
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa 

 

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie 
 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy 

dofinansowania Nr POIS.11.01.00-00-059/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 roku. 
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Renowacja wschodnich elewacji Zamku przywrócić ma pełną świetność jego 

widokowi od strony Wisły. Najbardziej okazale prezentuje się skrzydło północno-wschodnie, 

o bogatej bryle i aranżacji architektonicznej oraz kamiennych i sztukatorskich dekoracjach 

rzeźbiarskich. Śmiało uchodzić ono może za jedną z najwspanialszych fasad 

późnobarokowych w architekturze rezydencjonalnej Europy Środkowej. 

Elewacja południowo – wschodnia dawnego skrzydła gotyckiego jest skromnie 

dekorowana tylko w partii przyziemia prostym boniowaniem. 

Skrzydło północno-wschodnie jest pokryte tynkami wapienno – piaskowymi 

malowanymi na jasne pastelowe kolory. Elewacja południowo – wschodnia jest wyprawiona 

tynkiem barwionym w masie na kolor zbliżony do różu indyjskiego. 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa 

Jedyny oryginalny fragment murów Zamku Królewskiego został wyraźnie odznaczony bruzdą 

w tynku ryzalitu południowego korpusu głównego.  

Dawne dokumentacje konserwatorskie są nieprecyzyjne. Nieznany jest dokładny skład 

powłok tynkarskich i malarskich, którymi pokryto elewacje. Nie były dobrej jakości, gdyż  

w wielu miejscach złuszczyły się lub odspoiły od podłoża. 
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Powierzchnia wszystkich elementów elewacji jest silnie zabrudzona. Zaprawy 

tynkarskie i narzutowe są spękane. Silnie zanieczyszczone są powierzchnie rzeźb 

kamiennych. Na powierzchni kamienia i narzutu rozwinęły się kolonie mikroorganizmów. 

Rozległość destrukcji spowodowanej skutkami działania wody i czynników 

mikrobiologicznych spowodowane jest złym stanem obróbek blacharskich oraz całkowitym 

brakiem zabezpieczenia hydrofobowego. 

Wykonania prac renowacyjnych wymagają także elementy żelazne. Skorodowana jest 

balustrada balkonu ciągnącego się wzdłuż elewacji południowo – wschodniej oraz odciągi 

kamiennych kompozycji rzeźbiarskich wieńczących ryzality korpusu głównego.  
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Renowacja elewacji Zamku od strony Wisły polegać będzie na wykonaniu izolacji, osuszaniu 

murów, konserwacji elementów kamieniarskich, narzutowych i metalowych, renowacji 

balkonów oraz tynków, rynien, zamontowaniu ochrony przed gołębiami, wprowadzeniu 

elementów przyszłego systemu oświetleniowego, instalacji systemu bezpieczeństwa. 

Zakres prac został podzielony na 4 części: 

- naprawa i renowacja ścian zewnętrznych, 

- obróbki blacharskie, 

- roboty malarskie, 

- konserwacja kamienia. 
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W skład tych robót wchodzą: 

-     osuszenie dezynfekcja i izolacja zawilgoconych fragmentów, 

- oczyszczenie nawarstwień całej powierzchni elewacji, 

- usunięcie odspojonych i zdezintegrowanych  tynków, 

- reperacja spękanych tynków,  

- konserwacja i wzmocnienie struktur tynków, 

- konserwacja kamiennych pełnowymiarowych rzeźb i detalu architektonicznego, 

- konserwacja detalu architektonicznego wykonanego w narzucie i tynkach, 

- malowanie całości elewacji technikami imitującymi historyczne, 

- pełna wymiana obróbek malarskich, 

- zamontowanie systemu antyptak, 

- zamontowanie systemu bezpieczeństwa, 

- zamontowanie elementów systemu oświetleniowego. 

 

Realizacja założonego projektu przyczyni się do eliminacji: 

- złego stanu technicznego budynków wschodniego skrzydła Zamku, 

- niezadowalającej estetyki obiektu. 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa 

W ramach projektu zostanie poprawiony stan infrastruktury obiektu, podniesie się 

efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury, obniżą się koszty związane z bieżącymi 

naprawami. Renowacja radykalnie poprawi estetykę, co wpłynie na atrakcyjność Zamku 

Królewskiego. 

Rzeczową realizację projektu zaplanowano na lata 2011 - 2013 r. 

Wartość całkowita projektu wynosi 15 020 993,22 PLN. 

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR w ramach POIiŚ wynosi 10 142 721,62 PLN∗∗∗∗ 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

www.mkidn.gov.pl 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

www.wwpe.gov.pl 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

www.mrr.gov.pl 

Portal Unii Europejskiej 

www.europa.eu.int 

Portal funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

www.funduszestrukturalne.gov.pl 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

www.poiis.mkidn.gov.pl  

                                                 
∗Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z 22 kwietnia 2013 roku, całkowity koszt realizacji projektu przewidziany został na 6 366 629,01 zł, w 

tym dofinansowanie – na 4 706 636,30 zł, a środki własne – 1 659 992,71 zł  


