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P olskie budownictwo mieszka-
niowe bazuje w dużym stopniu
na budynkach wzniesionych
w prefabrykowanej technologii

wielkopłytowej. Pierwsze tego typu bu-
dynki oddano do użytkowania w War-
szawie w końcu lat 50. Do 1992 r.
wzniesiono w tej technologii ok. 50%
wszystkich mieszkalnych obiektów wie-
lorodzinnych w miastach. Najstarsze bu-
dynki eksploatowane są przeszło pół
wieku i pomimo upływu czasu oraz po-
stępującego zużycia odznaczają się do-
brym stanem technicznym. Utrzymy-
wanie tych obiektów w należytym sta-
nie, a także prowadzenie systematycz-
nych kontroli stanu technicznego wyni-
ka wprost z przepisów Prawa budowla-
nego i należy do podstawowych obo-
wiązków ich właścicieli i administrato-
rów [13].

Systematyczna diagnostyka budynku,
niepolegająca tylko na wykonywaniu
kontroli okresowych, umożliwia wcze-
sne rozpoznanie uszkodzeń, które mogą
objawiać się zmianą stanu technicznego
poszczególnych części obiektu, np. za-

wilgoceniem, wystąpieniem pęknięć
ścian, stropów, biegów schodowych, od-
chyleniem ścian od pionu, czy prze-
mieszczeniem się poszczególnych ele-
mentów. O problemach eksploatacyj-
nych, sposobach prowadzenia analizy,
dokonywania oceny stanu technicznego
budynków prefabrykowanych, w tym
wielkopłytowych oraz o kierunku ich
modernizacji powstało wiele publikacji
m.in. [4, 5, 9, 10, 12]. Zaleca się wyko-
nywanie bieżących napraw oraz prze-
prowadzanie pełnowartościowych re-
montów. W art. 3, pkt 8 Prawa budow-
lanego [13] zdefiniowano pojęcie re-
montu jako wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót polega-
jących na odtworzeniu stanu pierwotne-
go, a niestanowiących bieżącej konser-
wacji. Dopuszczono stosowanie innych
wyrobów budowlanych, niż użyto w sta-
nie pierwotnym.

Właściwe utrzymanie budynków
obejmuje także utrzymanie sprawności
technicznej i estetyki pomieszczeń znaj-
dujących się poza lokalami mieszkalny-
mi. Należą do nich m.in. klatki schodo-
we, korytarze, piwnice, strychy, pralnie,
suszarnie, wózkarnie, zsypy śmieciowe,
bramy czy dźwigi.

Problemy techniczne
i użytkowe przestrzeni
poza mieszkaniami

Wyróżnia się następujące cechy cha-
rakteryzujące budynki wielkopłytowe
i ich eksploatację:

● niedostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych, starszych oraz matek
z dziećmi, w tym występowanie barier
architektonicznych w postaci schodów
przy wejściach do budynku, zbyt wąskich
otworów drzwiowych, brak dźwigów
osobowych w budynkach niskich;

● brak właściwego zabezpieczenia
pożarowego;

● hałas pochodzący z sąsiednich miesz-
kań i starych urządzeń dźwigowych;

● wszechobecny wandalizm;
● brak systematycznie przeprowadza-

nych remontów.
Wyposażenie techniczne oraz ele-

menty wykończeniowe części poza-
mieszkaniowych na korytarzach, hallach
wejściowych, w pomieszczeniach pral-
ni, suszarni oraz na klatkach schodo-
wych, ulegają zużyciu. Powłoki malar-
skie na ścianach i sufitach są zabru-
dzone oraz naturalnie się starzeją. Po-
dobnie powłoki malarskie zabezpiecza-
jące elementy metalowe, np. poręcze
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i balustrady na klatkach schodowych
oraz korytarzach. Zużyciu ulegają po-
sadzki wszystkich typów – z tworzyw
sztucznych, lastryka czy ceramiczne.
Najbardziej zniszczone są te w obciążo-
nych ciągach komunikacyjnych, np.
w korytarzach parteru. Na klatkach
schodowych najczęściej występuje wy-
kończenie w postaci lastryka, a na stop-
niach także w postaci płyt prefabryko-
wanych. Takie rozwiązanie, choć nie za-
wsze estetyczne, należy do najbardziej
trwałych, ale mimo to ulega uszkodze-
niu, szczególnie noski stopni. Wanda-
lizm jest najbardziej widoczny w bu-
dynkach wysokich, w dużych skupi-
skach ludzi (fotografia 1). Ściany na
korytarzach, klatkach schodowych i na
kondygnacjach piwnicznych malowane
są farbami w aerozolu. Zdarzają się na-
pisy i rysunki wykonywane flamastrami
lub wyryte jednocześnie w powłoce ma-
larskiej i warstwie gładzi gipsowej.
Uszkadzane są w ten sposób także lam-
perie, które bardzo często są poobijane
na skutek niewłaściwego transportu
przedmiotów wyposażenia mieszkań.
Zjawisku temu sprzyja występowanie
niewygodnych, wąskich korytarzy i cia-
snych klatek schodowych, a zniszczone
i uszkodzone stopnice schodów w wej-
ściach do budynków obniżają estetykę
i bezpieczeństwo użytkowania. Zdewa-
stowane są kabiny dźwigów osobowych
i elementy ich wyposażenia. Zagroże-
nie stanowią niezabezpieczone puszki

elektryczne oraz lampy pozbawione
obudowy, a nawet włączniki światła,
szafki instalacji elektrycznych.

Brak wyposażenia szafek hydranto-
wych znajdujących się na poszczegól-
nych kondygnacjach zagraża bezpie-
czeństwu w przypadku wybuchu poża-
ru. Takie niewłaściwe zabezpieczenie
przeciwpożarowe budynków stanowi
typowy problem polskich osiedli. W bu-
dynkach wysokich, w których występu-
ją tzw. suche piony, przeciwpożarowe
instalacje wodociągowe pozbawione są
wody, co utrudnia gaszenie pożaru
i wówczas konieczne jest dostarczanie
wody z zewnątrz. W wielu blokach klat-
ki schodowe nie są właściwie wydzielo-
ne od reszty budynku. Brakuje stolar-
ki drzwiowej o odpowiedniej klasie od-
porności ogniowej i klasie dymoszczel-
ności (fotografia 2), klap oddymiają-
cych klatki schodowe oraz awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego. Kondy-
gnacje piwniczne nie są wydzielone
drzwiami ognioodpornymi. Część wie-
żowców ma tylko jedno wejście do bu-
dynku oraz tylko jedną klatkę schodo-
wą, co w sytuacjach awaryjnych może
utrudniać ewakuację. Zdarzają się tak-
że zamontowane przez mieszkańców
kraty na korytarzach wydzielające ze
wspólnej przestrzeni dodatkową strefę
prywatną przynależną do jednego lub
kilku lokali. Takie rozwiązanie także
może generować zagrożenie, szczegól-
nie w przypadku, gdy na końcu wydzie-
lonego korytarza znajduje się ściana ze-
wnętrzna z oknem, przez które moż-
na prowadzić ewakuację.

W części obiektów administratorzy
pozwolili na wydzielenie z korytarzy
dodatkowej przestrzeni mieszkalnej
przyległej do lokali. Takie działanie naj-
częściej odbywa się kosztem sąsiadów,
którzy utracili dotychczasowy dostęp
do fragmentu korytarza i swobodnego
korzystania ze wspólnej przestrzeni. Po-
dobne zjawisko dotyczy adaptacji po-
mieszczeń użytkowanych wcześniej ja-
ko zsypy śmieciowe. W wielu przypad-
kach w wyniku sztucznego powiększe-
nia powierzchni mieszkań doszło do
wykonania otworów w ścianach pomię-
dzy mieszkaniem a adaptowaną częścią
korytarza, co stanowi poważną ingeren-
cję w konstrukcję budynku, zwłaszcza
gdy są to ściany nośne. Nie zawsze dzia-

łania te wykonywane są w porozumie-
niu z administracją. Brak zachowania
podstawowych zasad wiedzy technicz-
nej oraz samowolne prowadzenie robót
bez dokumentacji projektowej może do-
prowadzić do awarii, a w skrajnych
przypadkach do katastrofy budowlanej.

Na kondygnacjach nadziemnych czę-
sto uwidaczniają się m.in. odchylenia
od pionu płyt ściennych, zarysowania
i pęknięcia ścian, rysy i ubytki gładzi gip-
sowych i powłok malarskich na sufitach
oraz na ścianach w miejscach połączeń
pomiędzy płytami. W poziomie piwnic
zdarzają się także miejscowe ubytki be-
tonu w elementach konstrukcyjnych,
miejsca z widocznym zbrojeniem po-
zbawione otuliny betonowej, a także za-
rysowania w miejscu łączeń poszcze-
gólnych elementów konstrukcyjnych.
W wejściach do budynku brakuje nie-
zbędnego wyposażenia w postaci odpo-
wiednich wycieraczek, dzięki którym
skutecznie można ograniczyć zanieczysz-
czanie korytarzy, kabin dźwigów osobo-
wych czy klatek schodowych.

Kolejnym problemem jest niewłaści-
we utrzymanie pomieszczeń piwnicz-
nych, w tym brak malowania ścian ko-
rytarzy. W ciągach komunikacyjnych

Fot. 1. Zniszczone powłoki malarskie
na klatce schodowej budynku wysokiego
Photo 1. Damaged paint coatings in the
staircase of a hight-rise building

Fot. 2. Niespełniające współczesnych wy-
magań drzwi stalowe oddzielające kory-
tarz od klatki schodowej
Photo 2. Steel door separating the corridor
from the staircase not meeting current
requirements
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brakuje awaryjnej instalacji elektrycz-
nej. Pomieszczenia suszarni i pralni są
narażone na oddziaływanie wilgoci,
a tylko część z nich nie jest właściwie
wentylowana. Występuje także zawil-
gocenie ścian, którego źródłem są nie-
szczelności w stolarce okiennej lub
w instalacji centralnego ogrzewania,
a także zawilgocenie sufitów, szczegól-
nie pod stropodachami, w miejscach
nieszczelnego pokrycia dachowego lub
braku warstwy paroizolacyjnej.

Nagminnie poruszanym przez miesz-
kańców problemem jest niedostosowa-
nie budynków do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, starszych oraz matek
z małymi dziećmi. Utrudnienie w swo-
bodnej komunikacji stanowią schody
prowadzące do budynku. W niektórych
miejscach pojawiły się pochylnie, naj-
częściej dopiero po wielu latach eksplo-
atacji budynku. Z kolei dostanie się osób
niepełnosprawnych do pomieszczeń
piwnicznych bywa w wielu przypad-
kach niemożliwe. W wejściach do bu-
dynku, na ścianach przy schodach czę-
sto brakuje pochwytów. W niskich blo-
kach nie ma dźwigów osobowych. Z ko-
lei w wielu wieżowcach nadal funkcjo-
nują dźwigi stare i wyeksploatowane.
Zdarza się, że nie obsługują ostatniej
kondygnacji, gdyż na tym poziomie zlo-
kalizowano maszynownie. Mieszkańcy
narażeni są na uciążliwy hałas wynika-
jący z pracy dźwigów oraz braku wła-
ściwej izolacji akustycznej stropów. Ha-
łas z zewnątrz przenika też przez stolar-
kę okienną na korytarzach. Uciążliwe
także bywają głośno pracujące wyeks-
ploatowane urządzenia elektryczne.

W wielu blokach zmodernizowano
oświetlenie, wymieniono instalację elek-
tryczną w przestrzeni poza lokalami
mieszkalnymi. W celu oszczędności
energii elektrycznej zamontowano no-
woczesne oświetlenie uruchamiane czuj-
kami ruchu. Problemem są utrudnienia
wynikające ze specyfiki materiału, zwią-
zane z niemożnością kucia w ściennych
i stropowych elementach prefabrykowa-
nych. Zdarzają się przypadki, kiedy
pod nowe instalacje wykonywane są głę-
bokie bruzdy w elementach konstrukcyj-
nych budynku. Roboty prowadzone są
najczęściej bez nadzoru, który powinien
być sprawowany przez uprawnioną oso-
bę. Dla administratorów ważne jest wy-

konanie nowego oświetlenia. Zjawis-
ko to jest niebezpieczne, szczególnie
w przypadku wykonania zbyt głębokich
bruzd poziomych przebiegających nie-
kiedy przez całą długość prefabrykatu.

Remont budynków
wielkopłytowych

Remont rozumiany jest zwykle jako
okresowe odświeżenie istniejących po-
włok malarskich. Potrzeba odtworzenia
stanu pierwotnego wymaga jednak pro-
wadzenia działań na dużo większą ska-
lę. Poza robotami malarskimi koniecz-
ne są także roboty posadzkarskie, stolar-
skie, ślusarskie, elektryczne, a na części
obiektów także roboty związane z wy-
mianą dźwigów osobowych. Istotne jest
też zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa pożarowego obiektu.

Przed przystąpieniem do prac remon-
towych należy sprawdzić, czy budynek
jest użytkowany zgodnie z przeznacze-
niem i czy nie dokonano zmian w jego
konstrukcji. Szczególną uwagę należy
zwrócić na występujące zarysowania,
ich lokalizację, morfologię oraz przy-
czyny. Istotne jest sprawdzenie, czy wy-
stępuje przyrost szerokości rys w czasie.
Rysy w złączach pomiędzy płytami po-
wstają w wyniku działania sił rozciąga-
jących oraz ścinających [5]. Zdarza się,
że widziane gołym okiem budzą niepo-
kój użytkowników. Zarysowania będą-
ce konsekwencją błędów wykonaw-
czych oraz projektowych powstają naj-
częściej w ścianach, a także w stropach
budynku. Rysy powierzchniowe na stro-
pach mogą być związane ze zjawiskiem
klawiszowania płyt stropowych. Tak sa-
mo za naturalne zjawisko uważa się ry-
sy w miejscu styku prefabrykatów. Tym-
czasem rysy mogą świadczyć o niedo-
statecznym oparciu płyt stropowych
i biegów schodowych na ścianach lub
o występowaniu korozji zbrojenia, np.
w miejscach zbyt małej grubości otule-
nia prętów betonem. Występowanie za-
rysowań może sygnalizować stan za-
grożenia bezpieczeństwa konstrukcji
[5]. W przypadku zwiększania się sze-
rokości rys, oprócz ustalenia ich przy-
czyn, należy niezwłoczne podjąć działa-
nia mające na celu wzmocnienie kon-
strukcji, a także zbadanie stabilności
ustroju nośnego. Elementy budynku
– płyty ścienne, stropowe lub biegowe

mogą także wykazywać lokalne uszko-
dzenia, które powstały podczas ich pro-
dukcji, transportu lub w czasie montażu.

W przypadku, gdy rysy nie wykazują
tendencji do zwiększenia swoich roz-
miarów, a konstrukcja budynku nie zo-
stała naruszona, nie jest konieczne pro-
wadzenie dodatkowych badań i pozo-
staje odtworzenie wartości estetycznej
pomieszczeń.

Realizację robót remontowych należy
prowadzić z zachowaniem podstawo-
wych zasad wiedzy technicznej, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Powinny
zostać przygotowane, przeprowadzone
oraz odebrane na podstawie obowiązu-
jących przepisów techniczno-budowla-
nych, w tym warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowla-
nych, m.in. [2, 3, 6, 7, 11].

Remont części poza mieszkaniami
obejmuje trzy etapy: roboty rozbiór-
kowe, instalacyjne, wykończeniowe.
Szczegółowy zakres robót uwzględnia
zwykle aktualne potrzeby, a także moż-
liwości finansowe inwestora. W ramach
robót rozbiórkowych mogą zostać wy-
konane m.in. demontaż posadzek, naj-
częściej tych z wykładzin rulonowych
PCW, elementów instalacji elektrycznej,
w tym opraw oświetleniowych, niewy-
godnych w użytkowaniu balustrad na
klatkach schodowych, zniszczonych na-
stopnic lastrykowych, starych metalo-
wych drzwi na korytarzach, starych sza-
fek elektrycznych, drzwi do pomiesz-
czeń zsypów, suszarni, pralni, czy wej-
ściowych do piwnicy. W wielu miej-
scach na ścianach i sufitach trzeba skuć
starą gładź gipsową. Ewentualne wyko-
nanie nowych otworów w ścianach no-
śnych wymaga bezwzględnego przepro-
wadzenia analizy statycznej ustroju bu-
dynku uwzględniającej bezpieczeństwo
konstrukcji. Wymagania w tym zakresie
opisano m.in. w [1].

Kolejny etap obejmuje wykonanie
robót instalacyjnych, w tym związa-
nych z wymianą instalacji elektrycz-
nej. Roboty wykończeniowe powinny
uwzględniać przygotowanie podłoża
pod nowe posadzki, wykonanie nowej
gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,
wykonanie posadzek, montaż nowej sto-
larki drzwiowej (lub także okiennej) oraz
prace malarskie. Korytarze i klatki scho-
dowe stanowią w pewnym sensie repre-
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zentacyjne ciągi komunikacyjne, więc
jakość wykonania robót ma istotne zna-
czenie. Obecnie dosyć często wykonuje
się posadzki z wielkoformatowych płyt
ceramicznych. W porównaniu ze stan-
dardowymi płytkami wymagają precyzji
przygotowania podłoża oraz ścisłego
przestrzegania reżimu technologicznego
wykonawstwa [8]. W pomieszczeniach
pralni i suszarni można wykonać po-
sadzki żywiczne ułatwiające utrzymanie
czystości oraz zwiększające estetykę
wnętrza.

Roboty wykończeniowe powinny
uwzględniać specyfikę budynków wiel-
kopłytowych. Szczególnie należy zwró-
cić uwagę na pęknięcia w miejscach
połączeń prefabrykatów. W skrajnych
przypadkach spotyka się niewypełnione
lub częściowo wypełnione gniazda złą-
czy elementów (fotografia 3) lub ubyt-
ki w prefabrykatach. Takie zjawiska
często ujawniają się dopiero podczas
odkucia starej gładzi gipsowej lub pod-
czas demontażu starej stolarki. Niezabe-
tonowane złącza często występują
na poziomie kondygnacji piwnicznej.
Wszelkie miejsca wykazujące ubytki
lub braki betonu należy bezwzględnie
uzupełnić. Wymiana dźwigów realizo-
wana jest przez wyspecjalizowane ekipy.

Z punktu widzenia stricte budowlanego
należy przeprowadzić roboty malarskie
obejmujące malowanie ścian szybu oraz
wyprawki wokół drzwi.

Należy pamiętać o odpowiedniej or-
ganizacji robót, uwzględniającej obec-
ność mieszkańców w budynku przez
cały czas prowadzenia remontu. Tempo
wzrostu wymagań społecznych, co
do jakości użytkowej przestrzeni, jest
dosyć szybkie. Sprostać tym wymaga-
niom można tylko przez wykonanie
wszelkich prac na możliwie najwyż-
szym poziomie, z prawidłowym zasto-
sowaniem dostępnych na rynku nowo-
czesnych materiałów.

Podsumowanie
Przyszłość budynków wielkopłyto-

wych w naturalny sposób wiąże się z ich
remontami i modernizacją. Przed podję-
ciem działań remontowych należy prze-
prowadzić oględziny stanu techniczne-
go. Diagnostyka nie powinna jednak
ograniczać się do kontroli okresowych.
Należy w sposób ciągły zwracać uwagę
na niepokojące sygnały, które mogą
świadczyć o powstaniu zagrożenia kon-
strukcji obiektu czy pojedynczych jego
elementów. W tym celu bardzo ważna
jest wymiana informacji na linii miesz-
kańcy – administracja.

Od wielu lat w Polsce prowadzone są
badania stanu technicznego budynków
wielkopłytowych. Po przeprowadzeniu
oględzin części tego typu obiektów
stwierdzono, że ich aktualny stan tech-
niczny jest zadowalający oraz że bu-
dynki nie wykazują widocznych oznak
zagrożenia bezpieczeństwa konstruk-
cji. Nie oznacza to jednak, że sytuacja
ta nie ulegnie zmianie w przyszłości.
Aby odsunąć w czasie wystąpienie po-
ważnych problemów, należy systema-
tycznie prowadzić remonty i konser-
wacje. Działania zmierzające do popra-
wy estetyki wnętrza obiektów, w tym
części wspólnych poza mieszkaniami,
wynikają wprost ze stale rosnących
wymagań użytkowych mieszkańców.
W ich interesie oraz w interesie admi-
nistratorów jest niedopuszczenie do de-
gradacji obiektów, gdyż chociażby
z przyczyn ekonomicznych przedmio-
towe budynki wielkopłytowe będą
użytkowane znacznie dłużej, niż pier-
wotnie zakładano.
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Fot. 3. Nie w pełni wypełnione betonem
gniazdo złącza prefabrykatów ściennych
w pomieszczeniu piwnicznym budynku
wysokiego
Photo 3. Point of wall prefabricated ele-
ments not fully filled with concrete in a ba-
sement room of a high-rise building


