
Andrzej Łotysz

Problematyka dokumentacji
powykonawczej
Ochrona Zabytków 40/1-2 (156-157), 140-143

1987



storic D ocum entation D epartm ent of the Castle ’s branch 
office. O the r data concern ing techno log ica l construction, 
cond ition , causes o f decay, program m e and course of de 
cay, program m e and course of work were pa rticu la rly  ex
panded and they comprised a ll elements of the décor. The 

•described de ta ils  were presented in a uniform  order: ce iling  
decorations, bed-m ou ld ing  and cornices, w a ll decorations, 
wood-w ork. A  uniform  arrangem ent was also adopted in 
presenting the work done: conservation of preserved e le 
ments of stucco work, models of a rch itec ton ic  decorations, 
model of scu lp tor's decorations, conservation of o rig ina l e le 
ments of wood carving, models fo r decorations in wood, 
reconstruction  o f elements carved in wood, conservation of 
o ld ca rpentry  elements. The course of the works was w e ll
- illu s tra te d  w ith  photographs showing the cond ition  of de 
ta ils  p rio r to, during  and a fte r conservation, models made, 
reconstructed wood-carved elements, g ild ings. Each docu
m entation  was provided w ith a location plan — pro jection 
of the 1st flo o r o f the Royal Castle, po in ting  out the ob ject 
discussed as w ell as a choice of the reproductions of a r
ch iva l photos. A ttached  were also photographs of the in 
teriors th a t dep icted  the cond ition  a fte r reconstruction. Pic
tures of w a lls and p ro jection of the ce iling , put on m icro
-film ed  d ra ft draw ings, show g raph ica lly  and descrip tive ly 
the loca tion  of in -b u ilt o rig ina l deta ils  of the décor. Copies 
o f com m issional agreem ents on id iv idua l conservation and 
reconstruction problems, results of labo ra to ry  studies as 
w e ll as extracts from  the m inutes of the meeting of the A r
ch itec ton ic  and Conservation Commission on the agreements 
and the acceptance of ind iv idua l stages of work as well 
a" the en tire  in terio rs have been added as enclosures. D o
cum enta tion  includes also conservation draw ings in the scale 
o f 1:1, 1:2 and 1:5 of o rig ina lly  preserved elements of the

décor, dep ic ting  the cond ition, conservation and reconstruc
tion  work. A ltoge the r 32 sets of conservation documents 
have been prepared, com piled in to one volume, jus t as 
is the case w ith  "O ffice rs ' Room" or eleven volumes in 
the case of "The Throne Room”  or "The Room of the 
Knights". Ind iv idua l docum entations have 10 to 80 pages 
and 2 to 200 photographs. _
In o rder to accelerate the rate of work the team of reg i
strars was assigned the task of a coo rd ina to r of the entire 
work ca rried  out in the W orkshop, inc lu d in g :
— the analysis of the cond ition  of the preserved rescued 

d e ta ils ; transporta tion  from the place of storing and to 
ensure proper c lim a tic  cond itions;

— id e n tif ica tio n  and location  of the elements based on 
the analysis of the ava ilab le  iconograph ie  m ateria l,

— preparing  the lists (w ith regard to the quantity  and q u 
a lity ) of missing e lem ent ,

— transfe r of a ll m ateria l to id iv idua l teams of specialists,
— reg u la r supervision of the work done,
— carry ing  out a descrip tiona l and func tiona l reg is tra tion  

o f successive stages of work and location of o rig ina l 
elements,

— p repa ring  conservation docum entation.
The scale of the problem  can be illus tra ted  by the fo llow ing  
d a ta : a ltoge the r 1,988 details of the décor of the in te rio r 
of the Royal Castle were covered by conservation. O u t of 
this number, 1,048 details were iden tified  and s itua tioned. 
988 o f them, corresponding to the adopted a rch itecton ic  
and conservation concept, were b u ilt in to the present in 
teriors. The rem ain ing elements com ing from unaccentuated 
stages of reconstruction of in teriors were given back to the 
m anagem ent of the Royal Castle in W arsaw.

ANDRZEJ ŁOTYSZ

PROBLEMATYKA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

W  roku 1969 zarządzeniem nr 12 naczelnego dyrekto
ra PKZ została wprowadzona w życie i zalecona do 
stosowania w Pracowniach Dokum entacji Naukowo- 
-H istarycznej przedsiębiorstwa „Instrukcja  o układzie 
dokum entacji konserwatorskiej z przebiegu prac budo- 
w lano-konserwatorskicH ” . Stanowiła ona ostateczną ko
dyfikację  stosowanej w PKZ zasady, nakazującej szcze
gó łow ą re jestrację wszelkich działań i poczynań wy
stępujących w procesie konserwatorskim, tym razem 
w odniesieniu do zabytków architektury i budow ni
ctwa.
W  in tencji autorów  instrukcji dokum entacja z przebie
gu prac budowlano-konserwatorskich m iała stać się 
ilustrowanym  zapisem kolejnych etapów budowy, re je
strującym przebieg i postępy prac, a także -  a na
wet przede wszystkim — inform ującym o metodach ich 
prowadzenia, stosowanych technikach i technologiach, 
użytych do konserwacji materia łach, wprowadzonych 
do obiektu insta lacjach. Słowem, o tym wszystkim, co 
ukryte pod warstwą tynku, okładziną kamienną lub 
boazerią staje się niewidoczne i niedostępne. Zestaw 
zdjęć fotograficznych, uporządkowany zgodnie z chro
nologicznym układem tekstu, m iał prezentować obiekt 
od stanu przed rozpoczęciem robót, poprzez wszystkie 
etapy prac budowlanych i wykończeniowych, aż do ich 
zakończenia. Źródłem inform acji — oprócz oględzin 
dokonywanych w trakcie wizytacji obiektu w ramach 
nadzoru konserwatorskiego — miały być dzienniki bu
dowy i protokoły z narad i komisji konserwatorskich.

Jednocześnie instrukcja przewidywała uzupełnienie do 
kum entacji inform acjam i dodatkowym i: danymi adreso
wymi zabytku, krótkim zarysem jego  historii, a także 
charakterystyką programu konserwatorskiego opraco
w anego na podstawie wyników badań historycznych, 
architektonicznych i archeologicznych, którego konkre
tyzacją była dokum entacja projektowa.
Proponowany przez instrukcję schemat opracow ania 
znacznie przekracza zapowiedź zawartości określoną 
tytułem dokum entacji. Dokum entacja sporządzona w 
myśl wskazań instrukcji nie jest prostą ew idencją dzia
łań konserwatorskich i uzyskanych dzięki nim efektów. 
Stanowi raczej rodzaj kompendium wiedzy o procesie 
konserwatorskim, zaw ierające najistotniejsze in fo rm a
cje i skróconą charakterystykę wszystkich jego faz: od 
prac  naukowo-badawczych, poprzez propozycje i de
cyzje projektowe, aż do zakończenia prac realizacyj
nych. Zaopatrzona w spis dokum entacji naukow o-ba
dawczych i projektowych, wraz z notami b ib liog ra ficz 
nymi i wskazaniem miejsca ich przechowywania, staje 
się źródłem historycznym o niebagatelnym  znaczeniu 
d la przyszłych badań historycznych i działań konserwa
torskich. Wymóg opracow ania podsumowania i charak
terystyki wyników prac ze stanowiska konserwatorskiego 
da je  możliwość podania również ocen krytycznych, po
zwalających uniknąć popełn ien ia  błędów w przyszłości, 
kiedy zabytek zostanie poddany kole jnej konserwacji. 
Celowość opracowywania tak ie j dokum entacji jest 
oczywista dla każdego historyka sztuki czy architekta,
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1. Fragment wnętrza Sali Canale tta  w trakcie prac budowlano-konserwatorskich -  1976 r. (fot. A. Stasiak)  
1. Part of the in te r io r  of the Cana le t to  Room during bu i ld ing  and  conservation work — 1976

którzy musieli pokonywać w iele trudności związanych 
z niedostatkiem podstawowych nieraz in form acji o za
bytku. Jej przydatność dla potrzeb praktyki konserwa
torskiej ocenią wprawdzie dopiero nasi następcy, któ
rzy w przyszłości zastąpią nas w dziele ochrony zabyt
ków, ale już dziś można zaryzykować tw ierdzenie, że 
nie będzie ona kwestionowana.
W  ciągu niespełna dwu lat, jak ie  upłynęły od w pro 
wadzenia w życie instrukcji, do dnia 20 stycznia 
1971 r., w którym podjęto  decyzję o odbudow ie Zam
ku Królewskiego w Warszawie, powstało niew iele, zwy
kle jedno-, a niekiedy kilkutomowych, dokum entacji 
z przebiegu prac. Był to jednak okres nie wystarcza
jący na zebranie doświadczeń, niezbędnych do upo
rania się z problemem niewspółm iernie przerastającym 
dotychczasowe dokonania . Toteż kiedy dzieło odbudo
wy Zamku powierzono Pracowniom Konserwacji Za
bytków, a Komisja Architektoniczno-Konserwatorska 
O bywatelskiego Komitetu Odbudow y Zamku Królew
skiego zaakceptowała w dniu 21 listopada 1973 r. 
proponowany schemat dokum entacji z przebiegu prac 
dla stanu surowego Zamku, Pracownia D okum entacji 
Naukowo-Historycznej rozpoczęła sporządzanie tej do 
kum entacji zgodnie z zaleceniam i w spom nianej instruk
cji.
Problem skom plikował się z chw ilą, kiedy Komisja Ar- 
chitektaniczno-Konserwatorska w dn. 29.01.1975 r. uz
nała za niezbędne kontynuowanie dokum entacji na

zasadach ustalonych dla stanu surowego budowli, 
również dla robót wykończeniowych i prac konserwa
torskich we wnętrzach. Okazało się bowiem, że skala 
przedsięwzięcia, ogrom prac, a przede wszystkim je d 
noczesne prowadzenie ich na wielu odcinkach robót 
oraz podejm owanie działań o różnorodnym charakte 
rze, nie pozwalają zamknąć dokum entacji w ciasnym 
schemacie narzuconym instrukcją. Rychło też zrezygno
wano z dotychczasowego tytułu, słusznie określa jąc 
powstające opracow anie jako  ewidencję konserw ator
ską prac na Zamku Królewskim. Była ona bowiem w 
istocie pośpiesznym zapisem szybko po sobie następu
jących zmian. W ciągu dziesięciolecia 1973—1983 po
wstało w ten sposób 95 tomów dokum entacji, zaw iera
jących ponad 1000 stron maszynopisu tekstów i ponad 
2000 zdjęć fotograficznych. Liczby te nie uw zględnia ją  
oczywiście powostających jeszcze sukcesywnie tomów 
ew idencji prac w Sali Balowej, a także dokum entacji 
konserwatorskiej dzia łań podejmowanych przez Pra
cownię Konserwacji Dzieł Sztuki 1, Pracownię Rekon
strukcji Rzeźby Kamiennej i Narzutowej i Pracownię 
Konserwacji M alarstwa. Powstał zbiór m ateria łów , bę
dących źródłem inform acji o dziejach restytucjii Zam 
ku Królewskiego w Warszawie, cenny dla przyszłych 
historyków i konserwatorów. I wówczas zrodził się no
wy problem o zasadniczym znaczeniu: ja k  z tego zb io
ru korzystać?
Symultaniczny charakter prowadzonych na Zamku prac

141



spraw ił, że kole jne tomy nie sq prostą rejestracją na
stępujących po sobie faz budowy. Często precyzyjnym 
pracom sztukatorskim i pozłotniczym w jednej sali to 
warzyszyły mokre roboty betoniarskie w pomieszczeniu 
sąsiednim ; niekiedy prace w jedne j części Zamku by
w ały przerywane i czekały na kontynuację d ług ie  mie
siące, a nawet la ta ; zdarzało się również, że już w 
trakcie  prac wykończeniowych następowały zmiany 
koncepcji projektow ej, pow odując konieczność pono
w nego ich op isania i sfotografowania. D latego też ob
fity  m ateria ł tekstowy i ilustracyjny był chaotycznie 
„rozs iany”  w kilkudziesięciu tom ach, a jedynym czyn
nikiem porządkującym zbiór pozostawała chronologia. 
Jej przydatność jednak w dotarciu do w łaściwej in fo r
macji była problematyczna. Problem ten próbowano 
rozwiązać poprzez opracow anie suplementu, zaw iera
jącego  uporządkowany spis zawartości poszczególnych 
tomów lub indeksów. Z propozycji tych jednak zre
zygnowano, ze względu na połowiczność uzyskanego 
efektu. U łatw ia łyby one wprawdzie odszukanie in for
macji, a le nie e lim inowałyby kłopotliw ego i czaso
ch łonnego w ertow ania w ielu tomów.
Stało się oczywiste, że należy zdecydować się na roz
w iązanie nietypowe, nie mające precedensu w dotych
czasowej praktyce PKZ. Rozwiązanie takie narzucało 
się samo. Jak wspom niano wyżej, dokum entacje z 
przebiegu prac budowlano-konserwatorskich zawierały 
w końcowej części opracow ania — lub w ostatnim to 
mie, jeżeli były kilkutomowe -  podsumowanie i oce
nę zakończonej realizacji i wszystkich poprzedzających

ją  działań, a m ateria ł ilustracyjny prezentował stan 
obiektu po zakończeniu robót. Tej części op racow a
nia zabrakło w ew idencji konserwatorskiej, która była 
raczej kroniką budow laną czy ilustrowanym diariuszem  
budowy, a nie pełną dokum entacją z przebiegu prac. 
Uznano słusznie, że usunięcie tego mankam entu przez 
uzupełnienie ew idencji konserwatorskiej dodatkowym 
opracowaniem  o charakterze dokum entacji powyko
nawczej stanowi poszukiwane rozwiązanie problem u 
uporządkowania zbioru.
Oczywiście, objęcie dokum entacją powykonawczą ca
łej problematyki zamkowej w jednym opracow aniu 
było niemożliwe, a w odniesieniu do w ielu fragm entów  
budowli nawet niecelow . Zdecydowano, że op raco
wanie to obejm ie wnętrza 25 sal historycznych i e le
w acje Zamku, przy czym każdej sali m iał być pośw ię
cony jeden tom opracowania. W protokole z 428 po
siedzenia Komisji Architektaniczno-Konserw atorskie j, 
która w dniu 8 września 1982 r. — przy w spółudzia le 
wykonawców, przedstawicieli inwestora i użytkownika 
Zamku — zajęła się sprawą dokum entacji, czytamy: 
„ Przedstawiciel Zarządu PKZ omówił propozycję o p ra 
cowania dokumentacji powykonawczej obe jmujące j  
wszystkie problemy związane z realizacją wnętrza zam
kowego, od początku odbudowy Zamku. Komisja po 
dyskusji doszła do wniosku, że dotychczasowa idoku
mentacja powykonawcza nie wyczerpuje wszystkich 
problemów. КАК wnioskuje, aby dotychczasowe op ra 
cowania były uzupełnione pracą, która i lustrowałaby  
przebieg realizacji i obrazowała ostateczny efekt po 

2. Sala Canaletta po konserwacji -  1983 r. (fot. A. Stasiak) 
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2. The Canaletto Room after conservation -  1983



dejmowanych decyzji konserwatorskich. To uzupełnie
nie nie może dublować dotychczasowych opracowań — 
musi ono być ich rozwinięciem. Należy wybrać przy
kładowo jednq salę do opracowania  i po  akceptacj i  
na te j podstawie ustalić dalszy program opracowań. 
Zaproponowano, aby takie opracowanie nazwać prze
wodnik iem dokumentacyjnym odbudowy wnętrz i e le
wac ji  zamkowych. Wytypowano jako pierwszej salę, 
która stanowiłaby po opracowaniu wzór d la  pozosta
łych opracowań, Salę Tronowq” .
W  oparciu  o te wytyczne Pracownia Dokum entacji 
N aukowo-H istorycznej przygotowała pro jekt dokum en
tac ji powykonawczej Sali Tronowej i ponownie spra
wy te przedyskutowano na 442 posiedzeniu Komisji 
A rchitektoniczno-Konserwatorskiej w dn iu  23 marca 
1983 r. O to  fragm ent protokołu z tego posiedzenia: 
„Przedstawiono Komisji koncepcję opracowania  prze
wodnika oraz konspekt próby opracowania Sali  Tro
nowej. Komisja stwierdziła, że przewodnik powinien  
informować o tym, co zostało wykonane i co stano
w iło podstawę realizacji. W  dyskusji wskazano na spra
wy, jak ie przewodnik powinien  obejm ow ać:
—  niezbędne jest zalqczenie protokołów odbioru tech
nicznego poszczególnych faz budowy, a także posta
nowień KAK dotyczqcych określonej sali,
— przewodnik winien informować  o  technolog iach sto
sowanych przy odbudowie i użyciu nowych materia
łów,
—  należy oznaczyć w opisach i rysunkach zachowane  
oryginalne elementy deta l i  i dekoracji,
— i lustracje powinny być jedynie koniecznym uzupeł
nieniem tekstu,
— należy uwzględnić zmiany projektów zaistn iałe w 
trakcie budowy według zapisów w dzienniku budo
wy, -

—  osobny tom powinien być poświęcony dziejom po 
wstania kolejnych opracowań projektu.
Ustalono, że przykładowe opracowanie zostanie wyko
nane d la  Sali Canaletta, a  nie d la  Sali Tronowej i na 
podstawie tego materia łu pod ję ta  będzie decyzja o 
dalszych opracowaniach i określony koszt tego zada
n ia ” .
Nawiasem mówiąc, po w ielu dyskusjach zrezygnowano 
z proponow anego przez Komisję tytu łu Przewodnik do 
kumentacyjny wnętrz i e lewacji Zamku Królewskiego, 
uznając, że nie odpow iada on w pełni zawartości to 
mu opracow ania (prace realizacyjne), a nawet może 
być mylący. Ostatecznie przyjęto nazwę roboczą Kon
serwatorska dokumentacja powykonawcza  w przeko
naniu, że ty tu ł ten ściślej odpow iada treści opracow a
nia, a cechujący go ogólnikowy charakter zwiększa je 
go pojemność znaczeniową, pozw ala jąc na znaczną 
elastyczność w doborze m ateria łu tekstowego i ilu 
stracyjnego.
Powstał zatem pierwszy tom opracow ania pod nazwą: 
Sala Canaletta, konserwatorska dokumentacja powy-

PROBLEMS OF THE POST-EXECUTION DOCUMENTATION

Twelve years o f the restitu tion  of the Royal Castle in W a r
saw gave b irth  to am ple  docum enta tion  on bu ild in g  and 
conservation wotk, com piled in to 95 volumes of 1,000 pages 
and nearly 2,500 photographs th a t represent a ch rono log i
ca l record o f a ll activ ities associated w ith  the reconstruc
tion  o f this structure. Because o f an unorderly  a rrangem ent 
of the con ten t o f the  work resu lting  from  a s tra igh t reg i
s tration o f successive operations it is rea lly  d iff ic u lt to  get 
from  it any in form ation.

konawcza.  Czy zawartość tomu odpow iada zamysłom 
jego  projektodawców i autorów?
Odpow iedź na to pytanie u ła tw ić może krótka charak
terystyka treści opracow ania. Poprzedza ją  wstęp i in 
form acje ogólne o instytucjach, przedsiębiorstwach i 
pracowniach z wymienieniem funkc ji i nazwisk osób, 
których praca w jakim kolw iek stopniu przyczyniła się 
do odbudowy i konserwacji sali i je j wyposażenia a r
chitektonicznego. Rozdział I zawiera szczegółowy ka ta
log dokum entacji, opracowań i dokum entów w  nastę
pującym porządku: projekty architektoniczne, technicz
ne i wystroju wnętrz, opracow ania naukowo-historycz- 
ne, dokum entacje prac konserwatorskich, dziennik i 
budowy, protokoły z narad i komisji konserwatorskich 
(wypisy) i wreszcie wyciągi z odpow iednich tom ów 
ew idencji konserwatorskiej. (D odać warto, że in fo r
macje dotyczące różnych etapów  prac w Sali C ana
letta rozproszone były w 19 tom ach ew idencji spo
rządzonej w ciągu 8 lat). Rozdział następny zaw iera 
podstawowe dane historyczne. Rozdział kolejny jes t 
re lac ją  o przebiegu prac w fazie pro jektow ej i na 
e tap ie  prac budowlano-konserwatorskich. Tę część 
opracow ania zamyka kilka rysunków: rzut I p iętra Zam 
ku z zaznaczoną loka lizacją  Sali C anale tta , rzut samej 
sali i rozwinięcia ścian z graficznym oznaczeniem ory
ginalnych fragm entów  architektonicznego wyposaże
nia sali.
W  części zaw ierającej aneksy znalazły się: pro tokó ł 
końcowy odbioru Sali C analetta, wybór danych z p ro
tokołów  posiedzeń Komisji A rchitektoniczno-Konserw a- 
torskiej dotyczących Sali C ana le tta  i zestaw ienie do 
kum entacji projektowej do Sali.
O pracow anie kończy zestaw 42 zdjęć fo tograficznych 
wybranych z m ateria łu ilustracyjnego dokum entacji h i
storycznej, dokum entacji pro jektowej, dokum entacji 
prac prowadzonych przez Pracownię Konserwacji Dzieł 
Sztuki i oczywiście z ew idencji konserwatorskiej prac 
na Zamku Królewskim. O statn im  zdjęciem jes t fo to 
gra fia  barwna wnętrza Sali C ana le tta  już wyposażonej 
przez je j użytkownika w obrazy, meble, żyrandole, a p li- 
ki i zegar kominkowy, odda jąca stosunkowo w ie rn ie  
je j obecny wygląd.
Dokum entacja powykonawcza Sali C ana le tta  nie do 
czekała się jeszcze op in i КАК, inwestora i użytkownika, 
ale już teraz można powiedzieć, że jest ona nową 
form ą opracowywania dokum entacji wykonywanych w 
Pracowniach D okum entacji N aukowo-H istorycznej PKZ. 
Zaś doświadczenia związane z je j tworzeniem należy 
dopisać do osiągnięć i dokonań najw iększego przed
sięwzięcia w 35-letn ie j historii PP PKZ: restytucji Zam 
ku Królewskiego w Warszawie.

mgr Andrzej Łotysz 
Pracownia 

Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej 

PP PKZ — Oddział Warszawa

In o rder to e lim ina te  this shortcom ing it has been found  
necessary to  add post-execution conservation d ocum en ta 
tion  which w ill present in a w e ll-a rranged  form  a course 
of research, scientific , design and execu tiona l w ork ca rried  
out fo r 25 rooms and the e levation o f the Castle. The firs t 
volume of this docum entation, covering the C ana le tto  Room, 
has a lready been prepared and a fte r its app rova l it w ill 
become a standard exam ple fo r fu tu re  works.
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