnej –
zamienić na stalowe malowane jak w innych podjazdach PKiN. 

Podjazd wykonany dla niepełnosprawnych od strony Pałacu Młodzieży  ma podłoże wykonane z kostki 
Bauma. Zaleca się zamianę kostki betonowej Bauma na płyty granitowe – głęboko fakturowane i 
płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości.  

Ujednolicenie materiałowe dolnych partii budynku PKIN jest potrzebne gdyż zarówno tarasy jak i 
schody są wykonane z płyt granitowych . Taka zamiana zunifikowałaby i ujednoliciła by pod względem 
estetycznym podjazdy z obiektem. 

 

  Metodyka prac przy kamiennych elementach balustrad 

Postępowanie konserwatorskie przy elementach piaskowcowych. 
 
Oczyścić wstępnie kamień z nawarstwień, luźnych zabrudzeń, mchów, glonów i porostów z użyciem 

preparatów biobójczych np. preparatu Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i obficie spłukiwać czysta 
wodą. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 
4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu 
Abbeizer, lub pasty czyszczącej Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z 
pow. piaskowca. Pasta zostanie nałożona na powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut 
spłukana obficie  wodą, którą przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. 
Następnie powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem. Doczyszczanie 
powierzchni piaskowcowych prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki IBIX firmy Tezana czyszczącej 
strumieniowo w mgle wodnej. Stosując delikatne ścierniwo AGS w niskim zakresie ciśnień 0,5 Bara. W 
razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów, szczotek i pędzli. Należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw),metodą migracji do 
rozszerzonego środowiska.  



 Strona 32 
 

Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w 
razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to 
kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa 
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.   

Po oczyszczeniu elementów z kamiennych zanieczyszczeń mineralnych należy usunąć wszystkie 
uzupełnienia wykonane z zapraw cementowych, miejsca te odkuć aż do zdrowego podłoża i zadrapać w 
celu nadania szorstkości – poprawi to przyczepność do podłoża. Do wzmacniania kamienia proponuje 
się zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remmers, czy Sto-Ispo – 
nasycanie metodą nanoszenia pędzlem ewentualnie met. przepływową.  

Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą epoksydową Viscacid 
Epoxi Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug 
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych w masie: 
mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na oczyszczoną i przygotowaną 
powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub - nakładana 
jako warstwa wykończeniowa, Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do 
uzupełniania fug i spoin Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do 
kitu (spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność Aida Haftfest 
I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do otaczającej kity powierzchni 
kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania, należy uzupełnienie dużych ubytków 
wykonać odpowiednio dobieranymi wstawkami pod względem struktury i barwy z piaskowca zbliżonego 
do oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad. Wszystkie fleki winny być mocowane po 
kamieniarsku, np. jaskółczy ogon, w gniazdach, na bolce z włókna szklanego, kotwy ze stali nierdzewnej, 
wklejanie fleków na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia.  

Ze względu że elementy stalowe zamontowane w spodniej stronie parapetów  (długie ceowniki 
wklejone w szerokie wykute koryto i zalane mocnym betonem) są silnie skorodowane  a dodatkowo 
mocno zalane betonem usunięcie ich jest praktycznie bez wielkich zniszczeń niemożliwe. Zakłada się 
wykonanie nowych parapetów w całości z piaskowca szydłowieckiego bez używania zbędnych 
elementów stalowych. 

Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych parametrach 
wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych jak zaprawy 
montażowe wodo I mrozoodporne Uniflex 3110 firmy Mira. 

Na powierzchni  witryn reklamowych należy określić stan okładziny piaskowcowej oraz pozostałych 
elementów kamiennych i wyznaczyć do demontażu. Odspojone I spękane płyty i inne elementy należy 
zdemontować. Naprawić podłoże usuwając zlasowane warstwy cementu. Wzmocnić podłoże –
zagruntować. Wyrównać za pomocą zapraw mineralnych mrozoodpornych. Uszkodzone płyty zastąpić 
nowymi wykonanymi z piaskowca szydłowieckiego o zbliżonej kolorystyce i tej samej grubości I 
wymiarach. Montować z użyciem zaprawy montażowej mrozoodpornej Uniflex 3110 firmy Mira. 

Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym Restauro-Lasur firmy 
Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, 
(Pigmentowana farba oparta na emulsji siloksanowej), najlepsze powłoki malarskie to te o spoiwie 
krzemoorganicznym i właściwościach hydrofobowych, dające zbliżony efekt do naturalnej patyny. Farba 
Funcosil Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, w 
wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. na piaskowcach i tynkach. 

Do impregnacji proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers: Funcosil SL (polecany do 
kamieni naturalnych).  

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie systemów 
środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami 
chem., osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu. 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH PRZY PLACU DEFILAD 1 W WARSZAWIE 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA 

DZ. EW. NR 24/16 Z OBRĘBU 5-03-09 

NAZWA INWESTORA 

ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O 
00-901 WARSZAWA, PL. DEFILAD 1 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 12-09-2017 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Rozbiórka balustrady. 
 Renowacja elementów kamiennych. 
 Ponowny montaż całości. 
 Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 
- w czasie prac 
remontowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Porażenie prądem -podesty - w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. 
Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź oknami w 

poziomie parteru. 
 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 
poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 



 Załączniki 

 Płyta CD 

Na płycie CD została załączona dokumentacja fotograficzna. 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 K O N S E R W A T O R  Z A B Y T K Ó W    PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 12-09-2017 r. 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU BALUSTRAD TRALKOWYCH Z PIASKOWCA WOKÓŁ WEJŚCIA DO KINOTEKI I OD 

STRONY AL. JEROZOLIMSKICH  
PRZY PKIN PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 

 
 
 

 
 
  

Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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Za zgodność z oryginałem: 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1153-PB-PLD1--K01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 
BALUSTRAD OD STRONY KINOTEKI 1:100 

2 1153-PB-PLD1--K02 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA CZŁONÓW 

BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:100 

3 1153-PB-PLD1--K03 INWENTARYZACJA STANU BALUSTRAD OD 
STRONY KINOTEKI 1:50 

4 1153-PB-PLD1--K04 WIDOK BALUSTRAD OD STRONY AL. 
JEROZOLIMSKICH 

1:50 

5 1153-PB-PLD1--K05 WIDOK SŁUPKA NAROŻNEGO, 
 PRZEKRÓJ C-C,  1:10 

6 1153-PB-PLD1--K06 
SCHEMAT MONTAŻU BALUSTRAD, 
DETAL KOTWIENIA PARAPETÓW, 

PRZEKRÓJ D-D 
1:10 

 


