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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 
SALI DYDAKTYCZNEJ NR 14 W BUDYNKU SZKOLNO-

OŚWIATOWYM ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH 
wykonana w dniu 16.05.2022r. 

 

 
Fot. nr 1: Wnętrze sali dydaktycznej – widok na ścianę północną 

 

 
Fot. nr 2: Wnętrze sali dydaktycznej – widok na ścianę południową   
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Fot. nr 3: Wnętrze Sali – widok na ścianę wschodnią 

 

 
Fot. nr 4: Wnętrze Sali – widok na ścianę zachodnią 
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Fot. nr 5: Widoczne ubytki w pilastrach 

 
 

Fot. nr 6: Widoczne ubytki w pilastrach 
 

Fot. nr 7: Widoczne ubytki i odspojenia farby na ścianie wschodniej 
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Fot. nr 8: Widoczne ubytki w pilastrze na ścianie północno-zachodniej 

 

Fot. nr 9: Widoczne ubytki na suficie 
 

Fot. nr 10: Widoczne ubytki na suficie
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OPIS ZAMIERZENIA I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 

 

1.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt malowania sali dydaktycznej nr 14 w budynku 

szkolno-oświatowym Zespołu Szkół Leśnych.  

 W wyniku projektowanych prac nie zmienią się charakterystyczne parametry sali ani 

jej powierzchnia użytkowa, przedstawione w opisie technicznym stanu istniejącego. 

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 

 Wytyczne konserwatorskie dla remontu wnętrza oraz program prac konserwatorskich 

opracowane na podstawie badań stratygraficznych przez mgr Jolantę Marosik 

(konserwator dzieł sztuki) 

 Decyzja nr 1490/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku o pozwoleniu na malowanie sali 

dydaktycznej – dawnej kaplicy, wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 

3.  ZAŁOŻENIA 

 Celem projektowanej inwestycji jest bieżąca konserwacja oraz poprawa stanu 

zachowania zabytku – budynku szkolno-oświatowego Zespołu Szkół Leśnych – przywrócenie 

pierwotnej kolorystyki ścian we wnętrzu, ustalonej w wyniku badań konserwatorskich. 

Wskazane jest usunięcie odspojonych warstw farby ze ścian i sztukaterii. 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Szkoła (dawniej Pałac Rodziny Maltzanów) jest budynkiem założonym na planie 

wydłużonego prostokąta z bogatą dekoracją w stylu klasycystycznym. Budynek jest 

dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym na symetrycznym 

założeniu. Wykonany został w technologii tradycyjnej – murowany z cegły i otynkowany. 

Budynek pokrywa dwuspadowy dach z niewielkimi oknami mansardowymi oraz licznymi 

lukarnami i świetlikami. Całość kryta dachówką i uzupełniona blachą. Ponadto, dach 

zwieńczają kopuły. W części północno-zachodniej budynku usytuowany jest narożnikowo 

piętrowy, czteroskrzydłowy dawny dom zajezdny z dziedzińcem pośrodku. Budynek szkoły 

wpisany jest do rejestru Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 
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Dane gabarytowe: 

Powierzchnia użytkowa sali dydaktycznej nr 14    94,03 m2 

Wysokość sali dydaktycznej nr 14 w najwyższym miejscu  3,80 m2 

 

Opis sali dydaktycznej nr 14 

Wieloboczna sala, pełniąca wcześniej w pałacu rodziny Maltzanów funkcję kaplicy, 

znajduje się w części parterowej zachodniej dobudówki w głównym korpusie pałacu.  

W narożach ma pary pilastrów o stylizowanych głowicach. Wspiera się na nich gzyms. Na 

ścianach między pilastrami wykonane są sztukaterie. Ściany pokryte są kolorem liliowym, 

natomiast pilastry, belkowanie oraz gzyms pomalowane na biało. W sali znajduje się troje 

jednakowych drzwi dwuskrzydłowych, obramowanych profilowanymi opaskami. Brzeg ramy 

zdobi listewka ze stylizowanymi listkami. Drzwi pokryte są oliwkową farbą olejną. 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

3.2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Ocenę przeprowadzono na podstawie oględzin stanu technicznego sali dydaktycznej  

nr 14, badań i pomiarów oraz wykonanej inwentaryzacji budowlanej. Ocenę przeprowadzono 

w dniu  16 maja 2022 roku w obecności przedstawiciela Inwestora. 

Ogólny stan techniczny przedmiotowej sali oceniono jako dobry. 
 

 Ściany i tynki 

Ściany otynkowane, pomalowane farbą w kolorze liliowym. Nie stwierdzono 

uszkodzeń o charakterze konstrukcyjnym. Stan techniczny ocenia się jako dobry. 

Na powierzchni tynków niewielkie ilości spękań. Stan tynków określa się jako dobry. 

 Sufit 

Powierzchnia sufitu pomalowana farbą syntetyczną w kolorze białym. Widoczne 

liczne spękania. 

 Pilastry i elementy dekoracyjne 

Pilastry, belkowanie oraz gzymsy z niewielkimi uszkodzeniami. Pokryte syntetyczną 

farbą w kolorze białym. 

 Stolarka drzwiowa i okienna 

Obiekt wyposażony jest w stolarkę okienną PCV w kolorze białym w stanie dobrym 

oraz troje drewnianych drzwi o zabytkowym charakterze. Stolarka drzwiowa  pokryta 

farbą olejną w kolorze oliwkowym. Stan drzwi określa się jako dobry. 
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 Posadzka 

Parkiet drewniany utrzymany w dobrym stanie technicznym. Miejscami uzupełniony. 

Wnioski i zalecenia: 

1. Stan techniczny pomieszczenia jest dobry. 

2. Projektowana bieżąca konserwacja sali nie wymaga wzmacniania elementów 

konstrukcyjnych.  

3.2.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH  ROBÓT 

Uwagi wstępne:  

 Przedstawiona w niniejszym projekcie kolorystyka wnętrza w zakresie ścian i 

sztukaterii wraz z elementami wystroju – pilastrami została ustalona na podstawie 

badań stratygraficznych. Konserwator ustalił w nich, że pierwotna kolorystyka ścian, 

sztukaterii oraz pilastrów to kolor kremowo-beżowy, jaśniejszy na sztukateriach, 

ciemniejszy na ścianach, zbliżony do odcienia S 1020-Y10R wg wachlarza NCS- 

przyjęto odcień nr 9075 wzornika Keim Palette Exclusive. Kolorystyka belkowania 

oraz gzymsów została ustalona jako S 1010-Y20R wg wachlarza NCS- przyjęto 

odcień nr 9053 wzornika Keim Palette Exclusive. Projektuje się usunięcie 

odspojonych warstw farby, przywrócenie pierwotnej kolorystyki na ścianach 

wewnętrznych, sztukaterii i elementach dekoracyjnych poprzez pomalowanie 

przyjętymi odcieniami farby. 

 Dopuszczalne jest zastosowanie produktów innych niż zaproponowane w niniejszym 

opracowaniu pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów 

technicznych i jakościowych. Zalecane jest konsultowanie takich zmian  

z Projektantem. 

 Wszelkie inne zmiany w poniższym programie prac, takie jak zmiana kolejności 

wykonywanych robót, zaniechanie lub ograniczenie zakresu wykonania którejkolwiek 

opisanej czynności, zmiana technologii wykonania prac, należy uprzednio uzgodnić  

z Projektantem.  

 Środkami do osiągnięcia celu inwestycji będą projektowane prace wewnątrz gabinetu 

dydaktycznego: usunięcie odspojonych warstw farby i przywrócenie pierwotnej kolorystyki 

na ścianach, sztukaterii i elementach dekoracyjnych. 
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3.2.3. OPIS  SZCZEGÓŁOWY - PRACE  WE  WNĘTRZU: 

Założono w szczególności następujące czynności (kolejność chronologiczna): 

I. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE: 

a) Czasowe przeniesienie elementów demontowalnych wystroju i wyposażenia sali  

w rejonie projektowanych prac (ławki, obrazy, materiały dydaktyczne), 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem; 

b) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na miejscu elementów nieruchomych  

w rejonie projektowanych prac (posadzka drewniana, stolarka okienna  

i drzwiowa); 

II. PRACE  ROZBIÓRKOWE  I  NAPRAWCZE: 

- Ściany i sufit: 

a) Usunięcie wszystkich luźnych, odspojonych powłok malarskich; 

- Pilastry, sztukaterie i elementy dekoracyjne: 

a) Oczyszczenie powierzchni i usunięcie odspojonych warstw farby 

b) Ewentualna impregnacja osłabionych partii 

III. MALOWANIE 

a) Zagruntowanie całej przeznaczonej do malowania powierzchni ścian, pilastrów, 

sztukaterii i elementów dekoracyjnych materiałem z ziarnem do 0,5 mm  

i włóknem szklanym KEIM Contact Plus; 

b) Dwukrotne pomalowanie ścian, pilastrów, sztukaterii i elementów ozdobnych 

farbą silikatową (zolowo-krzemianową) KEIM Optil zgodnie z przedstawioną  

w niniejszym projekcie kolorystyką; 

c) Pozostawienie powłok malarskich do wyschnięcia na minimum 12 godzin; 

IV. PRACE  KOŃCOWE 

a) Demontaż zabezpieczeń z elementów nieruchomych wystroju i wyposażenia 

wnętrza, umieszczenie przeniesionych elementów ruchomych w ich pierwotnym 

położeniu. 


























