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28 marca 2012 roku rozpoczęto prace związane z renowacją elewacji wschodniej  

Zamku Królewskiego w Warszawie. 
 

 
Prace są wykonywane na podstawie:  
projektu budowlanego, decyzji pozwolenia na budowę, oraz decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków i 
będą prowadzone pod nadzorem inwestorskim: budowlanym i konserwatorskim. 
Pełnomocnikiem Dyrektora ds. projektu pn. „Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w 
Warszawie” jest mgr inż. Piotr Piłkowski. 
 
Prace związane z remontem i konserwacją elewacji od strony Wisły Zamku Królewskiego w Warszawie 
realizowane są na podstawie Umowy z dn. 29 grudnia 2010r, o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja 
elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie”   nr POIS.11.01.00-00-059/10-00 
w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, 
priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 
2013. 
zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
a Zamkiem Królewskim w Warszawie. 
Wykonawcą tego remontu jest Konsorcjum firm:  
 
1. Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOVA sp. z o.o. z Warszawy- 

lider konsorcjum 
2. INS-TOM sp. z o.o. z Łodzi.- partner konsorcjum 
 
Prace polegają na: 

• usunięciu technicznych przyczyn zniszczeń tynków i detalu architektonicznego,  
• usunięciu zniszczeń konstrukcyjnych i powierzchniowych w zakresie murów, wypraw, detalu 

architektonicznego, obróbek blacharskich i rur spustowych, 
• przywróceniu obiektowi dawnej świetności poprzez zastosowanie współczesnych środków: zapraw, 

farb, elementów budowlanych i wykończeniowych, sprawdzonych w długoletniej praktyce 
konserwatorskiej; 

• zabezpieczeniu elewacji przed ptakami; 
• modernizacji systemów monitoringu; 
• wykonaniu nowej iluminacji elewacji Zamku od strony Wisły. 

 
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów wykonane zostaną: naprawa murów w tym ich osuszanie i 
dezynfekcja, renowacja tynków,  konserwacja elementów kamiennych oraz detalu wykonanego techniką 
narzutową, konserwacja elementów metalowych, renowacja balkonu, wymiana obróbek blacharskich i rur 
spustowych, a także wykonane zostaną: instalacja ochrony przed ptakami, instalacje związane z monitoringiem 
oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego- iluminacji. 
 
Zakres prac obejmuje: 

• roboty murarsko-tynkarskie związane z naprawą murów z cegły oraz tynków, 
• roboty dekarskie związane z wymianą obróbek blacharskich, 
• roboty malarskie związanie z malowaniem całej elewacji, 
• prace konserwatorskie dotyczące renowacji rzeźb i elementów kamiennych oraz detalu wykonanego 

techniką narzutową, obejmujące m.in. strukturalne wzmocnienie, uzupełnienie ubytków i 
hydrofobizację; 

• roboty elektryczne związane z instalacjami ochrony przed ptakami oraz oświetleniem zewnętrznym, 
• roboty teletechniczne związane z monitoringiem. 

 


