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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Małgorzata ŻMICHOWSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr ST-515/86,
jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: MA-0987.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-04-2013 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0987-6FD5-19AY-FCY2-ADY5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Grzegorz KORDEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/012/12,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: MA-2446.

Członek czynny od: 02-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-09-2013 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-04-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-2446-D765-B7D7-E729-3471

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne  
 

1.1. Inwestor  
 

Polska Akademia Nauk, 
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 
02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 
 
1.2. Jednostka projektowa  
 

PAK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
02-496 Warszawa, ul. Czerwona Droga 20. 
 
1.3. Przedmiot opracowania  
 

Rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków 
kominów w budynku „Dworek Fangora” Polskiej Akademii Nauk CZRB w Powsinie przy 
ulicy Prawdziwka 2 na działce ewidencyjnej 3/1 z obrębu 1-12-15. 
 
1.4. Podstawy formalno-prawne  

 

- Umowa z Inwestorem nr 34/2013 wraz z aneksem i 47/2013; 
- Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora 

Zabytków z dn.24.10.2013r.;  
- dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością; 
- obowiązujące przepisy i normy; 
- inwentaryzacja do celów niniejszego projektu. 

 
1.5. Zakres opracowania  
 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację budowlaną w zakresie architektury będące 
podstawą do wykonania prac budowlanych związanych z: 

o rewaloryzacją tynków zewnętrznych; 
o wymianą wtórnych okładzin ceramicznych cokołu i schodów zewnętrznych wejścia 

głównego i wejścia zapleczowego; 
o naprawą tynków i zwieńczeń kominów. 

 
2. Dane szczegółowe  
 

2.1. Historia i opis stanu istniej ącego  
 

Budynek powstał na terenie majątku Janówka na początku XX wieku. W końcu lat 20-tych 
tegoż wieku majątek nabył Konrad Fangor, który budynek wyremontował i rozbudował.  
W roku 1948 majątek został skonfiskowany właścicielom i przekazany Ogrodowi 
Botanicznemu PAN. 
Jedynym zachowanym świadectwem wyglądu budynku z tamtych lat jest fotografia 
wykonana około roku 1950 będąca w posiadaniu rodziny Romana Fangora, 
przedstawiająca widok budynku od strony południowej. 
 
W latach późniejszych budynek został poddany różnym remontom, m.in.: 

- wykonano klinkierową okładzinę wykończonego w tynku cokołu i betonowych 
schodów zewnętrznych, a także zamontowano podokienniki z kształtek 
klinkierowych; 
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- wykonano posadzkę na tarasie głównym z płytek lastrykowych; 
- naprawiono zwieńczenie kominów poprzez rozbiórkę czap i wykonanie nakryw z 

ogrodzeniowych elementów klinkierowych; 
- na tynku zewnętrznym wykonano gładź na bazie cementu (z wykończeniem 

fakturowym); 
- wymieniono okna na nowe, drewniane, wykonane z profili „euro” ze szprosami 

nałożonymi od zewnętrznej strony; 
- wymieniono pokrycie dachu z zastosowaniem, nowoczesnej w formie, dachówki 

(prawdopodobnie jest to dachówka tzw. średzka typ „S”);  
- 12 lat temu przeprowadzono prace osuszania murów metodą iniekcji krystalicznej 

– wg opinii technicznej dr inż. Wojciecha Nawrota z dn. 14.11.2013 r. prace były 
skuteczne i obecnie można przystąpić do prac elewacyjnych – xero w załączeniu. 

 

Oględziny przeprowadzone w grudniu 2013r. wykazały: 
- liczne odspojenia klinkierowej okładziny cokołów; 
- odpadające płytki okładziny schodów; 
- liczne ubytki tynku na ścianach zewnętrznych nad cokołem; ślady dawnego 

zawilgocenia; ślady zasolenia; 
- miejscowe naprawy tynku zaprawą na bazie cementu; 
- pęknięcia tynku w glifach okiennych;  
- nieskuteczne odprowadzenia wody z rur spustowych; 
- zniszczone powłoki zabezpieczające drewniane okładziny lukarn i podsufitkę pod 

okapem dachu; 
- odpadające tynki kominów, niewłaściwie wykonane nakrywy kominowe; 
- nisko obsadzone okienka piwniczne (brak zabezpieczenia przed wodą opadową); 
- nieszczelności dachu (ślady zawilgocenia na drewnianej podbitce okapu) w 

elewacji północnej od str. wschodniej. 
 

Obiekt zabytkowy, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 
2.2. Program u żytkowy:  
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (bez tarasu):                      339,08  m2 
KUBATURA :                                                                                 2437,52  m3 

 
3. Główne prace budowlane:  
 

3.1. prace rozbiórkowe i przygotowawcze  
 

- skucie płytek klinkierowych z cokołów budynku; 
- skucie klinkierowych okładzin schodów;  
- skucie podłoża schodów do przygotowania pod okładzinę kamienną patrz opis 

poniżej oraz rys. nr 10 i 11; 
- demontaż klinkierowych podokienników; 
- demontaż rur spustowych (na czas wykonywania robót elewacyjnych); 
- demontaż elementów oświetleniowych (na czas wykonywania robót elewacyjnych); 
- zabezpieczenie stolarki okien i drzwi na czas wykonywania robót; 
- skucie wszystkich tynków z cokołów i ścian do wysokości dolnej krawędzi okien; 

podczas tych prac należy uważać aby nie uszkadzać lica cegły; 
- wykonanie wykopu na głębokość ok. 40 cm w miejscach opasek z kostki 

betonowej i trawników, skucie tynków ok. 20 cm poniżej poziomu terenu i 
usunięcie pozostałości warstw bitumicznych; 

- skucie pozostałych tynków w miejscach gdzie są one odspojone i uszkodzone; 
- usunięcie niespójnych z tynkami, wtórnych warstw szpachlowych na 

pozostawianych tynkach - dotyczy to całej elewacji ze względu na niewłaściwą 
estetykę tych napraw oraz z tego powodu, że są one wykonane z mas mineralnych 
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twardszych od mas tynkarskich na które zostały nałożone; czyszczenie można 
wykonać z zastosowaniem urządzenia wytwarzającego parę wodną i po 
zmiękczeniu usuwać je skrobakiem; prace urządzeniem wytwarzającym parę 
wodną można wykonywać nawet przy niskich temperaturach powietrza; 

- dokładne oczyszczenie powierzchni murów w miejscu skutych tynków za pomocą 
szczotek; 

- przełożenie i ukrycie w bruzdach (w peszlach) przewodów instalacji elektrycznych 
wiszących luzem; uporządkowanie skrzynek instalacyjnych, w tym schowanie 
gniazd wtykowych nad tarasem do zamykanej puszki podtynkowej; prace te należy 
wykonać przy udziale specjalistów branżowych;  

- skucie klinkierowych nakryw na kominach, demontaż kratek, skucie odspojonych 
fragmentów tynków, usunięcie uszkodzonych fragmentów cegieł; oczyszczenie 
muru jw.; 

- demontaż na czas robót elewacyjnych pamiątkowej tablicy marmurowej 
zamontowanej na elewacji północnej;  

- po skuciu tynków w miejscach widocznych rys (nadproża w elewacji wschodniej i 
na elewacji zachodniej po prawej stronie wejścia) należy sprawdzić, czy pęknięcia 
te mają kontynuację w murze – jeśli tak, zaleca się zastosowanie technologii 
wzmacniającej np. za pomocą wklejenia w bruzdy po spoinach stalowych kotew 
spiralnych – prace te należy wykonać zgodnie z technologią producenta; 

 
3.2. dezynfekcja i oczyszczenie elewacji oraz obrób ki blacharskie  
 

- w miejscach widocznych nalotów grzybów i pleśni, elewację zdezynfekować 
preparatem niszczącym życie mikrobiologiczne; uprzednio należy zabezpieczyć 
kable teletechniczne i elektryczne przed działaniem środka; użycie wg instrukcji 
fabrycznej; 

- zamontować mechanicznie (wprost do muru) nowe parapety zewnętrzne 
wykonane z blachy miedzianej; przed wykonaniem montażu nowych parapetów na 
mineralnych podłożach pod blachami wyprofilować odpowiednie spadki za pomocą 
zaprawy mineralnej, podłoże zabezpieczyć przed wnikaniem wody przez 
wykonanie mineralnej, uelastycznionej powłoki izolacyjnej. 

 
3.3. prace tynkarskie – tynki do pozostawienia (cz ęść górna elewacji, od dolnych 

kraw ędzi okien do okapu)  
 

- w miejscach całkowicie odsłoniętych tynk uzupełnić poprzez nałożenie obrzutki z 
masy mineralnej, a po jej wyschnięciu tynku renowacyjnego zgodnie z instrukcją 
fabryczną; przewidziano zastosowanie jednowarstwowego tynku renowacyjnego 
zawierającego włókna zbrojące, odpornego na siarczany, kolor tynku „stara biel”;  

- istniejące tynki zszorstkować papierem ściernym, a następnie wzmocnić 
preparatem do uszlachetniania i wzmacniania tynków np. wodną dyspersją 
polimerową; w przypadku wytrącenia się preparatu na powierzchni tynków należy 
ją powtórnie uszorstnić papierem ściernym; 

- krawędzie bruzd z instalacjami nasączyć preparatem jw. a następnie wypełnić 
mineralną masą naprawczą o wysokiej kompensacji naprężeń;  

- po dokładnym wyschnięciu wszystkich uzupełnień tynków oraz wypełnień bruzd  
i pęknięć, konieczne jest ujednolicenie faktury elewacji poprzez nałożenia nowej 
gładzi tynkarskiej z mineralnej masy szpachlowej, powierzchniowej o uziarnieniu 
do ok. 0,5 mm, tynk filcowany; zaprawa w kolorze „starej bieli”, powinna być 
stabilna w stanie świeżym, plastyczna i łatwa do stosowania a także mieć dużą 
przyczepność; w efekcie stosowania powinna powstać gładka, równa powierzchnia 
o lekkim uziarnieniu; masa do stosowania ręcznie; powierzchnia powstała po 
naniesieniu masy jest ostateczną fakturą elewacji 
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3.4. prace tynkarskie – tynki do odtworzenia (cz ęść dolna elewacji, poni żej dolnych 
kraw ędzi okien do poziomu terenu)  

 
- na oczyszczoną i zdezynfekowaną powierzchnię w strefie cokołów należy nałożyć 

płynną izolację mineralną np. z jednoskładnikowego płynu krzemionkującego o 
działaniu wzmacniającym podłoże, zwężającym pory, hamującą transport wilgoci w 
murze, poprawiającą przyczepność i zwiększającą odporność muru na chemikalia 
a następnie warstwę szlamu izolacyjnego uszczelniającego przed wodą pod 
ciśnieniem, przepuszczającego parę wodną, odpornego na siarczany i inne związki 
chemiczne, po jego wyschnięciu warstwę masy mineralnej, uelastycznionej (np. 
dwuskładnikowego elastycznego szlamu uszczelniającego o właściwościach 
mostkowania rys, twardniejącego beznaprężeniowo); styk nałożonych nowych 
izolacji z istniejącą izolacją pionową należy uszczelnić (co najmniej do poziomu 
terenu – min 20 cm na nowej i 20 cm na starej izolacji) za pomocą 
dwuskładnikowej, bitumicznej powłoki izolacyjnej; 

- w miejscach, gdzie ze względu na opaskę betonową, wylewaną odsłonięcie murów 
poniżej terenu nie będzie możliwe, wzdłuż linii styku murów z opaskami należy 
wykonać fasetę izolacyjną o promieniu 3 cm; dla wykonania fasety mur i opaskę 
należy zagruntować płynem krzemionkującym jw. i malować szlamem izolacyjnym 
jw. a następnie nie czekając na całkowite wyschnięcie nałożyć i wyprofilować 
fasetę z szybkowiążącej masy szpachlowej odpornej na siarczyny; po lekkim 
wyschnięciu szpachlówki powierzchnię fasety pomalować ponownie szlamem 
izolacyjnym; 

- jako rozwiązanie czasowe należy również wykonać fasetę, w sposób opisany 
powyżej, dla uszczelnienia połączenia posadzki tarasu z tynkami elewacji 
północnej; 

- na zaizolowaną powierzchnię cokołów i ścian powyżej cokołów do poziomu dolnej 
krawędzi okien nałożyć odporną na siarczyny obrzutkę z masy mineralnej 
stosowanej jako warstwa sczepna pod tynki renowacyjne; w przypadku ubytków w 
spoinach należy uprzednio wypełnić je materiałem mineralnym do spoin; 

- na warstwie sczepnej należy wykonać tynk podkładowy o grubości 10 mm z 
gotowej masy tynkarskiej wyrównawczej i magazynującej sole o właściwościach: 
porowatość ≥ 50 % obj. zapewniająca ekstremalną zdolność magazynowania soli 
dzięki dużej zawartości porów aktywnych kapilarnie, wysoka trwałość w systemie 
tynków renowacyjnych, wysoka odporność na siarczany, przepuszczalność pary 
wodnej: współczynnik µ < 18, produkt z możliwością nakładania pojedynczej 
warstwy o grubości od 10 mm, o uziarnieniu ≤ 2,0 mm, wytrzymałość na ściskanie 
(po 28 dniach): 3,5 - 7,5 N/mm² (CS III); po stężeniu tynku należy mu nadać 
szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami; 

- po odczekaniu ok. 7 dni (jeśli instrukcja fabryczna nie przewiduje inaczej) należy 
wykonać tynki renowacyjne o grubości ok. 15 mm z gotowej masy tynkarskiej o 
następujących właściwościach: dużej odporności na siarczany i inne sole; 
hydrofobowe, o wytrzymałości na ściskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm² (CS II); 
masa do nakładania ręcznego lub za pomocą agregatu; 

- po dokładnym wyschnięciu wszystkich uzupełnień tynków oraz wypełnień bruzd i 
pęknięć masą o wysokiej kompensacji naprężeń, konieczne jest ujednolicenie 
faktury elewacji poprzez nałożenia nowej gładzi tynkarskiej z mineralnej masy 
szpachlowej, powierzchniowej, o uziarnieniu do ok. 0,5 mm, tynk filcowany; 
zaprawa ta powinna być w kolorze „starej bieli”, stabilna w stanie świeżym, 
plastyczna i łatwa do stosowania, charakteryzować się dużą przyczepnością; w 
efekcie jej zastosowania powinna powstać powierzchnia gładka, o lekkim 
uziarnieniu; masa do stosowania ręcznie; powierzchnia powstała po naniesieniu 
masy jest ostateczną fakturą elewacji; 

- ściany powyżej cokołów należy po wyschnięciu tynków należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną preparatem w postaci roztworu wodnego, a następnie po jego 
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wyschnięciu zabezpieczyć przed wnikaniem wody bezbarwnym impregnatem 
hydrofobizującym na bazie kombinacji silanowo-siloksanowej w formie emulsji 
zgodnie z instrukcją fabryczną; 

- na górnych powierzchniach cokołów (nie osłoniętych obróbkami blacharskimi ze 
względu na niewielkie wysunięcie) w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody  
konieczne jest wykonanie powłoki izolacyjnej przez dwukrotnie nakładanie 
pędzlem uelastycznionej izolacji mineralnej; bezpośrednio przed nałożeniem  
pierwszej warstwy należy podłoże zagruntować preparatem z jednoskładnikowego 
płynu krzemionkującego;  

- malowanie cokołów wykonać wysokiej jakości akrylową farbą elewacyjną o 
właściwościach hamujących karbonatyzację (sd CO2: ≥ 252 m), hydrofobową o 
dobrej przepuszczalności: sd ≤ 0,3 m; kolor farby zblizony do koloru piaskowca 
użytego do wykonania okładzin schodów. Wybór na etapie prac wykonawczych  
do zatwierdzenia w trybie N.A. Tą samą farbą należy wymalować cokolik na  
trzech  ścianach podcienia wejściowego w elewacji wschodniej i na dole kolumn – 
informacje dodatkowe patrz rys. nr.6. 

- miejsca styku tynków z obróbkami blacharskimi podokienników zewnętrznych i 
mocowaniem rur spustowych oraz instalacji odgromowej wypełnić odporną na 
działanie promieni UV masą poliuretanową. 

 

UWAGA: cały system tynku renowacyjnego powinien być dostosowany do stwierdzonego 
stopnia zasolenia podłoża – wyniki badań próbek w załączeniu. 

 
3.5. prace renowacyjne elementów wystroju – kolumny  w elewacji wschodniej  
 

- z kolumn należy usunąć cokoliki wykonane z płytek klinkierowych 
- usunąć wtórne fakturowe warstwy szpachlowe nałożone na starsze tynki wg opisu 

powyżej – pkt 3.1. 
- oczyścić powierzchnie kolumn i kapiteli; 
- w wypadku stwierdzenia takiej konieczności naprawić ubytki tynków za pomocą 

szpachli mineralnej, naprawy starannie oszlifować, całość oczyścić miękkimi 
pędzlami; 

- na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę farby silikonowej z wypełniaczem 
kwarcytowym o własnościach pozwalających na zaszlamowanie rys, farba 
zawierającą włókna poliestrowe, o fakturze podobnej do gładzi, hydrofobowa o 
przepuszczalności pary wodnej sd ≤ 0,05 m, kolor „stara biel”; 

- malowanie końcowe kolumn należy wykonać farbą silikonową, hydrofobową, 
przeznaczoną na powłoki kryjące, z chroniącymi powłokę dodatkami biobójczymi, 
farba o dużej odporności na czynniki atmosferyczne, przepuszczalności pary wodnej 
i dwutlenku węgla sd ≤ 0,05 m, współczynniku nasiąkliwości w ≤ 0,1 kg/m2·h0,5, 
malowanie należy wykonać w dwóch warstwach, sposób nakładania warstw zgodnie 
z zaleceniami producenta, kolor farby „stara biel”. 

 

3.6. prace konstrukcyjne i okładzinowe w obr ębie schodów zewn ętrznych  
 
- naprawa podłoży betonowych schodów: 

- skuć odspojone i luźne fragmenty betonu oraz dokładnie, mechanicznie usunąć 
stare powłoki z klejów na które klejone były płytki klinkierowe; 

- po mechanicznym oczyszczeniu szczotkami, pokryte mchami i glonami lub 
zagrzybione fragmenty należy zdezynfekować poprzez powierzchniową 
impregnację środkiem dezynfekcyjnym; 

- w przypadku widocznej korozji prętów zbrojeniowych, pręty odsłonić na głębokość 
min 30 mm, oczyścić i pokryć dwukrotnie preparatem do długotrwałej ochrony 
antykorozyjnej; 

- po wyschnięciu zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki w betonie uzupełnić 
mineralną masą naprawczą do betonu;  
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UWAGA: podbudowę schodów należy dopasować wymiarowo do nowej okładziny 
piaskowcowej - szczegóły na rys. nr 10 i nr 11. 

 

- wystające ponad teren fragmenty konstrukcji należy zaizolować wg metody 
zastosowanej na cokołach budynku; powierzchnie pod nakrywy kamienne na 
murkach przy schodach profilować i izolować zgodnie z opisem przedstawionym w 
niniejszym opracowaniu jak dla powierzchni pod parapety; 

- po wykonaniu napraw betonowej podbudowy schodów, całość betonu pokryć izolacją 
z dwuskładnikowego, elastycznego szlamu uszczelniającego, przekrywającego rysy, 
twardniejącego bezskurczowo w ilości warstw podanej w instrukcji; 

- płyty okładzin schodów wykonać z piaskowca „Radków” wg rys. nr 10 i nr 11; 
piaskowiec o barwie jasno-beżowej, drobnoziarnisty, o dobrej wytrzymałości na 
ścieranie ze złoża Radków, wykończenie: powierzchnia szlifowana. 
Parametry fizyko-techniczne: 
- gęstość objętościowa -  2,2 g/cm3 
- nasiąkliwość - 4 % 
- wytrzymałość na ściskanie - 53,6 MPa 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 0,43 cm 
- mrozoodporność – całkowita 

- do podłoża płyty kamienne z piaskowca należy kleić klejem dedykowanym, nie 
powodującym przebarwienia płyt; 

- po ułożeniu posadzki i stopnie wyspoinować elastyczną masą do spoinowania; 
- po zakończeniu prac kamieniarskich należy zabezpieczyć schody przed penetracją 

wody deszczowej i przed porastaniem przez mchy poprzez gruntowanie preparatem 
bakterio-, grzybo- i glonobójczym do gruntowania materiałów porowatych (w tym 
jasnego piaskowca) zagrożonych zazielenieniem; 

- po dobrym wyschnięciu gruntu należy wykonać impregnację płyt silikonowym 
preparatem hydrofobizującym o właściwościach: hydrofobowych, przepuszczania 
pary wodnej, o dużej głębokości penetracji materiału i wysokiej trwałości 
dedykowanym przez producenta również do jasnego piaskowca; 

 
3.7. naprawa kominów  
 

- skontrolować stan techniczny murów kominów – w miejscach uszkodzonych i 
osłabionych cegły wykuć i zastąpić nowymi;  

- wykonać obrzutkę z masy mineralnej, odpornej na siarczany, stanowiącą warstwę 
sczepną pod tynk o właściwościach: uziarnienie ≤ 3,5 mm, głębokość wnikania wody 
h > 5 mm, wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 6 N/mm² (CS IV); 

- następnie należy wykonać tynk właściwy, do jego wykonania zastosować tynk 
renowacyjny z włóknami zbrojącymi, odporny na siarczany, hydrofobowy, o 
wytrzymałości na ściskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm² (CS II);  

- nakrywy  betonowe kominów wykonać wg rys. nr 12; nakrywy wykonać z betonu B20 
z zazbrojeniem siatką z prętów ∅6 mm w rozstawie co ok. 15 cm; 

- powierzchnie tynków na kominach należy zagruntować wodnym środkiem o działaniu 
hydrofobizującym i wzmacniającym; 

- po wyschnięciu gruntu malować farbą odporną na korozję biologiczną i zabrudzenia, 
o właściwościach: farba na bazie emulsji żywicy silikonowej zawierająca chroniące 
powłokę dodatki biobójcze, umożliwiające nakładanie na powierzchniach 
zagrożonych przez glony i grzyby, odporna na światło, przepuszczalna dla pary 
wodnej i dwutlenku węgla sd ≤ 0,05 m, nie zakłócająca reakcji karbonatyzacji, z 
niskim skurczem, gładką powierzchnią i brakiem zjawisk pęcznienia, o powierzchni 
matowej - jak naturalny tynk; kolor „stara biel”; 

- w otworach kanałów wentylacyjnych zamontować nowe kratki, należy zastosować 
kratki metalowe, malowane fabrycznie w kolorze białym z dodatkowym 
zabezpieczeniem siatką; 
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3.8. prace renowacyjne elementów drewnianych podsuf itki i okładzin lukarn  
 

- istniejące powłoki lakiernicze usunąć środkiem chemicznym do głębokości porów; 
resztki środków usunąć zgodnie z instrukcją fabryczną; zaleca się użycie środka 
ulegającego biodegradacji; 

- podłoże drewniane przeszlifować za pomocą papierów ściernych;  
- po usunięciu powłok lakierniczych należy dokonać oględzin stanu zachowania 

elementów drewnianych – części zaatakowane przez grzyby lub szkodniki należy 
usunąć; oględziny przeprowadzone w trakcie inwentaryzacji wykazały jedynie 
odbarwienie drewna na podsufitce nad tarasem po stronie północno – wschodniej;  

- uzupełnić ubytki w poszyciu lukarny w elewacji północnej od strony zachodniej i inne 
powstałe w wyniku usunięcia elementów zniszczonych; 

- całość drewna pokryć preparatem gruntującym, zabezpieczającym drewno przed 
zgnilizną (grzybem) i szkodnikami; preparat nanosić pędzlem lub natryskowo; 

- malować farbą ochronną do drewna na bazie akrylanowej z pigmentami odpornymi na 
światło; należy zastosować środek dający wieloletnią ochronę drewna, tworzący 
powłokę elastyczną, nie łuszczącą się pod wpływem czynników atmosferycznych, 
odporną na światło; wykończenie – jedwabisty połysk; farba w kolorze istniejącej stolarki 
okiennej i drzwi wejściowych; ilość powłok 2 – 3 w zależności od jakości krycia;  

 
3.9. prace wyko ńczeniowe  
 

- zamocować rury spustowe zdjęte do prac tynkarskich, końcówki przedłużyć tak, by 
wodę odprowadzać wprost do koryt (obecnie rury kończą się zbyt wysoko, co 
powoduje rozbryzg wody na elewację); 

- uzupełnić kostkę betonową tam gdzie została rozebrana do prowadzenia prac 
izolacyjnych; 

- naprawić pęknięcia i ubytki w istniejących opaskach betonowych 
- zamontować kratki wentylacyjne w cokole w elewacji południowej; należy 

zastosować kratki metalowe, malowane fabrycznie w kolorze czarnym;  
- zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować drzwi instalacyjne w cokole i przy wejściu 

w elewacji wschodniej; kolor farby dobrać odpowiednio do koloru ściany i cokołu; 
- zamontować ponownie tablicę pamiątkową na elewacji północnej; 
- zamontować ponownie zdemontowane ze ścian elementy oświetleniowe. 

 
3.10. prace nie obj ęte zakresem opracowania (nie kosztorysowane)  
 

- przed przyst ąpieniem do prac elewacyjnych nale ży usun ąć źródła zaciekania 
podsufitki z lewej strony elewacji północnej (nad t ablic ą pami ątkow ą), zalecana 
jest równie ż przeróbka rury spustowej odprowadzaj ącej wod ę opadow ą z 
górnego dachu wykusza na dach ni ższy;  

- zaleca się wykonanie opasek, z typowego, betonowego obrzeża trawnikowego, 
dookoła okien piwnicznych w celu zapobieżenia wlewaniu się wód opadowych przez 
okna co powoduje, między innymi, miejscowe zamakanie ścian w strefie cokołowej; 

- zaleca się wykonanie nowych koryt odprowadzających wody opadowe na odległość 
ok. 1m od budynku; 

- w przypadku przywrócenie po remoncie roślin pnących, powinny być one 
prowadzone po elewacji na zdystansowanych od ściany kratkach; 

- zaleca się przebudowę chodników w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych 
od budynku (dotyczy to głównie elewacji zachodniej); 

- zaleca się wykonanie naprawy płycin okien tarasowych; 
- zaleca się wykonanie renowacji powłoki malarskiej drzwi wejściowych w elewacji 

zachodniej; 
- zaleca się poprawienie wylotów wody z rur spustowych odprowadzających wodę z 

dachu wyższego na dach niższy w elewacji wschodniej – obecne zakończenia mogą 
powodować zaciekanie wody na ścianę lukarny; 
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- zaleca się usunięcie braku ciągłości pasa nadrynnowego na dachu wykusza (z 
prawej strony w elewacji północnej); zaleca się również generalny przegląd 
wszystkich obróbek dachu; 

- zaleca się usunięcie zazielenienia z powierzchni dachów i ich impregnację – środki 
wg zaleceń producenta dachówki;  

- zaleca się wykonanie renowacji powierzchni tarasu z uzyskaniem skutecznych 
spadków i prawidłowego odprowadzenia wody opadowej;  

- zaleca się montaż listew z kolcami przeciw ptakom w lukarnach; 
 
4. Charakterystyka energetyczna  
 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem zabytkowym i jako taki nie podlega termo-
modernizacji za pomocą docieplenia ścian od strony elewacji. Charakterystyka 
energetyczna budynku nie ulega zmianie. 
 
5. Warunki ochrony przeciwpo żarowej  
 

5.1. Kwalifikacja po żarowa budynku. 
Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I (parter) i ZL IV (cześć 
mieszkalna na poddaszu). 
Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do grupy budynków niskich. 
 

5.2. Klasa odporno ści po żarowej budynku, klasa odporno ści ogniowej 
zastosowanych elementów budowlanych i ich stopie ń rozprzestrzeniania ognia. 
Dla budynku wymagana jest klasa B i D (poddasze) odporności pożarowej. 
 

5.3. Strefy po żarowe. 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową.  
 

5.4. Warunki ewakuacji. 
Długość przejścia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza 40m.  
 

5.5. Odległo ści od innych obiektów i drogi po żarowe. 
Budynek zlokalizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w odległości co 
najmniej 8 m od innych obiektów.  
Do budynku istnieje dojazd umożliwiający prowadzenie akcji gaśniczej – nie jest 
wymagany dojazd spełniający warunki dla drogi pożarowej. 
 
5.6. Uwagi ko ńcowe. 
Projektowane prace rewitalizacyjne nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej 
budynku. 
 
6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.  
 
- odprowadzenie ścieków z obiektu do sieci kanalizacyjnej; 
- woda z wodociągu; 
- zasilanie instalacji c.o. z własnego pieca zasilanego paliwem płynnym – olejem 

opałowym; 
- odpady stałe magazynowane są w pojemnikach opróżnianych przez służby miejskie; 

zbiórka selektywna w wydzielonych pojemnikach;  
- obiekt nie wytwarza czynników szkodliwych takich jak hałas, zakłócenia itp. 
- projektowane prace nie będą miały wpływu na zmianę charakterystyki ekologicznej 

obiektu; wszystkie użyte materiały muszą mieć wymagane przepisami atesty 
higieniczne;  
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7. Organizacja placu budowy   
 
Dla zapewnienia zaplecza socjalnego oraz magazynowego  na czas prowadzenia robót 
wykonawca robót ustawi 2 kontenery: 1 na cele socjalno bytowe oraz 1 dla celów 
magazynowych. W kontenerze przeznaczonym dla celów socjalno – bytowych powinny 
znaleźć się następujące pomieszczenia: dwa natryski i 2 w.c. (ew. ustawione na zewnątrz 
typu toy-toy), szatnia, 2 - 4 umywalki, śniadalnia ze zlewem i stołem, tj. wydzielonym 
miejscem dla spożywania posiłków. 
Ze względu na to, iż nie jest znana całkowita liczba pracowników, po wyłonieniu 
wykonawcy robót, projekt organizacji placu budowy jest przedmiotem uzgodnień z jego 
przedstawicielem i inspektorem nadzoru. 
Prace elewacyjne będą prowadzone z zastosowaniem rusztowań, spełniających wszelkie 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej (sprzęt gaśniczy, 
drogi ewakuacji) i BHP (osłoniętych siatką zabezpieczającą). Rusztowania zostaną 
ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osoby pełniącej funkcję 
inspektora nadzoru robót budowlanych. Ze względu na prowadzenie prac na zewnątrz w 
budynku czynnym przewiduje się dodatkowe zabezpieczenie w rejonie wejścia do 
budynku (wejścia mogą być czasowo zamykane ze względu na istnienie dwóch 
niezależnych wejść). 
Lokalizacja zaplecza oraz ustawienie rusztowań na terenie własnym wg wskazań 
Inwestora. 
 
8. Kolorystyka elewacji  
 

- cokoły – farba elewacyjna w kolorze jasno – piaskowym, dobranym do 
zastosowanego piaskowca; akceptacja koloru w trybie Nadzorów Autorskich; 

- ściany powyżej w kolorze naturalnym wyprawy tynkarskiej tzw. „stara biel”; 
- okna istniejące, drewniane, w kolorze bez zmian; 
- drzwi wejściowe – jw.; 
- rynny i obróbki blacharskie – istniejące w kolorze ciemno brązowym, projektowane 

parapety z blachy miedzianej (do czasu naturalnej patyny w kolorze miedzi); 
- dachówka istniejąca – kolor ceglasty; 
- okładziny schodów – piaskowiec „Radków” w kolorze jasno – beżowym; 

Nie podaje się numeracji kolorystycznej tynków i farb z uwagi na wielość systemów 
istniejących na rynku i wymogi dot. organizacji przetargów publicznych. 
 
9. Uwagi ko ńcowe  
 
- do wykonania prac objętym niniejszym opracowaniem projektowym należy użyć 

materiałów firm sprawdzonych w praktyce prac konserwatorskich, wszystkie materiały 
muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

- system renowacyjny tynków należy dobrać uwzględniając powyższy opis oraz wyniki 
badań dotyczących stopnia zasolenia murów; zestawienie materiałów należy 
przedstawić do akceptacji projektanta; 

- wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu wymagają powiadomienia Nadzoru 
Autorskiego; 

- prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej 
zgodnie ze sztuką budowlaną i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP i ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
 
 

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Żmichowska  
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Fot. nr 1. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok od strony południowej. Zdjęcie z lat 50-tych XX w. ze zbiorów 
Romana Fangora 

 

 
 
Fot. nr 2. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok od strony południowej. Stan istniejący. Grudzień 2013r. 
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Fot. nr 3. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok od strony wschodniej. Stan istniejący. Grudzień 2013r. 
 

 

 
 
Fot. nr 4. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok od strony północnej. Stan istniejący Grudzień 2013r. 
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Fot. nr 5. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok od strony zachodniej. Stan istniejący. Grudzień 2013r. 
 
 

 
 
Fot. nr 6. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok schodów wejścia w elewacji zachodniej. Stan istniejący.        
Grudzień 2013r. 
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Fot. nr 7. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok schodów wejścia od strony wschodniej. Stan istniejący.          
Grudzień 2013r. 

 

 
 

Fot. nr 8. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  
Widok uszkodzonych kominów od strony północno - zachodniej.  
Stan istniejący. Grudzień 2013r. 
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Fot. nr 9. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok tynków i cokołu w elewacji południowej. Stan istniejący.          
Grudzień 2013r. 
 

 
 
Fot. nr 10. Budynek „Fangorówka” Powsin. ul. Prawdziwka 2.  

Widok zacieków na podsufitce nad tarasem w elewacji północnej. Stan 
istniejący. Grudzień 2013r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Obiekt:  Rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych,  schodów 

zewnętrznych i tynków kominów w budynku „Dworek Fangora” Polskiej 
Akademii Nauk CZRB. 

 
Adres:  Powsin ul. Prawdziwka 2, działka nr ewid, 3/1 z obrębu 1-12-15 
 
Inwestor: Polska Akademia Nauk, 

Ogród Botaniczny  - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

 
Projektant: mgr inż. Małgorzata Żmichowska 

PAK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
02-496 Warszawa, ul. Czerwona Droga 20 

 
 
CZĘŚC OPISOWA 
 

1. kolejno ść robót 
 

Poszczególne roboty będą prowadzone sukcesywnie etapami: 
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
- roboty tynkarskie; 
- prace konstrukcyjne; 
- prace malarskie i impregnacyjne; 
- prace wykończeniowe; 

 
2. elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Zagrożenie stanowi brak ogrodzenia dookoła obiektu. Działka jest częścią Ogrodu 
Botanicznego. 
 

3. przewidywane zagro żenie podczas wykonywania robót budowlanych 
 

Podstawowe zagrożenie stanowią: 
- prowadzenie prac w obiekcie czynnym, przylegającym do dróg wewnętrznych 

Ogrodu; 
- rosnące obok budynku rośliny będące okazami Ogrodu; 
- praca na rusztowaniu; 
- niebezpieczeństwo związane z dostarczaniem towarów przez komunikację 

wewnętrzną Ogrodu; 
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4. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowniczego 
 

Roboty  na dachu i elewacyjne powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  
Przed przystąpieniem do pracy pracownicy winni przejść ogólne przeszkolenie bhp ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy robotach:  

• ziemnych – w zakresie prowadzenia prac w rejonie przyłączy instalacji z 
pokazaniem ich lokalizacji, sposobu zabezpieczania wykopów na czas 
prowadzenia robót izolacyjnych i składowania urobku oraz zapoznania z 
występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania 
się stosowanymi środkami izolacyjnymi; 

• przy pracach tynkarskich - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych; 
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i 
tynkarskie; 

• przy wykonywaniu nasad kominowych - wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j .w.; Dz. U. nr 47 poz. 
401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i 
betoniarskie. 

• przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i wyciągarki do materiałów -  
wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne 
urządzenia techniczne 

Niezależnie od powyższego codziennie, przed przystąpieniem do prac, kierownik 
robót powinien zapoznać pracowników z kolejnością robót i sposobem ich 
prowadzenia oraz wykonywania i stosowania zabezpieczeń niezbędnych do 
zachowania przepisów bhp. 
 

5. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących   
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w  
strefach szczególnego zagro żenia 

 
- prowadzenie robót na wysokości przy zastosowaniu wszelkich wymaganych 
środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, szczególnie 
balustrad, siatek ochronnych i siatek bezpieczeństwa; 

- w trakcie wykonywania prac prowadzenie obserwacji stanu zachowania się 
ścian; w przypadku stwierdzenia wystąpienia rys, lub innych niepokojących 
objawów roboty przerwać, zgłosić kierownikowi budowy i ew. przystąpić do 
odpowiedniego ich zabezpieczenia; 

- prowadzenie prac na rusztowaniach ustawionych zgodnie z dokumentacją 
producenta lub projektem indywidualnym (użytkowanych po dokonaniu odbioru 
przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną) zabezpieczonych 
balustradami i siatkami oraz daszkiem od strony wejść do budynku; szczególną 
uwagę należy zwrócić na prawidłowe mocowanie podestów roboczych 
(zabrania się stosowania niezabezpieczonych przed przesuwaniem się desek 
jako podestów); 

- prowadzenie robót ziemnych i izolacyjnych w wykopach wykonanych ręcznie, 
odpowiednio umocnionych (szalunki drewniane) z uwzględnieniem zasad 
składowania urobku; 
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- należyte zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 
wygrodzenie terenu, na którym prowadzone są roboty i wykorzystywanego jako 
zaplecze budowy, ustawienie balustrad zabezpieczających wykopy; ustawienie 
tablic ostrzegawczych, zabezpieczenie w miejscach transportu pionowego 
materiałów budowlanych i gruzu; 

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego; 
- straży pożarnej; 

     - posterunku Policji; 
- w pomieszczeniu socjalnym j.w. umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany 

przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników; 
- w pomieszczeniu socjalnym j.w. zapewnić telefon komórkowy; 
- magazyn sprzętu wyposażyć w kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające do 

prac na wysokości; 
- plac budowy ogrodzić – elementy ogrodzenia o wysokości min 1,5m; 
- wykopy zabezpieczyć barierkami z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm i 

poręczy na wysokości 1,1m oraz z deskowaniem ażurowym pomiędzy poręczą 
a deską krawężnikową; 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze; 
- wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi; 
- odpowiednio wyprofilować skarpy wykopów; 
 

 

6. uwagi ko ńcowe 
 
  -  wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
     Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z dnia  
     19.03.2003r). 
 
 
                                                                 

   opracował: mgr inż. arch. Małgorzata Żmichowska 


