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Fot.1 Budynek Sądu w Gdyni –fot. archiwalna. 

 

I. HISTORIA  OBIEKTU 

      Gdy w 1926 roku Gdyni nadano prawa miejskie nie miała ona jeszcze własnego sądu i 

podlegała Sądowi Powiatowemu w Wejherowie. W 1927 roku powołano w Gdyni stałe roki
1
 

Sądu Powiatowego w Wejherowie. Rozporządzeniem prezydenta RP od 1 stycznia 1928 roku 

powołano w Gdyni Sąd Grodzki, który został ulokowany w budynku przy ulicy 10 Lutego 39. 

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 1 grudnia 1929 roku utworzono w Gdyni 

Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Starogardzie. Mieścił się on początkowo w 

budynku prywatnym przy ulicy Starowiejskiej 8 (pierwszej dwupiętrowej willi na tej ulicy). 

W 1932 roku Sąd przeniesiono do wynajętych dwóch pięter w nowo wybudowanym budynku 

przy ulicy Mściwoja 9, będącego własnością przedsiębiorcy inżyniera Krzyżanowskiego.  

W maju 1932 roku rozporządzeniem prezydenta RP utworzono Sąd Okręgowy w Gdyni, 

obejmujący swoim zasięgiem okręgi sądów grodzkich w Gdyni, Kartuzach, Pucku i 

Wejherowie. W gmachu przy ulicy Mściwoja 9 znalazły swoją siedzibę sąd okręgowy i sąd 

grodzki. 

        Po otrzymaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 1934 roku parceli przy Placu 

Konstytucji oraz po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu na projekt gmachu (zwycięzcami 

został warszawskie zespół architektów: Tadeusz Sieczkowski, Zbigniew Karpiński i Roman 

Sołtyński) w sierpniu 1934 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby Sądu. Projekt gmachu o 

łącznej kubaturze 36.500 m
3
 został sporządzony w ostatnich miesiącach 1934 roku. Nad 

całością prac architektonicznych i budowlanych nadzór sprawował Fundusz Kwaterunku 

Wojskowego. Tadeusz Sieczkowski i Roman Sołtyński projektowali również część 

umeblowania sal głównych i holi. Pracami kierował architekt Stanisław Miecznikowski. 

Budową na miejscu kierował przez cały jej czas trwania to jest od stycznia 1935 r. do maja 

1936 r. inż. arch. Eugeniusz Maciejewski, obliczenia konstrukcyjne wykonał inż. Jerzy 

Nechay. 

                                                 
1
 Roki sądowe – w polskim systemie prawnym stałe posiedzenie sądu, które odbywa się poza jego siedzibą lub 

nawet poza obszarem jego właściwości. 

http://www.naszagdynia.com/ulica-10-lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozprawa_s%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedziba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87_%28prawo%29
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       W 1936 roku, do nowego gmachu przeniosły się Sąd Okręgowy i Sąd Grodzki oraz 

Prokuratura. W budynku przewidziano również mieszkania dla pracowników sądowych.  W 

okresie okupacji w gmachu Sądu mieścił się niemiecki sąd powiatowy Amtsgericht. W czasie 

walk w Gdyni w marcu 1945 roku budynek palił się trzykrotnie. Po wyzwoleniu sądy w 

niedługim czasie wznowiły swoją działalność. Pierwsza rozprawa Sądu Okręgowego odbyła 

się 28 maja 1945 roku, a Sądu Grodzkiego 11 września 1945 roku. W wyniku reorganizacji 

sądownictwa od 1 stycznia 1951 roku utworzono Sąd Powiatowy w Gdyni, w miejsce 

dotychczasowych sądów: okręgowego i grodzkiego.  W wyniku reformy administracyjnej od 

1 czerwca 1971 roku rozpoczął swoją działalność Sąd Rejonowy w Gdyni w miejsce 

dotychczasowego sądu powiatowego.
 2

  

        Modernistyczna bryła budynku składa się z dwóch członów: budynek główny wraz  

z dwoma skrzydłami oraz budynek biurowy, wzniesiony po północnej stronie budynku 

głównego wzdłuż ulicy Jana z Kolna. Poprowadzona szerokim łukiem fasada w centralnej 

części podkreślona została licem z piaskowca oraz wysokimi oknami i filarami, budynek 

pozbawiony jest jakichkolwiek ozdobnych detali. Statyczna i monumentalna architektura 

Gmachu podkreśla rangę znajdujących się w nim urzędów. W 1988 roku gmach Sądu został 

wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego, podobnie jak wiele gdyńskich 

budynków z tego okresu. 

II. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

        Gmach Sądów w Gdyni wywołał duże zainteresowanie w ówczesnym środowisku 

architektonicznym, projekt zrobił bardzo pozytywne wrażenie. W roku 1938 w 3 numerze 

miesięcznika Architektura i Budownictwo, ukazał się obszerny artykuł opisujący dość 

szczegółowo zrealizowane przedsięwzięcie, w artykule zamieszczono również kilka zdjęć w 

tym fotografie prezentujące wnętrza.
 3

. 

   Z opisu autora wynika, że gmach jest konstrukcją ceglaną o partiach szkieletu 

żelbetowego. Z zewnątrz budynek wyprawiony został cementowym tynkiem tzw. terrazytem 

cyklinowanym; w części środkowej i w cokołach skrzydeł bocznych obłożony piaskowcem  

szydłowieckim.  Drzwi główne obciągane blachą brązową, patynowaną; godło nad wejściem 

z materiału zwanego anticorodalem. Wyposażenie głównych sal rozpraw boazeria dębowa, 

meble również dębowe, ściany sztablatura, stropy kasetonowe podobnie wyposażono główne 

hole. Zaprojektowano także całkowite wyposażenie pokoju Prezesa Sądu Okręgowego, pokój 

Prokuratora, sal konferencyjnych, biblioteki i pokoje sekretarzy  - zastosowane materiały to 

jesion, palisander, orzech, skóra. Podłogi holi i klatek schodowych wykonano z lastryka 

czarnego, szarego i białego, słupy obłożono stiukiem  lub terrazytem szarym.     

                                                 

2
Przytoczony tekst pochodzi ze strony http://www.naszagdynia.com/gmach-sadu 

3
  

ZBIGNIEW KARPIŃSKI, TADEUSZ SIECZKOWSKI I ROMAN SOŁTYŃSKI, „Gmach Sądów w Gdyni…"[w;] 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO, Miesięcznik Ilustrowany pod red. Jana Zachwatowicza, Wydawnictwo 

Spółdzielni Wydawniczej Architektów  Polskich w Warszawie, WARSZAWA, ROK XIV-1938 nr 2 
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Fot.2                                                                       Fot.3 

  
Fot.4                                                        Fot.5                                                                                                                                    

    Podłogi holi i klatek schodowych wykonano z lastryka czarnego, szarego i białego, 

słupy obłożono stiukiem  lub szarym terrazytem.     
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III .  STATUS OBIEKTU I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

     Zabytkowy, modernistyczny budynek sądu w Gdynie wpisany jest  do Rejestru Zabytków         

i objęty ochroną konserwatorską.
4
  Ochronie podlegają wszystkie elementy zabytkowego 

budynku; 

 

 zabytkowa bryła budynku, w tym kształt dachu i rodzaj pokrycia dachowego, 

 elewacje : ich artykulacja, kształt i podziały otworów drzwiowych i okiennych, detal 

architektoniczny / okładziny/, 

 istniejące zabytkowe materiały na elewacji ; tynki, wyprawy, kamień, 

 zasadniczy układ wnętrza; 

 zachowane we wnętrzach, oryginalne materiały użyte do ich wykończenia; posadzki 

drewniane i wykonane z lastryka, lastrykowe schody z balustradami,stiuki na filarach, 

 oryginalne elementy wyposażenia sal rozpraw; meble, boazerie. 

 

IV. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

      Zakres planowanych prac konserwatorskich obejmuje  zabytkowe  posadzki  

lastrykowe holu I piętra, klatek schodowych od poziomu +1 do poziomu +3  oraz  fila-

rów I i III piętra w budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni mieszczącego się  przy  Placu 

Konstytucji 5 .         

      Celem planowanych, prac jest zachowanie tych cennych elementów wystroju,              

przywrócenie im wartości technicznej oraz poprawa ich estetyki co wpłynie korzystnie na  

odbiór wnętrz zabytkowego budynku. 
 

V. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU  

      Obecny stan zachowania budynku uznać można za średni, po 90-ciu latach eksploatacji 

konieczne jest sukcesywne prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich. W roku 2010, 

udało się przeprowadzić remont elewacji, niestety w trakcie prac okładzina z piaskowca nie 

została wyeksponowana a tylko odświeżona przez pomalowanie mało-dyfuzyjną farbą 

kryjącą,   która obecnie łuszczy się i odpada szczególnie w partiach przyziemia. Na elewacji 

straszą zielone, plastikowe  ramy okien frontowego ryzalitu.  

      We wnętrzach były przeprowadzane remonty niektórych pomieszczeń, choć nie zawsze 

uwzględniały one zabytkowy, modernistyczny charakter budynku, dotyczy to np. wymiany 

drzwi wewnętrznych do pokoi biurowych, wymiany pochwytów części balustrad schodowych 

czy modernizacji pomieszczeń sanitarnych.  W latach 2014-2017 wykonano prace 

remontowo-konserwatorskie w obrębie dwóch sal rozpraw przywracając im pierwotny  

                                                 
4Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.03.162.1568 z późn. zm.) oraz akty 

wykonawcze do ustawy, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych . 
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charakter, w  trakcie prac i na podstawie wcześniejszych badań określono kolorystykę ścian i 

umeblowania. Przeprowadzono też konserwację części zniszczonych posadzek lastrykowych 

w obrębie wejść i schodów prowadzących na I piętro. Pozostałe posadzki również wymagają 

pilnie podjęcia prac.  

       Stan zachowania powierzchni lastrykowych odzwierciedla bardzo intensywne jej 

użytkowanie na przestrzeni minionych lat, bez dostatecznej dbałości o profilaktykę 

pielęgnacyjną. Powierzchnie schodów i posadzek są zarysowane, powycierane, szorstkie i 

zmatowione. W wielu miejscach posadzka „wychodziła się” czyli wytarła się aż do powstania 

nierówności, miejscowo powstały szersze i węższe pęknięcia i ubytki formy, szczególnie na 

stopniach i na okładzinach wiele z tych pęknięć jest wynikiem pracy budynku.. Doraźne 

naprawy wykonywano niefachowo za pomocy niedopasowanych kitów cementowych a 

powierzchnie zmatowiałych płycin balustrad  odświeżano pokrywając  je warstwą lakieru 

syntetycznego - obecnie mocno pożółkłego. Pochwyty poręczy, wykonane pierwotnie z 

ciemnego, pięknego lastryka - podobnie jak stopnie schodów, pomalowano dwukrotnie 

warstwą czarnej farby olejnej – obecnie poprzecieranej i miejscowo łuszczącej się  

       Filary holu I i III piętra, wykończone pierwotnie w technologii lastryka w tonacji szarej 

(inaczej niż filary na parterze) pokryte zostały warstwami farb emulsyjnych i olejnych. 
 

 Aktualny stan zachowania posadzek i okładzin filarów, które poddane zostaną pracom 

konserwatorskim ilustrują załączone fotografie .  

 

Fot.6-9 Biegi schodowe wraz z balustradami wykonane z czarnego i kremowo-szarego lastryka 
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 Fot.7 

 Fot.8 
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Fot.9 Pochwyt balustrady wykonany z czarnego lastryka pokryty w przeszłości warstwami czarnej 

farby olejnej. 

 Fot.10 Pęknięcia na przyściennej 

okładzinie balustrady 
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Fot.11-14  Pęknięcia na lastrykowej posadzce podestów klatki schodowej. 

Fot.12 



10 

 

 

Fot.13 

Fot.14 



11 

 

 

Fot.15 Fragment podestu nad parterem 

 

Fot.16-20 Dwubarwne posadzki holu piętra 
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Fot.17 

Fot.18 
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 Fot.19 

Fot.20 
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 Fot.21 -24 Odkrywki wykonane na filarach I 

piętra ukazuję pierwotny materiał – niepolerowane, rustykalne lastryko z rowkowaną bordiurą na 

krawędziach. Sposób wykończenia powierzchni filarów odbiega od sposobu wykończenia filarów 

parteru, dgdie powierzchnia była gładka, polerowana, imitująca marmur lub stiuk. 

 Fot.22 
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Fot.23 

Fot.24 



16 

 

 

 

VI.. TECHNOLOGIA  PLANOWANYCH  PRAC KONSERWATORSKICH 

 

       W trakcie prac prowadzonych w roku 2017 przy lastrykowych posadzkach i schodach 

wykonano próby oczyszczania ich powierzchni; po niesatysfakcjonujących wynikach prób 

oczyszczania przy pomocy przegrzanej pary wodnej pod ciśnieniem oraz po równie 

nieudanych próbach ekstracji chemicznej pożółkłych impregnatów z powierzchni filarów         

i płycin balustrady,  podjęto decyzję o oczyszczaniu lastryka metodą „kamieniarską” tj. 

metodą kontrolowanego zabiegu szlifowania, tak by posadzce i balustradzie przywrócić 

czystą powierzchnię, głębię kolorystyczną i pierwotny, naturalny poler uczytelniając 

oryginalną strukturę starannie skomponowanego materiału koloru i składu mineralogicznego.  

 

      Przy kontrolowaniu minimalnej, niezbędnej grubości szlifu, można zagwarantować 

okładzinie lastryko powrót do pierwotnego wyglądu. 

 

 1. Oczyszczanie powierzchni lastryka i przywrócenie poleru poprzez szlifowanie i 

polerowanie z ciągłą kontrola grubości szlifu (bez doprowadzania do idealnie równej 

powierzchni, dopuszczalne są „miękkie” nierówności , płynne wgłębienia wynikające z 

naturalnego zużycia, (wychodzenia) na ciągach komunikacyjnych czy stopniach schodów: 

 

            Etapy technologiczne szlifów wyrównujących i polerujących: 

 

 szlifierka kątowa z regulowanymi obrotami i frezem diamentowym typu TURBO 

          (wieńcowym) 

 planetarne urządzenie szlifująco-polerujące z obrotami dopasowanymi do nierówności 

i nakładkami metalowo-diamentowymi o ziarnie 16/36 do wyrównania posadzki ze 

zminimalizowanym efektem tzw. fali 

  maszyna szlifująca na mokro z nakładkami kompozytowymi metalowo-

diamentowymi z ziarnem diamentowym 50, następnie 100, usuwa zarysowania po 

szlifie 

 maszynowe szlify polerujące z nakładkami kompozytowymi z ziarnem diamentowym 

200, następnie 400 

 wykonanie szlifów polerujących nakładkami kompozytowymi z ziarnem 

diamentowym od 400, następnie 800, 1500 do 3000. 

 

2. Usuwanie starych powłok farb na poręczach i cokołach balustrady schodowej; 

 

 usunąć powłoki starych farb na pochwytach poręczy, z części stopni i cokołów w 

zależności od miejsca, chemicznie przy pomocy preparatów przeznaczonych do 

usuwania farb olejnych ( bez dodatku wodorotlenku sodu) lub/i nagrzewnicą z 

termoregulatorem, usuwając miękkie powłoki szpachlami i skrobakami,  

 drobne pozostałości farb usunąć mechanicznie podczas zabiegów szlifowania              

( technika jak wyżej –pkt.1) 

  maszynowe polerowanie oczyszczonej powierzchni lastryka (jak w punkcie I). 
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3.  Uzupełnienie ubytków, pęknięć i uszkodzeń  krawędzi stopni. 

 

 rozszerzenie nieregularne pęknięć i użyleń nacięcie, rozkucie, 

 wykonanie wstępnego żywicznego mostka czepnego, 

 wykonanie żywicznego klamrowania poprzez wypełnienie szczelin masą żywiczną z 

kruszywem starannie dobranym do otaczającego (żywica dobarwiona do kolorystyki 

wypełniacza cementowego lastryka) 

 uzupełnienie drobnych ubytków masą sztucznego lastryka jw. 

 po utwardzeniu zeszlifowanie, sfrezowanie nadmiarów wypełnień, a na koniec 

polerowanie posadzki (jak wyżej) 

 większe ubytki należy uzupełnić lastrykiem wykonanym w technologii tradycyjnej po 

uprzednim przygotowaniu miejsca przełamu czy ubytku (klamry, bolce i/lub 

uszorstkowieniu powierzchni przełamu) w celu zapewnienia przyczepności. 

  po związaniu cementowego lastryka poddać je szlifowaniu i polerowaniu 

(zabezpieczając przed uszkodzeniem oryginalną powierzchnię lastryka)  

 zabezpieczyć powierzchnię impregnatem 

 wykonać końcowe polerowanie 

 

 

3. Prace przy filarach 

 

 usuwanie starych powłok malarskich przy pomocy past zmiękczających 

przeznaczonych dla obiektów zabytkowych, (Remmers,Baumit,Atlas) 

 doczyszczanie fakturalnej powierzchni lastryka metodą strumieniowo-ścierną lub przy 

pomocy szczotek metalowych – po wykonaniu prób, 

 mycie powierzchni wytwornicą pary wodnej, 

 uzupełnienie ubytków przy pomocy mineralnej masy szpachlowej szpachlowej na 

bazie cementu, z dobranymi kruszywami dobarwianej barwnikami naturalnymi 

odpornymi na alkalia, 

 obróbka kamieniarska :groszkowanie, ryflowanie, polerowanie  – w zależności od 

uzupełnionego miejsca, 

  maszynowe polerowani, 

  impregnacja powierzchni preparatem przeznaczonym do impregnacji lastryka 

 polerowanie ręczne 

 

4. Dokumentacja 

 

 przebieg prac udokumentować opisowo i fotograficzne. 
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 VII. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów dotyczących  sposobu aplikacji 

preparatów i ochrony pracowników.  

 Środki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie mogą należeć do grupy 

szkodliwych bądź uciążliwych dla środowiska naturalnego.  

 Podane w programie materiały służą jako przykładowe, możliwe jest zastosowanie 

materiałów innych, o takich samych parametrach pod warunkiem akceptacji przez 

nadzór konserwatorski. 

 Prace przy obiekcie powinny zostać przeprowadzone przez firmę konserwatorską lub 

budowlano-konserwatorską, która realizowała już prace o podobnym zakresie i która 

posiada  osoby z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych w zakresie 

konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego.  

 Potencjalny Wykonawca prac powinien dokładnie zapoznać się z obiektem, 

przedmiarami  i dokumentacją projektową.  

 Wszystkie  decyzje w trakcie prac w tym te dotyczące zmian technologii i zakresu 

prac konserwatorskich, powinny być podejmowane Komisyjnie z udziałem 

Przedstawicieli Inwestora, Autora Projektu i Nadzoru Konserwatorskiego z ramienia  

Miejskiego  i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

  Zmiany w zakresie czy technologii prac wymagają potwierdzenia protokołem zmian. 


