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Nr Data Spotkanie

01 31.10.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 1

02 12.12.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 2

03 24.01.2020 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 3

04 03.02.2020 r. Wizja przestrzeni co-workingowych

05 09.03.2020 r. Wizyta w pasywnym budynku użyteczności 
publicznej

06 18.05.2020 r. Spotkanie online z Zespołem Użytkowników nr 4

07 25.05.2020 r. Spotkanie online z Zespołem Użytkowników nr 5

08 1.06.2020 r. Spotkanie online z Zespołem Użytkowników nr 6

09 17.07.2020 r.  Spotkanie online z Zespołem Użytkowników nr 7

10 28.07.2020 r. Spotkanie online z Zespołem Użytkowników nr 8

11 17.08.2020 r. Wizyta ukazująca różnorodność materiałową w 
budynku użyteczności publicznej

Rewizja

Wytyczne funkcjonalno-użytkowe to dokument powstały na potrzeby 
zorganizowania konkursu dotyczącego inwestycji: 

„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki 
społeczne)”.

Na jego podstawie projektanci będą opracowywać projekt koncepcyjny obiektu.

Nr Data Osoba zmieniająca Osoba sprawdzająca Osoba zatwierdzająca

0.1 31.01.2020 r. Adrianna Maliszewska
BIPA UW

Michał Sikorski 
zastępca kierownika BIPA UW

Beata Jaworska
kierownik BIPA UW

1.0 10.09.2020 r. Adrianna Maliszewska
BIPA UW

Michał Sikorski 
zastępca kierownika BIPA UW

Beata Jaworska
kierownik BIPA UW

1.1 24.09.2020 r. Adrianna Maliszewska
BIPA UW

Michał Sikorski 
zastępca kierownika BIPA UW

Beata Jaworska
kierownik BIPA UW
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1. WPROWADZENIE

Rys.1. Brama Uniwersytecka przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 4.1 FURMAŃSKA 5

1.1 Inwestor

1.1.2 Fakty i liczby UW1 

Uniwersytet Warszawski ma już ponad 200 
lat. Uczelnia powstała w 1816 roku pod 
nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To 
największa i jedna z najstarszych szkół wyższych 
w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca 
uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia 
Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa 
i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, 
Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. 

Obecnie 45,4 tys. osób studiuje na kierunkach 
licencjackich i magisterskich. Najbardziej 
popularne wśród studentów są studia stacjonarne. 
Z roku na rok studentów tego typu studiów jest 
coraz więcej, obecnie stanowią prawie 75% 
ogółu studiujących.

Około 3 tys. doktorantów kształci się na UW. W 
ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba powiększyła 
się o 1/4. Ten wzrost oznacza wzmocnienie 
naukowego potencjału uczelni. Co roku stopień 
doktora na Uniwersytecie uzyskuje ok. 250 osób.

Około 3 tys. osób to słuchacze studiów 
podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać 
nowe kompetencje zawodowe mają do wyboru 
ok. 150 programów nauczania. Od 2011 roku 
korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko 
absolwenci studiów magisterskich, ale również 
osoby, które ukończyły studia I stopnia.

Jest 7,3 tys. pracowników. Oprócz nauczycieli 
akademickich są to m.in. pracownicy administracji 
i bibliotekarze. UW to jeden z największych 
pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby 
pracowników wyprzedza większość korporacji 
znajdujących się w zestawieniu największych 
firm w Polsce magazynu „Forbes”.

1.1.1 Informacje ogólne

Adres: 

Uniwersytet Warszawski
ul. Furmańska
00-313 Warszawa 

Działka konkursowa: 

dz. nr ew. geod. 7/6 obręb 5-04-03  

Nazwa inwestycji: 

Program Wieloletni 
pn.”Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 
inwestycja: Budowa budynku naukowo-
dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki 
społeczne)”

1. źródło: oficjalna strona UW
/ fakty i liczby / 
www.uw.edu.pl 
(data dostępu 01.07.2019r.)

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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1.1 Inwestor

Obecnie Uniwersytet Warszawski zarządza 
150 nieruchomościami na całym świecie i 
jego struktura nie jest zwarta. Jako jeden z 
największych uniwersytetów w Polsce posiada 
trzy kampusy na terenie Warszawy. 

• Kampus Centralny i Powiśle (Zgrupowanie 
Centrum) – Historycznie najstarszy, pierwsze 
obiekty powstałe w 1816 roku. Obejmuje 
obszar od Krakowskiego Przedmieścia do Wisły. 
Mieści się w nim siedziba uniwersyteckich władz 
oraz większość wydziałów humanistycznych 
i społecznych. Obecnie kampus Centralny 
zajmuje 76 911m2, a kampus Powiśle 77 
495m2 powierzchni budynków. Po realizacji 
Programu Wieloletniego ta proporcja zmieni się 
diametralnie, ponieważ uzyskamy dodatkowe 
85 000m2 dla Powiśla. 

• Kampus Ochota – pierwsze budynki
wzniesione w latach 20 XX w., powierzchniowo
największy, zajmuje 13 ha. Znajduje się w
kwartale ulic: Żwirki i Wigury, Wawelskiej,
Grójeckiej, oraz Banacha. Znajdują się na nim
jednostki zajmujące się naukami ścisłymi i
przyrodniczymi. Brak na nim wysokiej jakości
przestrzeni zewnętrznej, z czym w przyszłości
zmierzy się Uniwersytet.

• Kampus Służewiec – w latach 70-tych
teren Służewca przeznaczony został pod
rozwój zespołu akademickiego UW. Na terenie 
kampusu zlokalizowane są wielkogabarytowe 
obiekty naukowe, administracyjne, akademiki,
edukacyjne m.in. Wydział Zarządzania. Na
terenie otaczajacym go powstanie w przyszłości
osiedle akademickie.

1.1.3 Uniwersytet i miasto2

Uniwersytet Warszawski jest instytucją 
publiczną obecną w mieście i mocno z nim 
związaną.

Pełni w życiu miasta wiele funkcji, m.in.:

• ośrodka popularyzującego naukę – 
jest współorganizatorem Festiwalu Nauki, 
wydziały prowadzą zajęcia dla uczniów 
(uczęszczających do głównie mazowieckich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych),

• animatora życia społecznego – m.in. dzięki 
powstaniu Uniwersyteckiego Centrum 
Wolontariatu,

• ośrodka kulturalnego oraz promującego 
sport – stałym elementem uniwersyteckiego 
kalendarza są dostępne dla osób z zewnątrz 
wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy, 
spektakle teatralne i promocje książek. 

Dzięki umowie o porozumieniu z Miastem 
potencjał i dorobek Uniwersytetu będzie 
wykorzystywany przy opracowywaniu 
efektywnej i przyjaznej mieszkańcom polityki 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

2. źródło: oficjalna strona UW
/ fakty i liczby / 
www.uw.edu.pl
(data dostępu 16.02.2018r.)

Rys. 2. Kampus Centrum - Powiśle, Ochota i Służew - potencjał po realizacji Programu Wieloletniego
Źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”
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1.1 Inwestor

1.1.3 Uniwersytet i miasto 3i4

Ludność Warszawy to 1 629 770 osób, z czego 
16,77% z niej to ludność akademicka, pracujaca 
bądź studiująca na uczelniach wyższych. 

Ludność Uniwersytetu Warszawskiego- 
pracownicy i studenci, stanowi 18,64% ludności 
akademickiej Warszawy. 

Użytkownicy Kampusu Głównego i Powiśla 
stanowią aż 33,77% ludności UW.

Zarówno studenci jak i pracownicy 
UW stanowią znaczącą część ludności 
miasta. Uczelnia potrzebuje wizji rozwoju 
przestrzennego kampusu, aby móc dalej się 
rozwijać i konsolidować swoją społeczność. 

3. źródło: “Szkoły Wyższe w 
Województwie Mazowieckiem w 2015r.” 
- Urząd Statystyczny w Warszawie 
(data dostępu 16.02.2018r.)
4. źródło: “Sprawozdanie Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego 2015r.”
Ludnośc Akademicka
*Na podstawie stosunku liczby studentów 
w województwie mazowieckim i 
Warszawie - 86%
Ludność Kampusu Głównego i Powiśla

Rys. 3. Ludność UW na tle ludności Warszawy
Źródło: opracowanie własne, materiały przygotowane na “Posiedzenie Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej”, 25.10.2017r.

LUDNOŚĆ WARSZAWY
(1 629 771)

LUDNOŚĆ 
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(273 240) 

CO 7dmy WARSZAWIAK

LUDNOŚĆ 
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UW - KAMPUS 
GŁÓWNY I POWIŚLE 

33,77%*
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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1.1 Inwestor

Rys. 4. Lokalizacja terenu opracowania na skali aglomeracji, trzy kampusy
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uw.edu.pl (data dostępu 16.02.2018r.)

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

skala:
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kampus Centralny i Powiśle
od 1816 roku
155 000m2

kampus Ochota
od roku 1938
195 000m2 

kampus Służew
od 1976 roku
53 000m2
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1.1.4 Wizja rozwoju przestrzennego

Dzisiaj – rozproszenie przestrzeni:
Dzisiaj UW posiada około 150 budynków, z 
czego około 120 w Warszawie, w tym 20% z 
nich jest rozproszonych poza kampusami.

1.1 Inwestor

Cel – zgrupowanie: 
Obiekty uniwersyteckie powinny zostać 
zgrupowane. Należy zaplanować ich rozwój tak 
aby stały się miejscami wydarzeń i spotkań.
Koncentracja obiektów akademickich w kampusy 
pozwala na lepszą organizację życia zbiorowości, 
tworzy poczucie przynależności niezbędne do 
budowania społeczności akademickiej. 

Rys. 5. Rozproszenie
Źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

Rys. 6. Zgrupowanie
Źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Strategicznym celem UW,  uchwalonym 
przez Senat już w 1995 roku, jest skupienie 
rozproszonych wydziałów, instytutów i centrów 
badawczych w trzech kampusach oraz ożywienie 
dzięki temu współpracy i przepływu idei między 
ludźmi, dyscyplinami i obszarami nauk.



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 4.1 FURMAŃSKA 10

1.1 Inwestor

Rys. 7. Projekt budynku naukowo-dydaktycznego Dobra 55, planowane 
zakończenie 2021r. 
Źródło: Kuryłowicz & Associates

Rys. 8. Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota, planowane zakończenie inwestycji: 2023r.
Źródło: Piotr Bujnowski, Projekt Praga

Rys. 9. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 1998r. 
Źródło: Marek Budzyński

Rys. 10. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, 2015r.
Źródło: WXCA 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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1.1 Inwestor

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 14. 1. nagroda w konkursie na Górny Dziedziniec- widok wnętrza, 22 Architekci
Źródło: www.bipa.uw.edu.pl

Rys. 11. 1. nagroda w konkursie na nowy akademik na Służewcu, Projekt Praga
Źródło: www.bipa.uw.edu.pl

Rys. 13. 1. nagroda w konkursie na nowy akademik na Służewcu- widok wnętrza, Projekt Praga
Źródło: www.bipa.uw.edu.pl

Rys. 12. 1. nagroda w konkursie na budynek przy ul. Bednarskiej 2/4, BBGK Architekci;
Źródło: www.bipa.uw.edu.pl

Konkurs “Furmańska” jest piątym z kolei 
konkursem Uniwersytetu Warszawskiego w 
ramach programu wieloletniego “Uniwersytet 
Warszawski 2016-2025”. 



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 4.1 FURMAŃSKA 12

1.2 Program Wieloletni 2016-2025

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

• stworzenie odpowiednich warunków 
do prowadzenia badań humanistycznych 
i społecznych, w szczególności poprzez 
przemodelowanie i modernizację infrastruktury 
wykorzystywanej przez nauki humanistyczno-
społeczne, która wciąż odzwierciedla tradycyjne 
podziały na dziedziny,

• dostosowanie infrastruktury do wymogów 
transdyscyplinarności i współpracy (dzisiaj 
również i humaniści posługują się językami 
programowania, zaś nauki humanistyczno-
społeczne korzystają z najnowszych technologii 
nie mniej intensywnie niż przyrodnicy).

Realizacja celu głównego Programu Wsparcia 
dla Uniwersytetu Warszawskiego przyczyni 
się do osiągnięcia celu strategicznego Polski: 
„Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów 
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 
kraju oraz poprawę jakości życia ludności”.

1.2.2 Cele szczegółowe Programu 
Wieloletniego6

1. rozwój transdyscyplinarnych centrów 
badawczych; 

2. wdrożenie zmian wspierających 
umiędzynarodowienie;

3. rozwój nowoczesnego elastycznie 
odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa 
i gospodarki programu uczenia się przez całe 
życie (Life Long Learning);

4. wsparcie innowacyjności 
i przedsiębiorczości akademickiej poprzez 
rozbudowę infrastruktury; 

5. rozwój innowacji w kształceniu;

6. podnoszenie jakości życia publicznego.

Program Wieloletni jest kompleksowym, 
rządowym programem finansowania i przemiany 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

W latach 2016-2025 Uniwersytet zrealizuje 18 
inwestycji, w tym 10 modernizacji i 8 nowych 
budynków.

1.2.1 Cele główne Programu 
Wieloletniego5

Celem głównym Programu Wsparcia dla 
Uniwersytetu Warszawskiego jest ożywienie 
potencjału nauk humanistycznych i społecznych 
oraz włączenie ich do innowacyjnych, 
eksperymentalnych programów, a także 
wzmocnienie międzynarodowej pozycji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie 
roli uczelni w animowaniu przemian społecznych 
i gospodarczych, co przyczyni się do poprawy 
zdolności uczelni wyższych do wdrażania zmian 
i zarządzania nimi tak, aby uczelnie stały się 
bardziej innowacyjne oraz aby mogły kreować 
innowacje. 

5. żródło: “Strategia Rozwoju Kraju 2020”
6. źródło: oficjalna strona UW
/ Program Wieloletni 2016-2025 /
www.uw.edu.pl
(data dostępu 16.02.2018r.)

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

1.3 Cel inwestycji 

Aby wspierać innowacje zaplanowano w 
budynku nowoczesny kompleks Learning 
Center wspierający rozwój badawczy przyszłych 
jednostek UW.

Celem inwestycji, a jednocześnie ambicją 
Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz uzyskania 
potrzebnych parametrów użytkowych, jest 
uspołecznianie przestrzeni i podnoszenie jakości 
życia publicznego - a więc stworzenie budynku 
o roli miastotwórczej, który poza pełnieniem 
funkcji naukowo-dydaktycznej byłby ważnym 
obiektem publicznym na mapie miasta.

Inwestycja będzie przeznaczona na potrzeby 
Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału 
Socjologii, Wydziału Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji, na który składają się: 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,  oraz 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, a 
także Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Studiów 
Politycznych, oraz Instytutu Filozofii i Socjologii. 

Celem nadrzędnym jest jednak, by wybudowany 
obiekt był elastyczny, adaptowalny do 
zmieniających się potrzeb i struktury jednostek 
dydaktycznych oraz aby mógł pełnić funkcję 
obiektu międzywydziałowego. 

1.3 Cel inwestycji 

Inwestycja Furmańska ma spełniać przede 
wszystkim cel szczegółowy Programu 
Wieloletniego nr 5: 
“wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości 
akademickiej”. 

Zlecane jest, by planowany obiekt posiadał 
aktywny parter - punkt styku między kampusem 
a miastem. Dzięki otwarciu parterów, budynek 
będzie miał szansę wspierać interakcje i 
przypadkowe spotkania, bardzo ważne do 
rozwoju badawczego i naukowego. 

Rys. 15. Aktywizujący parter otwarty na miasto
Żródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

Szczególne znaczenie ma  aranżacja przestrzeni 
wspólnych znajdujących się na otwartych parterach 
budynków. Powinny tam być zlokalizowane punkty 
usługowe, takie jak: gastronomia (bary, kantyny, 
restauracje, kawiarnie, stoiska z jedzeniem), drobne 
sklepy czy kioski. Ważne jest wyodrębnienie wygod-
nych nieformalnych miejsc do spotkań użytkowników 
budynku z gośćmi. Przestrzeń centralna musi być ela-
styczna i adaptowalna do różnych funkcji. Sąsiadujące 
z nią pomieszczenia wykorzystywane na co dzień jako 
sale dydaktyczne powinny być łatwo przekształcalne 
na potrzeby wydarzeń okolicznościowych. Konieczne 
jest przewidzenie s posobu izolacji akustycznej frag-
mentów oraz montażu tymczasowego wyposażenia 
ruchomego, np. mebli, estrad, osprzętu kompute-
rowego, cateringu, siedzisk, ekranu (Müller 2014). 

Pomieszczenie (komercyjne) kawiarni czy kantyny 
musi mieć dostęp do toalety również poza godzinami 
otwarcia budynku. Wszystkie tego typu lokale powin-
ny być opomiarowane osobnymi licznikami w celu 
prawidłowego rozliczania mediów. Należy pamiętać, 
że nawet wyspowy punkt sprzedaży musi mieć bez-
pieczne miejsce na kasę fi skalną czy inne przedmioty 
i produkty podlegające szczególnej ochronie. Orga-
nizowanie konferencji oraz całodziennych zjazdów 
i szkoleń wiąże się z zapewnieniem cateringu. Trzeba 
zatem przewidzieć miejsce na rozstawienie posiłków 
oraz do ich konsumpcji, zaplecze magazynowe dla 
żywności, zużytych naczyń oraz śmieci, np. w holu ob-
sługującym dużą aulę. Korzystny jest dostęp do prze-
strzeni wspólnych na parterze z zewnątrz i powiązanie 
ich funkcji z funkcjami otoczenia. 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni komuni-
kacyjnych wymaga szczegółowej analizy funkcji 
budynku i grup użytkowników na poszczególnych 
kondygnacjach. Obiekty kilkupoziomowe należy 
planować z uwzględnieniem malejącej liczby osób 
odwiedzających coraz wyżej położone kondygnacje. 
Im wyżej zlokalizowane będą przestrzenie wspólne, 
tym mniej będą miały potencjalnych użytkowników. 
Sytuacja może być nieco inna, jeśli dach ma charak-
ter użytkowy bądź gdy topografi a terenu jest mocno 
zróżnicowana. 

Na każdej kondygnacji budynku w przestrzeni ko-
munikacyjnej powinny zostać wyodrębnione miej-
sca spotkań o różnym charakterze, dostosowanym 
do sposobu użytkowania danej kondygnacji. Bardzo 
ważne jest stworzenie punktowych stanowisk do pracy 
grupowej lub nauki wyposażonych w tablice lub ścia-
ny pozwalające na pisanie na nich, rzutniki i ekrany, 
inne elementy niezbędnej infrastruktury (przestrzenie 
typu M albo S). Potrzebne są także miejsca pozwala-
jące na indywidualne skupienie. Miejsca odpoczynku 
i rozmów w grupie powinny być wyposażone w od-
powiednie meble. W  sąsiedztwie miejsc spotkań 
trzeba zadbać o zainstalowanie poidełek wodnych, 
ewentualnie automatów do dystrybucji napojów. 

[5]

[3] [4]

VI. 1 Funkcje przestrzeni wspólnych
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OTWARTE I AKTYWNE PARTERY
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1.4 Użytkownicy

1.4.2 Użytkownicy Powiśla Północnego 

Okolica Powiśla jest bardzo lubianym miejscem 
w stolicy. Mieszają się tam różne grupy 
użytkowników: 

• Mieszkańcy dzielnicy Powiśle

• Osoby pracujące na Powiślu

• Turyści

• Użytkownicy Bulwarów Wiślanych

• Studenci i doktoranci

• Pracownicy naukowi

• Pracownicy administracyjni

• Pracownicy obsługi budynku

• Goście zewnętrzni, wykładowcy, prelegenci 
zagraniczni, itd.

1.4.3 Czym powinien być Uniwersytet 
w mieście?

W strukturze miasta kampusy uczelni stanowią 
istotny element i przy odpowiednich zmianach 
i planowaniu mogłyby stać się modelem dla 
architektury i urbanistyki, z wzorcowymi 
miejscami do nauki, pracy i wypoczynku. 

Strategiczne projektowanie przestrzeni uczelni 
powinno być sprzężone z rozwojem miasta. 
Życie uczelni ma ogromny wpływ na miasto, jego 
funkcjonalność, strukturę społeczną i rozwój. 
Jeśli uniwersytet słabo działa przestrzennie, to 
całe miasto traci okazję do rozwoju. Natomiast 
w miastach, gdzie uniwersytety dobrze działają 
przestrzennie i przyciągają młodych ludzi, 
napędzają życie kulturalne, usługi, firmy i wszelkie 
innowacje. Wiele historycznych dzielnic miast 
ożywa dzięki studentom i uniwersyteckiemu 
fermentowi. 

Celem UW jest wzmożenie obecności uczelni 
w strukturze miasta i przyciągnięcie “masy 
krytycznej” społeczności UW na kampusy, tak 
aby te stały się miejscami rozpoznawalnymi i 
atrakcyjnymi, szczególnymi, a zarazem łatwo 
i szeroko dostępnymi. Planowany budynek, 
zgodnie z ambicjami UW, ma pełnić rolę 
miastotwórczą i stać się ważnym biegunem 
kampusu uniwersyteckiego.

1.4.1 Użytkownicy budynku

Budynek projektowany u zbiegu ulic Furmańskiej, 
Dobrej, Karowej i Bednarskiej ma służyć jako 
siedziba jednostek Uniwersytetu Warszawskiego:

- Wydziału Socjologii, 

- Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji stworzonego z dwóch instytutów:  
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i 
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 

oraz dwóch instytutów z Polskiej Akademii Nauk:

- Instytutu Studiów Politycznych 

- Instytutu Filozofii i Socjologii. 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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1.4 Użytkownicy

1.4.4 Wydział Socjologii

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
jest ośrodkiem naukowo-badawczym 
realizującym szereg międzynarodowych i 
krajowych projektów badawczych. Prowadzi 
studia licencjackie i studia magisterskie na 
kierunkach socjologia (stacjonarne i zaoczne), 
socjologia cyfrowa oraz język i społeczeństwo 
(wspólnie z Instytutem Lingwistyki Stosowanej 
UW). WS UW wydaje dwa czasopisma – „Studia 
Socjologiczno-Polityczne” oraz „Stan Rzeczy”.  
Instytut współpracuje także z otoczeniem 
społecznym i biznesowym, a jego pracownicy 
aktywnie uczestniczą w życiu publicznym.

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 16
pracowników nauk. - 64
doktoranci - 6
studenci - 450

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

1.4.6 Instytut Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Warszawskiego jest 
interdyscyplinarnym instytutem badawczym i 
dydaktycznym prowadzącym studia I i II stopnia 
w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, 
pracy socjalnej i kryminologii. Corocznie 
studiuje tu ok. 500 studentów zarówno na 
studiach stacjonarnych, jak i zaocznych. Oprócz 
aktywności naukowo-dydaktycznej IPSiR 
prowadzi również intensywną działalność w 
zakresie współpracy z instytucjami otoczenia: 
organizacjami II i III sektora, angażując je w 
działania na rzecz Uniwersytetu i studentów.

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 6
pracowników nauk. - 45
doktoranci - 6
studenci - 450

1.4.5 Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych

Specyfikę Instytutu Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 
oddają najlepiej dwa hasła: interdyscyplinarność 
i praktyczne zastosowania nauk społecznych. 
ISNS skupia w zespołach naukowo-
badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin 
humanistycznych oraz nauk społecznych 
(socjologów, antropologów, psychologów, 
pedagogów, historyków i filozofów), często 
reprezentujących unikalne subdyscypliny i 
specjalności naukowe. Prowadzimy studia 
licencjackie, magisterskie i podyplomowe oraz 
bierzemy udział w kształceniu doktorantów. 
Nasi pracownicy szeroko współpracują z 
otoczeniem społecznym pisząc m.in. ekspertyzy 
oraz programy dla jednostek samorządowych, 
instytucji państwowych oraz NGO.

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 9
pracowników nauk. - 60
doktoranci - 6
studenci - 450
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1.4 Użytkownicy

1.4.7 Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych oraz 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
tworzą jeden wydział - Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 11

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

1.4.8 Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk jest interdyscyplinarnym instytutem 
badawczym oraz instytucją kształcenia 
podyplomowego w zakresie nauk społecznych i 
filozofii. Integralną jego częścią jest Szkoła Nauk 
Społecznych, która realizuje programy MA oraz 
Ph.D. dla międzynarodowego grona studentów 
w języku angielskim. Wydawnictwo IFiS PAN 
publikuje szereg naukowych periodyków i 
książek w języku polskim i angielskim.

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 40
pracowników nauk. - 120
doktoranci - 70
studenci - 30

1.4.7 Instytut Studiów Politycznych 
PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk został założony w 1990 roku. Skupia 
czołowych polskich politologów, historyków 
i socjologów oraz stanowi ważny ośrodek na 
mapie polskich badań nad polityką i historią 
najnowszą. Misją ISP jest prowadzenie 
interdyscyplinarnych studiów nad zmianami 
społecznymi i politycznymi w XX i XXI wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem relacji 
Wschód-Zachód. Instytut posiada uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o 
polityce i administracji, a także do nadawania 
stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki 
socjologiczne.

Przewidywane dane liczbowe na 2025 
rok:

pracowników admin. - 25
pracowników nauk. - 80
doktoranci - 10
studenci - 0
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1.4.10 Konsultacje z przyszłymi 
użytkownikami budynku

Zespół Użytkowników składa się z 
przedstawicieli jednostek, które będą 
przyszłymi użytkownikami obiektów objętych 
inwestycją lub modernizacją. 

Zadaniem takiego zespołu jest:

• opracowanie szczegółowych wymogów 
funkcjonalno-użytkowych w odniesieniu do 
danej inwestycji, z uwzględnieniem jej zakresu, 
budżetu, oraz celów Programu Wieloletniego

•  przygotowanie zakresu i planowanych 
kosztów wyposażenia niezbędnego do 
zakupienia w ramach inwestycji

Na podstawie wszystkich konsultacji 
powstało Studium Wykonalności zawierające 
podsumowanie możliwości rozwoju inwestycji. 
Stanowi ono podstawę opracowania 
Wytycznych Funkcjonalnych inwestycji 
“Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Furmańskiej”. 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

1.4 Użytkownicy

Rys. 17. Spotkanie Zespołu Użytkowników z dnia 12.12.2019r. 
Zdjęcie: Adrianna Maliszewska

Rys. 16. Wizyta studyjna Zespołu Użytkowników w przestrzeniach co-workingowych, 
z dnia 03.02.2020r. 
Zdjęcie: Mikołaj Gomółka
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1.5 Konsultacje

1.5.1 Sposób przygotowania bieżącego 
dokumentu

Praca nad inwestycją rozpoczęła się wiosną 
2019 roku. Zespół architektoniczny Biura 
Innowacji w Przestrzeni Akademickiej stworzył 
Studia Wykonalności, które zawierały analizę 
możliwych przekształceń tej przestrzeni.

Kolejnym krokiem były spotkania z Zespołami 
Użytkowników, które odbyły się kolejno 
31.10.2019r., 12.12.2019r., 24.01.2020r., 
3.02.2020r., 09.03.2020r. a także spotkania 
online ze względu na szczególne okoliczności 
dnia 18.05.2020r., 25.05.2020r., 1.06.2020r., 
17.07.2020r., 28.07.2020r. i 17.08.2020r. oraz 
dodatkowo spotkanie z podzespołem Zespołu 
Użytkowników do spraw bibliotek z dnia 
27.05.2020r.

Rys. 21. Wizyta studyjna Zespołu Użytkowników w Mareckim Centrum Edukacyjno - 
Rekreacyjnym z dnia  09.03.2020r. 
Zdjęcie: Adrianna Maliszewska

Rys. 18. Spotkanie Zespołu Użytkowników z dnia 28.07.2020r. 
Zdjęcie: Agata Zarzycka

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 19. Spotkanie Zespołu Użytkowników z dnia 17.07.2020r. 
Zdjęcie: Agata Zarzycka

Rys. 20. Wizyta ukazująca różnorodność materiałową w budynku użyteczności 
publicznej w szkole podstawowej w Wilanowie z dnia 17.08.2020r. 
Zdjęcie: Mikołaj Gomółka
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2. ANALIZA 
1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 22. Ilustracja kampusu- wizja rozwoju- widok od strony  Wisły, autor: zespół BIPA i Przemysław Sobiecki
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2.1 Kontekst

1. WPROWADZENIE
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2.1.2 Kontekst kampusu wpisanego w 
miasto12

Kampus Centralny ma bardzo ważne, historycznie 
usankcjonowane, miejsce w tkance miejskiej. 
Przez 200 lat swojego istnienia i rozwoju 
stał się rozpoznawalnym punktem na mapie 
Warszawy. Jest to zespół budynków i przestrzeni 
zewnętrznych, które tworzą spójną całość w 
ścisłym centrum miasta, co jest unikatem na 
skalę światową.

Niestety, Kampus Centralny nie jest pozbawiony 
problemów. Uniwersytet potrzebuje coraz więcej 
przestrzeni na poszerzanie swojej działalności, 
a ograniczenia przestrzenne tego kampusu 
sprawiają, że coraz więcej funkcji i użytkowników 
przenoszone jest poza jego teren. Ważnym 
aspektem połączenia Kampusu Centralnego 
i Powiśle. a jednocześnie potrzebą najbliższej 
przyszłości, jest planowana budowa windy 
(lub 2 wind) łączącej budynki na dole z tymi na 
górze skarpy. Obecnie osoby niepełnosprawne 
muszą korzystać z połączenia samochodowego 
przemieszczając się z Kampusu Centralnego na 
Powiśle.

Rozwój ku Wiśle i obecność Uniwersytetu 
na Powiślu jest konsekwencją ograniczeń 
przestrzennych, ale też szansą zarówno dla 
kampusu, jak i dla miasta. Budynki, które będą 
powstawały na Powiślu powinny dopełniać 
funkcjonalnie istniejącą tkankę uniwersytecką 
i miejską. Punktem zwrotnym w powojennej 
historii rozwoju Powiśla było powstanie gmachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie według 
projektu Marka Budzyńskiego i Zbigniewa 

Badowskiego. Jej funkcjonowanie diametralnie 
zmieniło charakter dzielnicy, a Powiśle na stałe 
zostało związane z Uniwersytetem. 

Dzisiaj obecność uczelni nad rzeką jest 
niekwestionowana, a tocząca się dyskusja 
dotyczy kształtu i charakteru kampusu w tej części 
miasta, o czym świadczy mnogość projektów i 
planów rozwoju dzielnicy, w których Uniwersytet 
jest kluczowym aktorem. Niektóre zmiany, 
którym podlega Powiśle, mają też swoje wady. 
Szybko postępujący proces gentryfikacji budzi 
niepokój w niektórych środowiskach. Obecność 
Uniwersytetu zapewnia znaczącą grupę 
użytkowników zróżnicowanych pod względem 
wieku, statusu materialnego, narodowości, 
pochodzenia, itp. 

Kampus historyczny i Powiśle już teraz 
zaczynają funkcjonować jako całość. Wsparcie 
tego procesu przez przeprowadzenie nowych 
inwestycji w oparciu o kręgosłup przestrzeni 
publicznej, pozwoli na stworzenie spójnego 
kampusu przenikającego się z miastem. Zielony 
charakter Powiśla pozwoli zapewnić wysokiej 
jakości przestrzenie pomiędzy budynkami 
uniwersyteckimi, które będą ogólnodostępne. 
Ulica Lipowa, typowana wcześniej jako oś łącząca 
górną i dolną część kampusu, powinna zostać 
przekształcona w ciąg pieszy lub ciąg pieszo-
jezdny o uspokojonym ruchu, a rzeczywista 
oś powinna zostać zaprojektowana w miejscu 
nowego środka ciężkości kampusu – w okolicach 
skweru Stanisława Jankowskiego „Agatona”. 
Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
ogrodu BUWu ma on szansę stać się częścią 
głównej przestrzeni i symbolem Powiśla. 

2.1.1 Kontekst miejski - Powiśle

Kampus Powiśle jest częścią większego założenia 
urbanistycznego Zgrupowania Centrum, które 
nie posiada jeszcze oficjalnego statusu, ale od lat 
jest omawiane w rozważaniach planistycznych. 
W 1997 oraz 2008 roku pojawiały się próby 
powiązania Kampusu Powiśle z Kampusem 
Centralnym. Pierwszą z nich była wizja 
architekta Jana Rutkiewicza dotycząca dzielnicy 
łacińskiej na Powiślu, która łączyła dół skarpy 
z kampusem Centralnym przy pomocy windy8. 
Druga wizja pracowni DAWOS oparta była o oś 
uniwersytecką poprowadzoną ulicą Lipową aż do 
bulwarów wiślanych. Celem była popularyzacja 
nauki oraz forum wymiany wiedzy9.

Obecnie Zgrupowanie Centrum zajmuje ok.  
155 000m2 powierzchni budynków. Realizacja 
Programu Wieloletniego zwiększy Zgrupowanie 
Centrum o ok. 55%. Zmieni także układ 
poruszania się po kampusie. Z innych lokalizacji 
przybędzie ok. 15-20 tys. pracowników i 
studentów UW. Środek ciężkości przesunie się w 
kierunku północnym, w okolicy Skweru Agatona. 
Wzrośnie znaczenie nieużytkowanego obecnie 
wejścia na Kampus Główny od strony kościoła 
Wizytek. 

Uniwersytet Warszawski pracuje nad wizją 
kampusu zwarto-otwartego, która  była 
wypracowana z Radą Architektury i Przestrzeni 
Publicznej Warszawy w dniu 25.10.2017r.11. 
Protokół oraz stanowisko Rady dostępne są na 
stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy12.

8. źródło: ”Z materiałów studialnych 
i materiałów do koncepcji zmian 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
Dzielnicy Warszawa Śródmieście”
arch.: J. Rutkiewicz 1997-2000r.
9. źródło: “Wytyczne do projektu 
zagospodarowania lewobrzeżnego 
bulwaru Wisły w Warszawie” 
arch.: DAWOS, 2008r.
10. źródło: “Posiedzenie Rady 
Architektury i Przestrzeni Publicznej 
Warszawy BIPA 25.10.2017r.” 
opracowanie własne - BIPA
11. źródło: oficjalna strona Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy
/ raippw / 
architektura.um.warszawa.pl
(data dostępu 16.02.2018r.)
12. źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. 
Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”
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2.1.3 UW na Powiślu- wybrane etapy 
planowania i rozwoju12

rys. 23.  Lokalizacja budynków UW w tkance miejskiej w 1939r., 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

rys. 24. Lokalizacja budynków UW w Zgrupowaniu Centrum-Powiśle w tkance 
miejskiej i ogrom zniszczeń  w 1945r., 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

12. źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. 
Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

rys. 25. Lokalizacja istniejących i projektowanych budynków UW w Zgrupowaniu 
Centrum-Powiśle w tkance miejskiej w końcu lat 70-tych, 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

rys. 27. Lokalizacja istniejących budynków i projektowanych obszarów rozwjou 
Zgrupowania Centrum-Powiśle w tkance miejskiej w 2008r., 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”

rys. 26. Lokalizacja istniejących budynków i projektowanych obszarów rozwjou 
Zgrupowania Centrum-Powiśle w tkance miejskiej w 1999r., 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”
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[2] Lokalizacja budynków UW w tkance miejskiej w 1939 roku

Lata 1915–1944

W  1915 roku spośród istniejących dziś budynków 
na Kampusie Głównym nie było Audytorium Maximum 
(AEA), budynku biblioteki Instytutu Historycznego 
(AMB), budynku APB, a  także dwóch budynków przy 
ul. Oboźnej: Collegium Iuridicum III (AKA) i obecnej 
stołówki (ADA) w południowo-wschodnim narożniku 
Kampusu Głównego. Gmachy po obu stronach Pałacu 
Kazimierzowskiego (AAA) miały zupełnie inną, eklek-
tyczną formę. Budynek Pawilonu Mineralogicznego 
po południowej stronie Pałacu Kazimierzowskiego sięgał 
ul. Oboźnej. W okresie międzywojennym Uniwersytet 
nie korzystał z  istniejących już wówczas budynków: 
 Tekli Rapackiej przy ul.  Oboźnej (znanego dziś jako 
Dom Kupców, ALA), szpitala św.  Rocha przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście (ARA-ARD), a także sąsiadujących 
z  Bramą Główną pałaców Czetwertyńskich-Uruskich 
(ASA, ASB) i Tyszkiewiczów-Potockich (ATA, ATB). Nie 
należały do UW także budynki wzdłuż zachodniej pierzei 
ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, między ul. 
Nowy Świat a ul. Traugutta (BBA-BDA). W latach mię-
dzywojennych Uniwersytet korzystał z kilku mniejszych 
lokalizacji wzdłuż Traktu Królewskiego, m.in. w Pałacu 
Staszica. Pełna informacja o lokalizacji budynków UW 
w latach 1915–1939 znajduje się w Monumenta Univer-
sitatis Varsoviensis (Monumenta_1915–1945 2016: 298).

W drugiej połowie lat 30. XX wieku oddano do użyt-
ku, utrzymane w estetyce modernistycznej, Audytorium 
 Maximum, wzniesione według projektu Franciszka 
Eychorna. Na  fotografiach [3] i  [4] zestawiono orygi-
nalną formę budynku z  jego powojenną, neoklasyczną 
odbudową. 

W pracy magisterskiej (Rutkowska 1934), wykonanej 
w  1934 roku na  SGGW, poświęconej „ogrodowi Uni-
wersytetu Warszawskiego” (obecnie zwanemu parkiem 
Kazimierzowskim) autorka krytycznie oceniła ówczesne 
rozwiązania komunikacji w Kampusie Głównym:

O  ile chodniki są wąskie, o  tyle jezdnie zbyt szerokie, 
co w sumie daje nader przykry widok, przestrzeni próż-
nej (dziś zastawionej samochodami pracowników — red.) 
nie rzeczowo zużytkowanej. Komunikacja, aczkolwiek 
nie  jest wadliwa, jednak niezupełnie dogodna, nosi 
piętno dorywczych rozwiązań. 

„Ogród UW” rozpościerał się na skarpie, poniżej 
Pałacu Kazimierzowskiego (AAA), sięgając w  północ-
no-wschodniej części jej podnóża przy ul. Browarnej. 
Ówczesny układ alei w ogrodzie został zaznaczony na pla-
nie [2]. Narożnik ul. Oboźnej i Browarnej był zabudowany. 
Położony u stóp Kampusu Głównego fragment Powiśla 
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rys. 28. Obszar Zgrupowania Centrum-Powiśle z kodami budynków UW. 
Stan w 2019 r., 
źródło: “Przestrzenie Uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy Projektowania”
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[6] Lokalizacja budynków UW w Zgrupowaniu CentrumPowiśle w tkance miejskiej i ogrom zniszczeń w 1945 roku

Lata 1945–1960

Pierwsze powojenne działania budowlane objęły re-
monty i  odbudowę zniszczonych obiektów. Sięgnięto 
do projektów z przełomu XVIII i XIX wieku; umacniano 
klasycystyczny plan zgrupowania i charakter budynków. 
Bardzo zniszczony Pałac Kazimierzowski [5] odbudowano 
według projektu Piotra Biegańskiego. Istotnie zmieniono 
kompozycję wnętrza w stosunku do układu przedwojen-
nego. Przed 1945 rokiem w miejscu obecnej Sali Złotej 
i holu przed nią znajdowała się aula.

Architektura Audytorium Maximum (AEA), odbu-
dowanego według projektu Wojciecha Onitscha, Mariana 
Sulikowskiego i Andrzeja Uniejewskiego, straciła moder-
nistyczny, surowy charakter, nawiązując do dominującego 
klasycystycznego stylu innych budynków [4]. 

Zburzono pochodzące z drugiej połowy XIX wie-
ku, zniszczone podczas wojny gmachy po obu stronach 
Pałacu Kazimierzowskiego, a w ich miejsce postawiono 

bliźniacze budynki (ABA, ACA) zaprojektowane przez 
Witolda Kłębkowskiego. Ich elewacje nawiązują do kla-
sycystycznej formy gmachu stojącego po południowej 
stronie Pałacu Kazimierzowskiego w latach 20. XIX wieku 
(Jaroszewski 1991, rys. 55). Odtworzono mały budynek 
(ADA, obecnie stołówka) w południowo-wschodnim na-
rożniku kampusu [14]. Odbudowę Kampusu Głównego 
zakończono dopiero z końcem lat 50. XX wieku.

Wkrótce po II wojnie światowej Uniwersytet otrzy-
mał kilka dużych, ciekawych budynków przylegających 
do Kampusu Głównego: szpital św. Rocha (ARA-ARD), 
Pałac Czetwertyńskich-Uruskich (ASA, ASB) i  Pałac 
Tyszkiewiczów-Potockich (ATA, ATB), a także położone 
opodal Pałac Zamojskich (BAA) oraz sąsiednią kamienicę 
hr. Andrzeja Zamoyskiego (BBA) przy ul. Nowy Świat 
67–69 oraz budynki przy ul. Krakowskie Przedmieście 
1 i 3 (BCA, BDA). 
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PLANOWANY

W LATACH 70.

III. PRZESTRZEŃ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydaje się, że najstarszy ślad projektowego myślenia 
o  ekspansji UW na  Powiśle znajduje się w  pracy ma-
gisterskiej Stanisława Fijałkowskiego Zespół budynków 
usługowych Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu, wyko-
nanej w 1959 roku na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej (Fijałkowski 1959). Ten architekt, autor 
projektu Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim, 
odegrał później ważną rolę w  refleksji nad rozwojem 
przestrzennym UW w Centrum i na Powiślu.

Pierwszym obiektem UW na Powiślu był wzniesiony 
w latach 60. według projektu Witolda Benedeka i Stani-
sława Niewiadomskiego budynek Wydziału Neofi lologii 
przy ul. Browarnej, między ul. Wiślaną a Lipową, poło-
żony niemal na osi Pałacu Kazimierzowskiego. Miał on 
stanowić element większego zespołu uniwersyteckiego 
składającego się z: akademika (mającego zastąpić domy 
studenckie na Pradze, przy ul. Kickiego), domu profe-
sorskiego, stołówki oraz terenu sportowego. Założenie 
to, którego obszar zaznaczony jest na planie [7] ramką, 
nie zostało zrealizowane. Poza budynkiem fi lologicznym, 
w  1979 roku zbudowano parterową stołówkę vis-à-vis
obecnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. W latach 
90. została ona wynajęta na sklep z dywanami, a obecnie 
w jej miejscu znajduje się budynek wydziałów fi lologicz-
no-lingwistycznych (DCA).

W roku 1973 Senat UW uchwalił program rozwoju 
do roku 1990, który przewidywał obok inwestycji na Po-
wiślu zbudowanie kilku obiektów w planowanym przez 
władze państwowe Warszawskim Zgrupowaniu Nauko-
wym na Siekierkach (wzdłuż ul. Bartyckiej). Zgrupowa-
nie to nigdy nie powstało, a większość projektów z tego 
programu nigdy nie została zrealizowana. Bibliotekę 
Uniwersytecką planowano wówczas wybudować przy 
pl. Zwycięstwa (dziś pl. Piłsudskiego). W 1981 roku UW 
otrzymał obietnicę przekazania na ten cel terenu między 
ul. Niecałą, Fredry i Wierzbową. Obiecano także prze-
znaczenie na rozwój UW wolnych działek na północnym 
Powiślu (Monumenta_BUW 2017). 

W 1983 roku Stanisław Fijałkowski opracował Opi-
nię do zaproponowanych lokalizacji biblioteki głównej UW
(czyli BUW) (Fijałkowski 1983). Był to wspomniany rejon 
pl. Zwycięstwa, a także pl. Trzech Krzyży oraz Powiśle. 
Podstawą opracowania Fijałkowskiego było studium lo-
kalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej autorstwa Witolda 
Benedeka i Stanisława Niewiadomskiego oraz propozycje 
własne Fijałkowskiego, m.in. projekt złożony w konkursie 
na gmach BUW w 1969 roku (Bitny-Szlachta 1971).

Analizy doprowadziły autora do wskazania lokaliza-
cji BUW na Powiślu (na osi ul. Gęstej, między ul. Dob-
rą i  Wisłostradą). Projekt przewidywał usytuowanie 

[7] Lokalizacja istniejących i projektowanych budynków UW w Zgrupowaniu CentrumPowiśle w tkance miejskiej w końcu 
lat 70. XX wieku

Lata 1961–1989
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III. PRZESTRZEŃ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W 1988 roku władze m.st. Warszawy potwierdziły loka-
lizację gmachu BUW na Powiślu, w miejscu zbliżonym 
do zaproponowanego przez Stanisława Fijałkowskiego, 
z przesunięciem na południe, ku ul. Lipowej (Monumen-
ta_BUW 2017: 340). Budowa rozpoczęta w listopadzie 
1995 roku, trwająca do  1999 roku, była finansowana 
z wynajmu gmachu byłego Komitetu Centralnego PZPR 
na rogu ul. Nowy Świat i Al. Jerozolimskich. Był to frag-
ment szerszego programu przekazania UW budynków 
po instytucjach poprzedniego ustroju, wprowadzonego 
przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. 

Budynek BUW (DAA), wzniesiony według wy-
łonionego w  konkursie projektu Marka Budzyńskiego 
i Zbigniewa Badowskiego, wraz z przyległym, ogromnym, 
rozciągającym się na dach budynku ogrodem, zaprojekto-
wanym przez Irenę Bajerską, zmienił charakter dzielnicy. 
Nowy gmach zdobył wiele nagród i podbił serca war-
szawiaków. Udowodnił, że nie tylko licznie powstające 
w tym okresie centra handlowe potrafi ą przyciągać rzesze 
odwiedzających. 

W tym samym okresie przy ul. Lipowej powstał bu-
dynek audytoriów (DBA, Collegium Iuridicum II) zapro-
jektowany przez tych samych autorów. Jest on wbudowany 
w bryłę BUW, w miejscu starej kamienicy. 

W kompleksie ogrodu BUW znalazły się trzy bu-
dynki: Domek Ogrodnika (DFA) zaprojektowany przez 
autorów BUW oraz zmodernizowane według projektu 
Andrzeja Kicińskiego secesyjna Szara Willa (DEA, wejście 
od Wybrzeża Kościuszkowskiego) i neogotycka Biała Willa 
(DGA, wejście od ul. Dobrej).

Po wybudowaniu BUW na Powiślu dawny budynek 
w Kampusie Głównym (AGA, nazwany Starą Biblioteką) 
został przekształcony w budynek audytoryjny według 
projektu PKZ Zamek. W  miejscu dawnego magazynu 
książek znalazło się nowoczesne, amfi teatralne audyto-
rium na 378 osób. Fragment stalowej konstrukcji wielo-
piętrowych regałów na książki pozostał w budynku jako 
„świadek historii”, inny został ustawiony przed gmachem 
BUW na Powiślu [10].

W latach 90. uzyskano dla UW budynek Łaźni Teo-
dozji Majewskiej (DHA, ul. Bednarska 2–4) wraz z przyle-
gającym aneksem i działką. Było to możliwe dzięki prze-
niesieniu do magazynu książek na Służewie (III.5) zbiorów 
znajdującej się w budynku Łaźni Biblioteki Pedagogicznej.

W  marcu 1994 roku pracownia BNS opracowała 
Studium lokalizacyjne audytoriów UW na terenie Powiśla
(BNS, 1994). Zaproponowano umieszczenie budynków 
audytoryjnych przy ul. Bednarskiej, między ul. Dobrą 

[9] Lokalizacja istniejących budynków i projektowanych obszarów rozwoju Zgrupowania CentrumPowiśle w tkance miejskiej 
w 1999 roku

Lata 1990–1999
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III. PRZESTRZEŃ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Pierwszym obiektem UW oddanym do użytku w XXI wie-
ku było Collegium Iuridicum III (AKA), wzniesione w la-
tach 2004–2005 według projektu Witolda Benedeka, Kry-
styny Szypulskiej i Małgorzaty Benedek. Budynek wpisany 
między dom Tekli Rapackiej (ALA) i bramę wjazdową 
na teren UW harmonijnie uzupełnił południową pierzeję 
ul. Oboźnej. W 2009 roku zmodernizowano bramę wjaz-
dową i wartownię (ADA) [14]. Wykonane wówczas schody 
biegnące na zewnątrz wzdłuż muru UW w kierunku parku 
Kazimierzowskiego są dotąd jedynym ułatwieniem ko-
munikacji Kampusu Głównego z Powiślem. 

W 2011 roku oddano do użytku Bibliotekę Instytu-
tu Historycznego (AMB), zbudowaną według projektu 
Krystyny Szypulskiej i Małgorzaty Benedek w miejscu 
budynku gospodarczego położonego w sercu Kampusu 
Głównego, za Budynkiem Pomuzealnym (AMA). W pierw-
szej dekadzie XXI wieku pięknie odnowiono i oświetlono 
elewację Kampusu Głównego.

Poprowadzenie Wisłostrady w tunelu (w 2003 roku) 
i stworzenie na jego stropie przestrzeni zielonych otwo-
rzyło miasto w kierunku Wisły. Można żałować, że gmach 
BUW jest szczelnie zamknięty od strony Wybrzeża Ko-
ściuszkowskiego. Zagospodarowanie terenów nadwiślań-
skich, a w szczególności bulwarów, było przedmiotem 
wielu studiów i konkursów.

W 2008 roku pracownia Dawos stworzyła Wytycz-
ne do projektu zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru 
Wisły w Warszawie (Dawos 2008). Program funkcjonal-
ny lewego brzegu został podzielony na pięć odcinków, 
z których jeden tworzyła strefa nauki rozciągająca się 
od mostu Świętokrzyskiego, przez Centrum Nauki Ko-
pernik, BUW, po ul. Karową. Zagospodarowanie tego 
fragmentu miało przede wszystkim stworzyć miejsce pu-
bliczne dla mieszkańców Warszawy i turystów, związane 
z popularyzacją nauki, oraz przyciągnąć nad Wisłę życie 
akademickie. Wśród proponowanych funkcji znalazło się 
Międzyuczelniane Centrum Akademickie, które miało 
być forum spotkań i wymiany myśli dla studentów i wy-
kładowców warszawskich uczelni. Połączenie bulwaru 
z górną częścią skarpy zapewniały wyznaczone w planie 
główne przestrzenie publiczne tworzone przez istniejące 
szlaki ul. Tamki, Karowej, a także oś Uniwersytetu wzdłuż 
ul. Lipowej do parku Kazimierzowskiego.

Po roku 2000 zapadła decyzja o wyburzeniu budyn-
ku wydziałów fi lologicznych na Powiślu przy ul. Browarnej 
oraz dawnej stołówki przy ul. Dobrej (vis-à-vis BUW) oraz 
budowie w tym miejscu nowego gmachu dla wydziałów 
fi lologicznych. W rozpisanym w 2007 roku konkursie 
architektonicznym zwyciężył projekt autorstwa pracow-
ni APA Kuryłowicz (obecnie Kuryłowicz & Associates). 

[11] Lokalizacja istniejących budynków i projektowanych obszarów rozwoju Zgrupowania CentrumPowiśle w tkance miejskiej 
w 2008 roku

Lata 2000–2015

Budynki UW
Pozostałe budynki
Planowane tereny UW

Tereny zielone
Gł. przestrzenie publiczne
Gł. ściany urbanistyczne
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[17] Obszar Zgrupowania CentrumPowiśle z kodami budynków UW. Stan w roku 2019

[16] Budynki UW w rejonie Powiśla

Nazwa potoczna budynku Kod 
budynku

Powierzchnia m2 W UW 
(rok)

Lata budowy/przebudowy, 
uwagi

BUW — Dobra 56/66 DAA 56 465 1999 1995–1999

BUDYNEK COLLEGIUM IURIDICUM II — Lipowa 4 DBA 3144 1999 1995–1999

GMACH WYDZIAŁU NEOFILOLOGII ETAP I — Dobra 55 DCA 11 154 2012 2012

GMACH WYDZIAŁU NEOFILOLOGII ETAP II — Dobra 55 
(w budowie)

DCB 29 600 2021 2019–2021

SZARA WILLA — 
Wybrzeże Kościuszkowskie 47

DEA 1019 1994 1905
modernizacja 1996

DOMEK OGRODNIKA — Dobra 68/70 DFA 719 2003 2003
BUDYNEK DYDAKTYCZNY — Dobra 72 DGA 1155 1994
BUDYNEK STRÓŻÓWKI — Dobra 72 DVA 50 1994
BUDYNEK ŁAŹNI TEODOZJI MAJEWSKIEJ DHA 3789 1995 1832–1835, 2015

RAZEM 107 095

III. 3 Zgrupowanie Centrum-Powiśle 1915–2015

77
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2.1 Kontekst

2.1.4 Analiza wysokościowa13

13. źródło: ”Analiza możliwości i 
zagospodarowania terenu Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4 
na działce ewid. nr 35 w obrębie 
5-04-01 w Warszawie”
arch.: SAWAWA, 2017r.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 29. Analiza wysokościowa, źródło: ”Analiza możliwości i zagospodarowania terenu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4 na działce ewid. nr 35 w obrębie 5-04-01 w Warszawie” arch.: SAWAWA, 2017r.

Zakres opracowania:
  obszar opracowania  
 Budynku A (objętego  
 realizacją)
 obszar opracowania  
 Budynku B (nie objętego  
 realizacją)
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2.1 Kontekst

2.1.5 Analiza historyczna14

14. źródło: opracowanie własne BIPA na 
podstawie http://mapa.um.warszawa.
pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_
historyczna (dostęp: 20.06.2018r)

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 1891- 1908

Rys. 30. Granice działki inwestycyjnej na tle tzw. Planu Lindleyów (1891 -1908 r) z 
pokazaniem parcelacji kwartału

1891- 1908

Rys. 33. Granice działki inwestycyjnej na tle zdjęcia lotniczego z 1945 ukazującego 
zniszczenia wojenne z pokazaniem podziału kwartału na działki inwestycyjne z 1936r.

1935

Rys. 31. Granice działki inwestycyjnej na tle zdjęcia lotniczego z 1935 roku z 
pokazaniem podziału kwartału na działki inwestycyjne

1936

Rys. 32. Granice działki inwestycyjnej na tle planu miasta z 1936r. z pokazaniem 
podziału kwartału na działki inwestycyjne

1891- 1908

Rys. 34. Granice działki inwestycyjnej na tle zdjęcia lotniczego z 1994r. z pokazaniem 
podziału kwartału na działki inwestycyjne 

1891- 1908

Rys. 35. Granice działki inwestycyjnej na tle zdjęcia lotniczego z 2019r. z pokazaniem 
podziału kwartału na działki inwestycyjne 
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Legenda:

Obiekty wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków

Obszary / układy urbanistyczne wpisane do 
rejestru zabytków

Obszary archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków

Układy / założenia urbanistyczne ulic 
wpisane do rejestru zabytków

Obiekty ujęte indywidualnie w gminnej 
ewidencji zabytków

Obszary ujęte indywidualnie w gminnej 
ewidencji zabytków

Inne obiekty zabudowy wartościowe dla 
dziedzictwa kulturowego 
nie ujęte w rejestrze lub ewidencji zabytków

Granica działki nr 7/6 

Granice działek nr 7/3; 7/4; 7/5

Granice obszaru uznanego za pomnik 
historii  „Warszawa – historyczny zespół 
miasta z traktem królewskim i Wilanowem” 
– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej  z dn. 8.09.1994

Strefa ochrony wybranych parametrów 
historycznego układu urbanistycznego 
(KZ-C). Strefą objęte są zabytki:  układy 
urbanistyczne, zespoły zabudowy (Powiśle 
Północne i Południowe).

Granice strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (KZ-K). Strefą objęty jest m.in. 
obszar Skarpy Warszawskiej.

2.1 Kontekst

2.1.6 Analiza dziedzictwa kulturowego

Rys. 36. Uwarunkowania wynikająće z form ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w sąsiedztwie inwestycji źródło: pracowanie własne BIPA na podstawie mapa.um.warszawa.pl 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Uwarunkowania wynikające z form ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w sąsiedztwie inwestycji 
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2.1 Kontekst

Furmańska znajduje się w obrębie strefy 
śródmieścia funkcjonalnego, w której, dla 
przekształceń przestrzennych istotne jest:
- ochrona integralności układów przestrzennych 
i walorów historycznej zabudowy oraz zieleni 
miejskiej, 
- uzupełnianie i podniesienie jakości układu 
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym

- wprowadzanie zmian jakościowych, 
podnoszących atrakcyjność zamieszkiwania 
i inwestowania w przestrzeni śródmiejskiej 
rozwijanie istotnych dla całego miasta cech 
zagospodarowania obszaru śródmiejskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
niezagospodarowanych, zdegradowanych, bądź 
źle wykorzystywanych

2.1.7 Uwarunkowania miejskie15

• Miejsowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla wybranego fragmentu 
obszaru (rejonu Mariensztatu) znajduje się w 
opracowaniu (Uchwała nr X/200/2019 z dnia 
28.03.2019). Planowane jest uchwalenie MPZP 
w roku 2022.

• Istnieje Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 
nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 
2006 r., ostatnia aktualizacja  Uchwała nr 
XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.)

• Działka położona jest na terenie:
- UN: tereny usługi nauki z dopuszczeniem funkcji 
towarzyszących funkcji podstawowej 
- na terenie centrum miasta
- w strefie śródmieścia funkcjonalnego

• Parametry zabudowy:
- wysokość zabudowy: 12m
- wskaźnik intensywności zabudowy brutto: 2,0
- SUiKZP nie określa minimalnego procentowego 
udziału PBC dla analizowanego obszaru.

• Przewiduje się pozyskanie decyzji LICP o 
parametrach opisanych w punkcie 3.1.4.

Rys. 37. Fragment Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego
Źródło: architektura.um.warszawa.pl

15. źródło: “Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy”

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

GRANICA 
ANALIZOWANEJ 

DZIAŁKI
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

2.1 Kontekst

2.1.8 Obsługa komunikacyjna działki

• Komunikacja piesza
Główne kierunki ruchu pieszego to dojścia do 
przystanków komunikacji publicznej, bulwarów 
Wiślanych oraz pobliskich terenów parkowych. 
Często używanym kierunkiem pieszych 
wędrówek jest też dojście do Starego Miasta.

• Komunikacja rowerowa
Układ dróg rowerowych na Powiślu  jest dość 
dobrze rozwinięty. Ważnym ciągiem komunikacji 
rowerowej są Bulwary Wiślane i ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie, a także ciąg ulic Sowia- 
Furmańska- Browarna. Na Powiślu znajdują się 
liczne stacje rowerów miejskich Veturilo. Stacje 
“Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie” oraz 
“Mariensztat” i “Sowia” znajdują się w odległości 
ok. 120m od planowanej inwestycji.

• Komunikacja kołowa
Kampus UW przy ul. Dobrej jest położony w 
zasięgu ukształtowanego układu drogowego, 
którego ramy stanowią ulice o charakterze 
ponadlokalnym: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 
ul. Dobra, ul. Nowy Zjazd oraz ul. Bednarska.

• Komunikacja publiczna
- linie autobusowe na ulicach: Dobrej (2 linie), 
Wybrzeże Kościuszkowskie (6 linii). 
- linie tramwajowe na al. Solidarności; najbliższy 
przystanek “Stare Miasto”- 7 min pieszo od 
działki.
- druga linia metra; stacja “Centrum Nauki 
Kopernik” - 11 min pieszo od działki.

LEGENDA:
 DZIAŁKA 7/6         DZIAŁKI: 7/3; 7/4; 7/5             TRAMWAJ     AUTOBUS            ROWER            BUDYNKI UW
 STACJA VETURILO    PRZYSTANEK AUTOBUSOWY            PRZYSTANEK TRAMWAJOWY

N0 50 100

strefa dojścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik

- 800m

strefa dojścia do 

stacji metra CNK

-500m

strefa dojścia do stacji metra Ratusz Arsenał

  =      - 1000m

Rys. 38. Obsługa komunikacyjna działki, źródło: opracowanie własne BIPA, 2019r.

strefa dojścia do przystanku “Stare Miasto”- 450m
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2.1 Kontekst

2.1.9 Planowana kładka pieszo-
rowerowa przez Wisłę16

Na przedłużeniu ul. Karowej ma powstać 
pierwszy w stolicy most pieszo-rowerowy nad 
Wisłą, łączący ul. Karową na Powiślu z ul. Okrzei 
i Ząbkowską na Pradze. 400-metrowa przeprawa, 
która połączy oba brzegi Wisły, będzie stanowić 
nową przestrzeń publiczną, z której będzie można 
obserwować panoramę miasta.

W marcu 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich w 
Warszawie podpisał umowę z firmą Schuessler-
Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na projekt kładki 
pieszo-rowerowej przez Wisłę. Firma ta wygrała 
międzynarodowy konkurs na koncepcję mostu, 
który ma spiąć dwa brzegi rzeki na osi ul. Karowej. 
Przeprawa miałaby zostać udostępniona na 
przełomie 2020 i 2021 r.

Planowana kładka jest o tyle istotna dla 
inwestycji przy ul. Furmańskiej, że będzie 
generować dodatkowy ruch pieszo-rowerowy 
osób niezwiązanych z UW na osi projektowanego 
budynku. To sprawia, że konieczne są 
miastotwórcze funkcje w parterze planowanej 
inwestycji, które mogłyby przyciągnać do 
budynku osoby niezwiązane z wiodącą funkcją 
akademicką inwestycji.

W chwili przygotowywania bierzącego 
opracowania terminy realizacji kładki są 
dyskutowane w związku z kryzysem wywołanym 
pandemią COVID-19.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 39. Wizualizacja koncepcji kładki pieszo- rowerowej na przedłużeniu ul. Karowej
Źródło: schuessler-plan.de

Rys. 40. Plan sytuacyjny pokazujący lokalizację planowanej kładki pieszo- rowerowej przez Wisłę
Źródło: schuessler-plan.de

16. źródło: https://www.transport-
publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-z-
umowa-na-projekt-nowej-kladki-przez-
wisle-57877.html (dostęp: 5.04.2019r)
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2.2 Ambicja

2.2.1 Zabudowa

Inwestycja przewidziana na działce przy ul. 
Furmańskiej daje okazję rozwoju otwarcia na 
miasto.

Budynek powinien być żywy w środku, a 
przestrzenie wspólne powinny być widoczne z 
zewnątrz. Bez zapewnienia aktywnego parteru 
- punktu styku kampusu z miastem, budynki 
pozostaną zamknięte, nie będą wspierać interakcji 
i przypadkowych spotkań, bardzo ważnych do 
rozwoju badawczego i naukowego. 

Inwestycja “Furmańska” ma spełniać przede 
wszystkim cel szczegółowy Programu 
Wieloletniego nr 5: “wspracie innowacyjności i 
przedsiębiorczości akademickiej”. 

Rys. 46. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, proj. DEDECO
Źródło: https://www.dedeco.pl/

Rys. 42. ASP, Warszawa
Źródło: JEMS Architekci, jems.pl

Rys. 43. Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, arch. BAAS, Grupa 
5 Architekci, Małeccy Biuro Projektowe, źródło: Małeccy Biuro Projektowe, maleccy.com

Rys. 44. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu, proj. Zbigniew Maćków 
Źródło: http://www.mackow.pl/projects/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna/

Rys. 45. Universita Luigi Bocconi  
Źródło: Grafton Architects, graftonarchitects.ie

Rys. 41. Hol Akademii Muzycznej w Katowicach, proj. Konior Studio
Źródło: Joanna Lemka

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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2.2 Ambicja

Rys. 47. Institut Mines-Télécom, Paris-Saclay, proj. Grafton Architects
Źródło: https://www.graftonarchitects.ie

Rys. 51. Hala Koszyki, proj. JEMS i Medusa Group
Źródło: JEMS i Medusa Group, medusagroup.pl

Rys. 49. Community Center
Źródło: EM2N, em2n.ch

Rys. 50. Kampus Novartis w Bazylei, proj. Vittorio Magnago Lampugnani
Źródło: https://www.bzbasel.ch/basel/

Rys. 52. Zielony dach Centrum Skrzyżowania Kultur w Lublinie, proj. Bolesław Stelmach 
Źródło: https://architektura.muratorplus.pl/

Rys. 48. Academeia High School
Źródło: Medusa Group, medusagroup.pl

2.2.2 Zagospodarowanie terenu

Inwestycja przy ul. Furmańskiej znajduje się w 
otoczeniu zieleni. Przyszła zabudowa wypełni 
dużą część działki, dlatego aby utrzymać ten 
charakter należy zaproponować rozwiązania 
przyjazne użytkownikowi i środowisku, takie jak 
zielone dachy i tarasy.

W parterze inwestycji powinny znaleźć się 
lokale usługowe, np. kawiarnie, z możliwością 
wystawienia stolików na zewnątrz w okresie 
letnim.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zieleń na 
działce. Teren warto zintegrować funkcjonalnie 
z budynkiem, np. wprowadzając tam strefy 
ogródków kawiarnianych lub miejsca do 
wypoczynku.

Zagospodarowanie działek 7/3; 7/4 i 
7/5 w przyszłości  powinno być spójne z 
zagospodarowaniem działki 7/6, dlatego należy 
przewidzieć możliwość twórczej kontynuacji 
rozwiązań krajobrazowych.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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2.2 Ambicja

2.2.3 Zabudowa UW na Powiślu i 
wzdłuż ul. Dobrej

Po wybudowaniu inwestycji Programu 
Wieloletniego - budynków przy ul. Bednarskiej 
oraz przy ul. Furmańskiej, ul. Dobra naturalnie 
stanie się kluczową osią kampusu Powiśle. 

Inwestorowi zależy, by nowe budynki 
uniwersyteckie nawiązywały do siebie nawzajem 
i były odczytywane jako elementy jednego 
kampusu. Usługi powinny otwierać się na ulicę 
i być z niej dostępne. Rekomendowane są 
wysokie, przeszklone partery.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 53. Istniejące budynki UW na Powiślu- Dobra55 i BUW,  Źródło: APAKA, apaka.com.pl

Rys. 54. ul. Dobra jako oś kampusu Powiśle, źródło: opracowanie własne BIPA
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2.2 Ambicja

2.2.4 Nawiązanie materiałowe do 
istniejących budynków UW przy ul. 
Dobrej

Biblioteka Uniwersytecka zapoczątkowała 
zastosownie zielonego koloru na elewacji, co 
zostało powtórzone przez pracownię Kuryłowicz 
& Associates przy projekcie Dobra 55, a ostatnio 
również przez pracownię BBGK w projekcie 
konkursowym na budynek przy ul. Bednarskiej 
2/4.

Inwestorowi zależy, aby nowe budynki 
uniwersyteckie nawiązywały do poprzednich 
inwestycji UW na Powiślu i były odczytywane 
jako elementy jednego zespołu, a zarazem 
wpisywały się w zadrzewiony teren.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 55. Dobra 55 i BUW, Warszawa
Źródło: urbanity.pl

Rys. 56. Ecole Centrale Paris-Saclay
Źródło: Gigon Guyer, gigon-guyer.ch

Rys. 59.  Faculty of Mathematics, Ljubljana
Źródło: Bevk Perović, bevkperovic.com

Rys. 57. Budynek UW przy ul. Bednarskiej, I nagroda w konkursie: BBGK
Źródło: materiały konkursowe

Rys. 58. Nottingham Contemporary Gallery
Źródło: Caruso St John, carusostjohn.com

Rys. 60.  Budynek biurowy, Kolonia
Źródło: Sauerbruch Hutton, sauerbruchhutton.de
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2.3 Zakres opracowania

2.3.1 Mapa zasadnicza z zakresem 
opracowania 

Rys. 61. Mapa z zakresem opracowania naniesionym czerwoną linią 
Źródło: opracowanie własne na mapie wydanej 16 października 2019r. roku przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

granice działki nr 7/6 dla inwestycji przewidzianej w ramach PW

zakres domknięcia kwartału inwestycji na sąsiednich działkach 
realizowanych poza PW

podział administracyjny działek nr 7/3, 7/4 i 7/5

7/6

7/4

7/3

7/5
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2.4 Stan istniejący 

2.4.1 Zdjęcia z terenu opracowania1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

64. Widok z terenu z południowego zachodu
zdjęcie: Michał Sikorski

64. Teren opracowania widziany z południowego wschodu (teren opracowania jest po prawej stronie kadru)
zdjęcie: Michał Sikorski

63. Widok na teren opracowania z południowego wschodu
zdjęcie: Michał Sikorski
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2.4 Stan istniejący 

2.4.4 Ukształtowanie terenu

Teren działki nr 7/6 ma różnice poziomu terenu 
wynoszące do ok. 1,4 m. Najwyższy poziom 
terenu znajduje się u zbiegu ul. Karowej i ul. 
Dobrej - rzędna ok. 85.30 m n.p.m. Najniższy 
poziom terenu znajduje się w rejonie ul. 
Furmańskiej – rzędna ok. 83,91 m n.p.m.

Teren domknięcia kwartału (działki nr 7/3, 7/4 i 
7/5) ma różnice poziomu terenu wynoszące do 
ok. 1,2 m. Najwyższy poziom terenu znajduje 
się na działce 7/4 od ul. Dobrej 83.87 m n.p.m. 
Najniższy poziom terenu znajduje się w rejonie ul. 
Furmańskiej na działce 7/3.  

Ulica Dobra na odcinku zakresu opracowania 
wzrasta w kierunku południowym o ok. 0,5 m. 

Ulica Karowa na odcinku zakresu opracowania 
jest stosunkowo płaska.

Ulica Furmańska na odcinku zakresu opracowania 
wzrasta w kierunku południowym o ok. 1,5 m. 

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 65. Mapa z granicą działki inwestycyjnej naniesioną czerwoną linią  oraz zaznaczonymi schematycznie wysokościami terenu inwestycji
Źródło: opracowanie własne BIPA
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83.87 
m.npm
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2.4.5 Zieleń istniejąca17

Struktura gatunkowa zieleni na terenie całego 
terenu jest zróżnicowana.  
Na terenie opracowania zinwentaryzowano 
172 obiekty - 157 drzew i 15 krzewów/ grup 
krzewów/ grup podrostu. Drzewa to przeważnie 
egzemplarze średniej wielkości, głównie 
cechujące się średnim lub dobrym stanem 
fitosanitarnym. Pojedyncze drzewa są w złym 
stanie fitosanitarnym. Drzewostan dominuje we 
wschodniej oraz w południowej części terenu 
opracowania. 
Krzewy stanowią zaledwie około 20% zieleni  
na działce. Warstwa krzewów jest stosunkowo 
różnorodna.

Pod względem przestrzennym, drzewostan terenu 
opracowania charakteryzuje się koncentracją w 
rejonie ulicy Dobrej.

Całe opracowanie pt.: ”INWENTARYZACJA 
ZIELENI ISTNIEJĄCEJ dla działki ew. nr 7/1 
(obecnie 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6), obręb 5-04-03 
położonych przy ul. Furmańskiej w Warszawie” 
autorstwa mgr. inż. architekta krajobrazu 
Macieja Kolendowicza z kwietnia 2019 roku 
dołączone jest do materiałów konkursowych 
jako niezależny załącznik.

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 66. Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na działce
Źródło: opracowanie Proinwestycja, 21.01.2019r.

17. źródło: ”INWENTARYZACJA ZIELENI 
ISTNIEJĄCEJ dla działki ew. nr 7/1 
(obecnie 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6) obręb 
5-04-03 położonych przy ul. Furmańskiej 
w Warszawie” Maciej Kolendowicz, 
kwiecień 2019r.

Na schemacie powyżej zaznaczone zostały:
- drzewa istniejące o wysokiej wartości 
przyrodniczej

2.4 Stan istniejący 

Legenda:
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3. BUDYNEK
1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 67. Widok na działkę z ulicy Karowej 
zdjęcie: Michał Sikorski 
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3.1 Kształtowanie zabudowy

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.1.1 Urbanistyka

4 strony inwestycji, 4 konteksty

• Instytucjonalny - od strony ul. Furmańskiej

Po drugiej stronie ulicy Furmańskiej znajduje się 
2 kondygnacyjny budynek Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego z płaskim dachem. Nieopodal 
mieści się szkoła muzyczna.

• Mieszkalny - na płn. od terenu opracowania

Na północ od terenu opracowania rozciąga 
się historyczny obszar jurydyki Mariensztat, 
na którym obecnie znajduje się powojenne, 
historyzujące osiedle o tej samej nazwie. 
Obiekty mają spadziste dachy, tynkowane 
elewacje w różnych kolorach i nawiązują 
stylistycznie do małomiasteczkowej architektury 
renesansowej.

• Parkowy - od strony ul. Karowej

Po drugiej stronie ulicy Karowej znajduje się 
skwer Stanisława Jankowskiego Agatona 
z zaniedbaną przestrzenią publiczną, lecz 
imponującym drzewostanem. 2 sierpnia 
odbyło się odsłonięcie pomnika poświęconego 
architektowi Stanisławowi Jankowskiemu ps. 
Agaton.

Po drugiej stronie ul. Dobrej, na północny 
wschód od terenu opracowania, zlokalizowny 
jest Skwer Radiowej Rodziny Matysiaków. 
Jednocześnie wzdłuż ulicy Dobrej na działce 
mieści się pas gęstej zieleni wysokiej.

Po drugiej stronie ulicy Furmańskiej, wzdłuż 
skarpy, ciągnie się teren parkowy - skwer 
Zgrupowania AK "Róg", który dalej na południe 
przechodzi w Park Kazimierzowski.

Rys. 68. Szpital przy ul. Dobrej.
zdjęcie: Tomasz Podniesiński

Rys. 69. Pomnik poświęcony Stanisławowi Jankowskiemu ps. Agaton. 
zdjęcie: Tomasz Podniesiński

Rys. 70. Osiedle Mariensztat widziane z ul. Furmańskiej (od strony terenu opracowania)
zdjęcie: Mikołaj Gomółka
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3.1.1 Urbanistyka

4 strony inwestycji, 4 konteksty

• Kampus - od strony ul. Dobrej

Ulica Dobra stanowi kluczową oś Kampusu 
Powiśle. 

W miarę postępu prac i rozwoju inwestycji 
będzie generować ruch na odcinku od Biblioteki 
Uniwersyteckiej, aż po ulicę Nowy Zjazd.

3.1 Kształtowanie zabudowy

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Rys. 71. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 1998r. 
Źródło: Marek Budzyński

Rys. 73. Wydziały Filologiczne Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: Kuryłowicz & Associates

Rys. 74. Łaźnie Teodozji Majewskiej
Źródło: własne

Rys. 72. Atres Liberales
Źródło: własne
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3.1 Kształtowanie zabudowy
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NLEGENDA:

 PROJEKT - GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA           DOMKNIĘCIE KWARTAŁU - KONTYNUACJA ZABUDOWY W PRZYSZŁOŚCI   

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.1.2. Fazowanie inwestycji

Inwestycja składa się z dwóch faz.

• Uniwersytet Warszawski zamierza zrealizować 
Inwestycję pn. „Budowa budynku naukowo-
dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki 
społeczne)”, na działce nr 7/6, w ramach 
programu wieloletniego pn. „Uniwersytet 
Warszawski 2016-2025”, 

Założenia funkcjonalno- użytkowe dla inwestycji 
zostały szczegółowo opisane w rozdziale 
“Program”.

• W przyszłości planowana jest kontynuacja 
Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 7/3, 
7/4 i 7/5 w obrębie 5-04-03 w Warszawie, w 
ramach jednej bądź kilku odrębnych inwestycji. 
W opracowaniu powinna zostać przedstawiona, 
jako sugerowane gabaryty kontynuacji 
zabudowy.

Rys. 75. Fazowanie inwestycji- schemat, źródło: opracowanie własne BIPA

7/6

7/3

7/4

7/5
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3.1 Kształtowanie zabudowy

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Domknięcie kwartału

Na działkach ewidencyjnych nr 7/3, 7/4 i 7/5 
w obrębie 5-04-03 w Warszawie, w ramach 
jednej bądź kilku odrębnych inwestycji, powinny 
zostać przedstawione sugerowane gabaryty 
kontynuacji zabudowy, której realizacja jest 
planowana poza Programem Wieloletnim, w 
odstępie kilku lat od realizacji inwestycji na 
działce 7/6.

Istotne jest całościowe myślenie o 
zagospodarowaniu całego kwartału. Zarówno 
inwestycja na działce 7/6, jak i ukończona 
zabudowa na działkach 7/3; 7/4 i 7/5, powinny 
stanowić atrakcyjny element urbanistyczny 
wpasowujący się w strukturę okolicznej 
zabudowy. Należy unikać sytuacji, w której 
budynek po realizacji pierwszej fazy będzie 
wyglądał na "niedokończony" lub "ucięty".

Z drugiej strony należy zaplanować obiekt tak, 
aby zrealizowana inwestycja na działce 7/6 
mogła funkcjonować samodzielnie, do czasu 
realizacji zabudowy na działkach 7/3; 7/4 i 7/5, 
zachowując pełną niezależność.

Rys. 76. Siedziba wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 - zrealizowana faza I;
Inwestycja od razu pomyślana była jako całość, etapowanie było planowane jako 
krótkoterminowe; Źródło: Google Earth

Rys. 77. Siedziba wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 - wizualizacja fazy II;
Źródło: www.uw.edu.pl/projekt-budowlany-dobrej-55
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3.1.3 Wytyczne przestrzenne1. WPROWADZENIE
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Pierzeja

Nowa zabudowa powinna utworzyć pierzeje 
od ulic Furmańskiej i Karowej, aby umożliwić 
sytuowanie ogólnodostępnych usług, jak 
najbliżej ulicy.

Zabudowa zlokalizowana na działce 7/6 
powinna umożliwić połączenie z planowaną 
zabudową uzupełniającą kwartał w przyszłości, 
dlatego z granicami działek 7/4 i 7/5 zaleca się 
budować w ostrej granicy.

W celu uniknięcia monotonii elewacji 
wprowadzono możliwość urozmaicenia linii 
zabudowy (patrz podpunkt "rozrzeźbienie 
elewacji").

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                        WYTWORZENIE PIERZEI                   ZABUDOWA W OSTREJ GRANICY 

“Serce” budynku  ||  aktywizacja

Budynek powinien mieć wyraźne centrum, 
w którym będą kumulowały się aktywności 
wszystkich korzystających z niego osób.

Takim centrum powinien stać się narożnik na 
skrzyżowaniu ul. Karowej i ul. Dobrej. Przestrzeń 
ta powinna być elastyczna i adaptowalna do 
różnych funkcji.

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                      SUGEROWANE “SERCE“ BUDYNKU

Rys. 79. opracowanie własne BIPA, 2020r. Rys. 80. opracowanie własne BIPA, 2020r.

3.1 Kształtowanie zabudowy
na podstawie wytycznych z przewidywanej decyzji LICP opisnaej w punkcie 3.1.4 - ilustracje przedstawiają interpretację Inwestora i mają charakter poglądowy

Rys. 78. opracowanie własne BIPA, 2020r.

Wysokość

Maksymalna wysokość noej inwestycji powinna 
wynosić do 12 m (III kond.)  z możliwością 
realizacji ostatniej kondygnacji do wysokości 16 
m (IV kond.) na powierzchni max. 45% pełnej 
(bazowej) kondygnacji (wysokość mierzona od 
poziomu chodnika przed głównym wejściem (t.j 
w narożniku Dobrej i Karowej)). Rozmieszczenie 
części wyższej powinno zostać uzasadnione 
odpowiednimi analizami widokowymi.

Kubaturowe urządzenia techniczne należy 
przewidzieć w ramach maksymalnej wysokości 
budynku (odpowiednio wkomponowane w bryłę 
i osłonięte).

LEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                         WYSOKOŚĆ 12 M                         WYSOKOŚĆ 16 M         

0m 5m 10m 20m

N
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Rys. 83. opracowanie własne BIPA, 2020r.

Zieleń do zachowania

W ramach gospodarki zielenią  wskazane jest 
zachowanie maksymalnej ilości terenu z cennym 
drzewostanem,  w przypadku konieczności 
przesadzenia lub wycinki istniejących drzew 
należy uzupełnić zagospodarowanie działki 
o nowe nasadzenia zapewniające naturalną 
wegetację roślin. 

Konieczna do zachowania Powierzchnia 
biologicznie czynna - min.  40%, (w tym 30% 
całej powierzchni biologicznie czynnej na 
gruncie rodzimym)

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                       SUGEROWANE PRZEDPOLE BUDYNKU           DRZEWA DO ZACHOWANIA             

3.1 Kształtowanie zabudowy
na podstawie wytycznych z przewidywanej decyzji LICP opisnaej w punkcie 3.1.4 - ilustracje przedstawiają interpretację Inwestora i mają charakter poglądowy

Rys. 82. opracowanie własne BIPA, 2020r.Rys. 81. opracowanie własne BIPA, 2020r.

Piąta elewacja

Niezbędne jest zaprojektowanie dachu jako 
piątej elewacji.

Na każdym etapie projektu należy przewidywać 
lokalizację i wielkość urządzeń technicznych, 
które należy przewidzieć w ramach maksymalnej 
wysokości budynku; nie dopuszcza się 
możliwości umieszczania na dachach 
kubatur podnoszących wysokość obiektu i 
zniekształcających bryłę.

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                                PIĄTA ELEWACJA              

Lokalizacja wejść

Nowa inwestycja powinna zapewnić co najmniej 
dwa niezależne wejścia do nowego budynku. 
Powinny być one w pełni dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, unikając stosowania 
podjazdów, ramp czy wejść bocznych. Wszystkie 
wejścia należy zaprojektować tak, aby 
użytkownik zewnętrzny miał do nich intuicyjny 
dostęp. 

Główne wejście do budynku, należy 
zaprojektować od strony narożnika ul.Karowej 
i Dobrej, który trzeba zaakcentować poprzez 
indywidualne rozwiązania architektoniczne.

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                        SUGEROWANA LOKALIZACJA WEJŚĆ 
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Rozrzeźbienie elewacji

W celu uniknięcia długiej, mało różnorodnej 
elewacji, w zapisach LICP istnieje możliwość 
wycofania parteru, od ulic Karowej i Dobrej do 2 
m oraz od ulicy Furmańskiej o ok. 10 m.

LEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                         SCHEMAT WYCOFANIA CZĘŚCI PIERZEI 

0m 5m 10m 20m

N

Parking

Proponowane jest zlokalizowanie wjazdu 
głównego do garażu podziemnego od strony ul. 
Furmańskiej lub Dobrej.

Wjazd do garażu należy przewidzieć w granicach 
działki własnej, istnieje zakaz wynoszenia 
płyty garażowej od strony ulic – górny poziom 
stropu płyty garażu podziemnego powinien 
wpasowywać się w istniejący poziom terenu.

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5            PARKING PODZIEMNY           SUGEROWANY WJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO              P

P

Rys. 85. opracowanie własne BIPA, 2020r.Rys. 84. opracowanie własne BIPA, 2020r.

3.1 Kształtowanie zabudowy
na podstawie wytycznych LICP z dnia .2020 - ilustracje przedstawiają interpretację Inwestora i mają charakter poglądowy

3.1.3 Wytyczne przestrzenne

Usługi     ||  miastotwórczość

Planowany budynek powinien pełnić rolę 
miastotwórczą. Od ul. Dobrej, będącej naturalną 
uniwesytecką osią kampusu Powiśle, powinny 
znaleźć się wejścia do lokali usług społecznych i 
gastronomicznych znajdujących się w budynku. 
Usługi te powinny być dostępne też od strony 
wnętrza budynku. Przestrzenie społeczne 
powinny być zaprojektowane w sposób 
elastyczny, możliwe do podziału na mniejsze 
lub większe pomieszczenia. Ważne aby część z 
nich otwierała się na komunikację i korzystała 
z otwartej przestrzeni. Przykładowe funkcje to 
gastronomia (bary, kantyny, kawiarnie, stoiska z 
jedzeniem), drobne sklepy/kioski, przestrzenie 
dla NGO, inkubatorów przedsiębiorczości. 

0m 5m 10m 20m

NLEGENDA:

 DZIAŁKA 7/6                     DZIAŁKI 7/3; 7/4; 7/5                        SUGEROWANA LOKALIZACJA USŁUG 

Usługi     ||  miastotwórczość

Planowany budynek powinien pełnić rolę 
miastotwórczą. Od ul. Dobrej, będącej naturalną 
uniwesytecką osią kampusu Powiśle, powinny 
znaleźć się wejścia do lokali usług społecznych i 
gastronomicznych znajdujących się w budynku. 
Usługi te powinny być dostępne też od strony 
wnętrza budynku. Przestrzenie społeczne 
powinny być zaprojektowane w sposób 
elastyczny, możliwe do podziału na mniejsze 
lub większe pomieszczenia. Ważne aby część z 
nich otwierała się na komunikację i korzystała 
z otwartej przestrzeni. Przykładowe funkcje to 
gastronomia (bary, kantyny, kawiarnie, stoiska z 
jedzeniem), drobne sklepy/kioski, przestrzenie 
dla NGO, inkubatorów przedsiębiorczości. 

Rys. 86. opracowanie własne BIPA, 2020r.
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Wybrane informacje dotyczące planowanej 
inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady 
zagospodarowania terenu 

(na podstawie przewidywanej decyzji o LICP):

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy – 
pokrywające się z granicą działki;

2. Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie 
zabudowy w narożnikach ulic Furmańskiej/ 
Karowej, Karowej/Dobrej;

3. Dopuszcza się wycofanie parteru do ok. 2 m 
od strony ulicy Karowej i Dobrej oraz do ok. 10 
m od strony ul. Furmańskiej;

4. Wysokość zabudowy do 12 m (III kond.)  z 
możliwością realizacji ostatniej kondygnacji do 
wysokości 16 m (IV kond.) na powierzchni max. 
45% pełnej (bazowej) kondygnacji; Wysokość 
budynku mierzona od poziomu chodnika przed 
głównym wejściem (t.j w narożniku Dobrej i 
Karowej); 

5. Kubaturowe urządzenia techniczne należy 
przewidzieć w ramach maksymalnej wysokości 
budynku (odpowiednio wkomponowane w bryłę 
i osłonięte) ; 

6. Rozmieszczenie części wyższej powinno 
zostać uzasadnione odpowiednimi analizami 
widokowymi;

7. Maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;

8. Powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 
%, (w tym 30% całej powierzchni biologicznie 
czynnej na gruncie rodzimym);

9. W ramach gospodarki zielenią  wskazane jest 
zachowanie maksymalnej ilości terenu z cennym 

3.1.4 Decyzja o Lokalizacji Inwestycji 
Celu Publicznego
Decyzja o LICP dla inwestycji przy ul. 
Furmańskiej została wydana w dniu 25 czerwca 
2020r. 

Inwestor otrzymał opinię od Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
którą postanowił uwzglednić wraz z uwagami 
urbanistów planu miejscowego rejonu 
Mariensztatu i złożył wniosek o drugą decyzję 
LICP dnia 5 sierpnia 2020r.

Treść decyzji, wraz z załącznikiem graficznym, po 
jej uzyskaniu, zostanie przekazana Uczestnikom 
konkursu po dopuszczeniu. 

drzewostanem,  w przypadku konieczności 
przesadzenia lub wycinki istniejących drzew 
należy uzupełnić zagospodarowanie działki 
o nowe nasadzenia zapewniające naturalną 
wegetację roślin;

10. Nowa zabudowa zarówno w skali jak i formie 
powinna harmonijnie wpisywać się w charakter 
otaczającej zabudowy, uwzględniając kontekst 
przestrzenny i funkcjonalny;

11. Wjazd do garażu należy przewidzieć w 
granicach działki własnej, zakaz wynoszenia 
płyty garażowej od strony ulic – górny poziom 
stropu płyty garażu podziemnego powinien 
nawiązywać do istniejącego poziomu terenu;

12. Ze względu na lokalizację obiektu u podnóża 
Skarpy Warszawskiej, należy zwrócić szczególną 
uwagę na opracowanie powierzchni dachu 
i jej właściwe wkomponowanie w kontekst 
urbanistyczny otoczenia;

13. W projekcie zagospodarowania terenu 
należy stosować rozwiązania uwzgledniające 
potrzeby wszystkich osób, w tym starszych, z 
małymi dziećmi, na wózkach, z różnego rodzaju 
niepełnosprawnością zapewniając im dostęp do 
obiektu oraz przestrzeni publicznej, zgodnie z 
zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 
2017 r. w sprawie tworzenia na terenie Miasta 
Stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w 
tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności 
i percepcji. Zastosowane rozwiązania powinny 
umożliwić ww. osobom niezależność i swobodny 
udział w życiu codziennym miasta.   

3.1 Kształtowanie zabudowy
na podstawie wytycznych z przewidywanej decyzji LICP
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3.2.1 Założenia ogólne

• Dostępność i projektowanie 
uniwersalne

Przestrzeń Uniwersytetu musi być dostępna 
dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu 
projekty nowych obiektów będą konsultowane z 
Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Dostępność oznacza możliwość użytkowania 
przestrzeni przez wszystkich studentów i 
pracowników naukowych bez wyjątków.

Ze względu na niepełnosprawność ruchową 
zarówno studentów, jak i wykładowców, 
każda z sal musi posiadać przynajmniej jedno 
miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim, a w 
przypadku większych sal - jedno miejsce na 50 
przeznaczonych dla osób w pełni sprawnych. 
Sale powinny posiadać przestrzeń ruchu dla 
osoby z niepełnosprawnością ruchową w 
postaci pola kwadratu o boku 150 cm oraz 
odstępy między bokami stołów nie mniejsze 
niż 80 cm. Dostępność to także zapewnienie 
odpowiedniej widoczności i słyszalności 
wszystkim użytkownikom bez względu na 
posiadane lub nieposiadane ograniczenia. 
Budynek obok braku barier architektonicznych, 
powinien także uwzględniać potrzeby osób z 
niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu.

Zaprojektowany budynek powinien 
obowiązkowo spełniać wytyczne zawarte w 
“Standardach dostępności budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami” wydanymi przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Zalecamy również zapoznać się z następującymi 
dokumentami: “Standardy dostępności Miasta 
Stołecznego Warszawy”, “Włącznik” oraz normą 
ISO 21542.

• Elastyczność

Elastyczność jest konieczna by możliwe było 
stosowanie różnych metod nauczania oraz 
zwiększenie nacisku na pracę zespołową. 
Mobilne stoły powinny umożliwiać łączenie ich 
w większe płaszczyzny oraz zmiany w układach 
– klasyczny, dwustołowe wyspy do pracy 
w grupach, podkowy itd. Taką elastyczność 
osiąga się między innymi poprzez zwiększenie 
powierzchni sal dydaktycznych.

• Adaptowalność

Adaptowalność to planowanie pomieszczeń tak, 
aby można było je łączyć w zespoły lub dzielić 
na mniejsze sale w razie konieczności. Pozwoli 
to uniknąć częstego niewykorzystywania 
powierzchni sal. Większe sale oraz sale 
wykładowe pozostają puste z powodu 
niedostosowania ich rozmiarów do charakteru 
zajęć i wielkości grup studenckich. Szczególnie 
istotne jest to w przypadku sal audytoryjnych 
(dla grupy liczącej więcej niż 80 osób).

• Innowacyjność

Współczesna architektura musi być 
odpowiednia nie tylko dla teraźniejszych 
potrzeb, lecz także wystarczająco elastyczna 

aby móc dostosować się w przyszłość do 
zmian które nastąpią w edukacji. Uniwersytet 
powieninen dawać przykład wprowadzania 
innowacji oraz poszukiwać nowych metod 
pracy i sposobów nauczania. Sale dydaktyczne 
muszą być przygotowane infrastrukturalnie tak, 
aby nie tylko pozwalać na wykorzystywanie 
współczesnych technologii, ale także na 
wprowadzenie kolejnych nowych udogodnień. 
Podstawowym elementem umożliwiającym to 
jest odpowiednia ilość okablowania i gniazdek 
do podłączenia kolejnych, niezależnych 
urządzeń, oraz łatwo dostępne korytarze na 
kable.

• Zielone przestrzenie wspólne

Dostęp do wysokiej jakości terenów zielonych 
jest kluczową potrzebą użytkowników 
przestrzeni akademickiej. Jak największa część 
przestrzeni krajobrazowych kampusów powinna 
mieć charakter użytkowy - służyć do siedzenia, 
także w grupach dyskusyjnych, leżenia, gier 
zespołowych itp. Na terenach zielonych 
powinny się znaleźć miejsca zadaszone, 
chroniące przed wiatrem, deszczem i upałami. Tę 
ostatnią funkcję mogą też spełniać odpowiednio 
usytuowane rozłożyste drzewa liściaste i 
pergole. Pozostawienie biologicznie czynnych 
gruntów i bogaty drzewostan służą polepszeniu 
warunków klimatycznych. Przy doborze roślin 
należy kierować się względami ekologicznymi, 
praktycznymi i estetycznymi. Wskazany jest 
wybór gatunków rodzimych oraz takich, które 
nie wymagają szczególnej pielęgnacji (częstego 
i specjalistycznego podcinania, podlewania, 
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3.2 Program

powinna znajdować się zacieniona przestrzeń 
z siedziskami, która umożliwi schronienie przed 
słońcem. Wprowadzane na niego elementy 
zagospodarowania powinny być odporne 
na wiatr, duże wahania temperatur i opady oraz 
trwale związane z podłożem. Ze względów 
bezpieczeństwa nie należy projektować 
elementów ruchomych. 
Dobór roślin powinien uwzględniać specyficzne 
warunki wegetacji (cienka warstwa gleby, duże 
nasłonecznienie) oraz utrudnione utrzymanie. 

• Przejrzyste obiekty techniczne

Realizowanie misji Uniwersytetu, 
uwzględniającej dydaktykę i badania naukowe, 
nie byłoby możliwe bez odpowiedniej 
infrastruktury i codziennej pracy setek osób. 
Skala Uniwersytetu, który posiada w samej 
Warszawie niemal setkę nieruchomości, wymaga 
zaplecza technicznego, które będzie mogło na 
bieżąco realizować naprawy, produkcję, obsługę 
wydarzeń itp. Warsztaty, szklarnie i inne obiekty 
obsługujące budynki nie mogą być odgradzane 
od użytkowników. Powinny umożliwiać 
obserwację pracy niezbędnej do utrzymania 
rozległej infrastruktury Uniwersytetu.

• Lokalizacja Instytutów

W projektowanym budynku będą wspólnie 
funkcjonować jednostki należące do dwóch 
oddzielnych instytucji: Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. 
Odpowiednie rozwiązanie przestrzenno-

nawożenia, przechowywania w szklarni 
w okresie zimowym itp.). Na terenie kampusów 
oraz na zielonych dachach rekomenduje się 
częściowe zastąpienie zwykłych trawników 
łąkami kwietnymi, ponieważ wzbogacają one 
ekosystem miejski i, w porównaniu do trawnika, 
nie wymagają regularnego koszenia, co oznacza 
ograniczenie emisji spalin. 
Bardzo ważnym elementem integrującym 
zgrupowania uczelniane są nawierzchnie, 
zarówno jezdni, jak i chodników. Do ich 
wykonania wskazany jest wybór materiału 
występującego w elementach modularnych, 
ponieważ dzięki temu są one łatwe 
do powielenia i odtworzenia. Betonowe kostki 
nie są jedynym rozwiązaniem, gdyż możliwe 
jest zastosowanie trwałych i naturalnych 
kostek kamiennych bądź nawierzchni 
mineralnych. Na obszarach zielonych należy 
wprowadzać ścieżki z nawierzchni mineralnych 
przepuszczających wodę.

• Dostępny dach

Dachy mogą stanowić świetne rozszerzenie 
otaczających budynek terenów zielonych 
lub, w przypadku inwestycji w gęstej tkance 
miejskiej, nawet je zastępować. Warto 
więc projektować dachy jako otwarte dla 
użytkowników budynków. Dostęp powinien 
być możliwy zarówno schodami, jak i windą 
— musi być monitorowany w sposób 
zintegrowany z centralnym systemem 
kontroli dostępu do budynku. W przypadku 
zielonych dachów o dużej powierzchni należy 
przewidzieć także windę towarową. Na dachu 

funkcjonalne relacji pomiędzy wspomnianymi 
jednostkami jest jednym z głównych wyzwań 
projektowych tej inwestycji. Należy umożliwić 
współdzielenie przestrzeni i zachęcać 
wszystkich użytkowników do integracji, 
równocześnie preferowane będą rozwiązania 
intuicyjnie i funkcjonalnie umożliwiające jasne 
zlokalizowanie jednostek PAN w budynku UW, 
np. lokując je w jednym ze skrzydeł. 

Przy rozlokowywaniu programu funkcjonalnego, 
należy wziąć również pod uwagę, że każdy 
z Instytutów zawarty w programie stanowi 
odrębną, autonomiczną jednostkę (oprócz IPSIR 
i ISNS, które stanowią jeden wydział WSNSiR). Z 
tego powodu ważne jest by jego pomieszczenia 
administracyjne i naukowe znajdowały się w 
jak najbliższym sąsiedztwie. Preferowane jest 
zapewnienie przestrzeni dla danej jednostki 
na jednym poziomie. Dla większych jednostek 
dopuszczalne jest umiejscowienie jednego 
Instytutu na dwóch piętrach, ale tylko w 
przypadku zapewnienia dodatkowej przestrzeni 
komunikacyjno-integracyjnej zawierającej 
wewnętrzne, paradne schody łączące te dwa 
poziomy. 

• Elewacja

Na UW rodzą się kolejne inicjatywy mające na 
celu zmniejszenie negatywnego wpływu UW 
na środowisko naturalne. Projektując nową 
elewację dla obiektu, należy uwzględnić ryzyko 
kolizji ptaków ze szklanymi elewacjami. 
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Poniższy program funkcjonalno - użytkowy 
powinien w całości znaleźć się w inwestycji 
zlokalizowanej na działce 7/6.

3.2 Program

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.2.2 Planowana struktura funkcjonalna 
budynku

Budynek ma spełniać przede wszystkim funkcje 
naukowo- dydaktyczne. Ważną częścią programu 
są specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne 
i badawcze. Wszystkie funkcje powinny być 
połączone poprzez komunikację funkcjonalną 
z enklawami komunikacji aktywizującej 
służącymi do pracy własnej i grupowej, 
odpoczynkowi i spotkaniom towarzyskim. Jako 
niezależny, scentralizowany blok funkcji należy 
zaprojektować pomieszczenia administracyjne. 
Ok. 2% powierzchni netto planowanej inwestycji 
powinny zająć pomieszczenia usługowe, 
przede wszystkim lokale gastronomiczne, 
księgarnie własnych wydawnictw instytutów, 
klubokawiarnie,  dostępne zarówno z komunikacji 
wewnętrznej, jak i z zewnątrz budynku. 

Pcałkowita = 16 500 - 16 810 m2 

Pnetto = ok. 13 450 m2
Pużytkowa = ok. 7 600 m2
Pusługowa = ok. 470 m2

Rys. 86. Planowana struktura funkcjonalna budynku, źródło: opracowanie własne BIPA, 2019r.
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3.2 Program 3.2.3 Tabela powierzchni

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Składając pracę konkursową oswiadczam, że wskaźniki powierzchniowe charakteryzujące budynek spełniają następujące kryteria: 

WSKAŹNIK POWIERZCHNIOWY
POWIERZCHNIA 

[m2]

POWIERZCHNIA 
CHARAKTERYZUJ

ĄCA PRACĘ 

KONKURSOWĄ

OPIS

WYMAGANA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU (Pc) 16500 - 16810 nie uwzględnia tarasów oraz tarasów na dachu

SUGEROWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (Pu) 7600

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA 

pow. wszystkich pomieszczeń o funkcji odpowiadającej celom i przeznaczeniu budynku:
sale dydaktyczne, specjalistyczne sale dydaktyczne (bez serwerowni), learning center 
(bez pom. socjalnych), biura dla pracowników administracyjnych, biura dla pracowników 

naukowych, usługi, przestrzenie aktywizujące przy komunikacji

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA 

sanitariaty, pom. socjalne, magazyny, szatnie, portiernia, welcome point, usługi 

społeczne

SUGEROWANA POWIERZCHNIA USŁUGOWA
470 pow. pomieszczeń przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych (w 

tym serwerownie)

POWIERZCHNIA RUCHU

-

powierzchnia przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku np. pow. netto klatek 

schodowych, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, szybów dźwigowych oraz pow. 

zajęte przez urządzenia wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnodostępnego na 

każdej kondygnacji oddzielnie + hala garażowa + parking dla rowerów i motocykli

POWIERZCHNIA TARASÓW I TARASÓW NA DACHU -

WARTOŚĆ

WARTOŚĆ 
CHARAKTERYZUJ

ĄCA PRACĘ 

KONKURSOWĄ
WYMAGANY MINIMALNY STOSUNEK

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (Pu) DO POWIERZCHNI 

CAŁKOWITEJ (Pc)

0,45

oraz przyjmuję do wiadomości, że podane powyżej wymagane wartości wskaźników powierzchniowych będą weryfikowane na kolejnych etapach postępowania projektowego.

………………………………………………… …………………………………………………

              Miejscowość, data  
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.2 Program
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.2 Program
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1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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2. ANALIZA
3. BUDYNEK 
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3.3 Sposób użytkowania i bezpieczeństwo w budynku

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.3.1 Schemat funkcjonalny
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3.4 “Learning Center”

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.4.1 Czytelnia jako “serce” budynku

Odpowiedzią na obowiązujący, współczesny 
model nauki wydaje się być nowoczesna 
czytelnia, składająca się z czytelni, stref pracy 
cichej, strefy komputerowej oraz stref pracy 
zespołowej. 

W tej przestrzeni studenci będą mogli 
przygotowywać się do zajęć w przerwach 
między wykładami, realizować projekty grupowe 
i wspólnie uczyć się do egzaminów.

W czytelni powinna znaleźć się część książek 
branżowych w wolnym dostępie, które 
wykorzystywane są na zajęciach ćwiczeniowych, 
jednak przestrzeń ta nie powinna dominować w 
przestrzeni, będącej raczej co-workingiem niż 
tradycyjną biblioteką.

3.4.2 Learning Center

Learning Center to innowacyjna, zaawansowana 
technologicznie pracownia naukowo-badawcza, 
realizująca badania na styku nauk społecznych, 
humanistycznych i technicznych.

LC powinien być blokiem połączonych ze sobą 
pomieszczeń, z których większość będzie mieć 
dostęp do światła dziennego. Zalecane jest 
usytuowanie LC na parterze lub w innym łatwo 
dostępnym miejscu, często odwiedzanym przez 
osoby niezwiązane z wydziałem.

Całość pomieszczeń LC powinna mieć 
powierzchnię 150m2.

Szczegółowe wymagania:

1. Sala do eksperymentów/UX

• możliwość użytkowania jako pracownia 
komputerowa

• 20 stanowisk komputerowych w boksach

• dwa wejścia - możliwość podzielenia 
pomieszczenia na pół - eye-tracker

2. Sala do wideokonferencji VR

• duży telewizor/ekran; głośniki, kamery 
(możliwość rejestrowania wypowiedzi 
wszystkich uczestników), mikrofon 
zbierający dźwięk z sali, możliwość 
podłączenia laptopów;

• dodatkowo - sprzęt do VR - stół i 
krzesła, - miejsce na przechowywanie 
sprzętu; - płaska podłoga; - miejsce na 
przechowywanie mebli na wypadek użycia 
technologii VR (konieczność wyczyszczenia 
pomieszczenia)

3. Fokusownia

• w sali dla uczestników stół i krzesła, duży 
telewizor/ekran; głośniki, kamery (możliwość 
rejestrowania wypowiedzi wszystkich 
uczestników), mikrofon zbierający dźwięk z 
sali, możliwość podłączenia laptopów;

• - dodatkowa sala za lustrem weneckim do 
obserwacji uczestników; - całość wyciszona

4. Pokój do przeprowadzania wywiadów 
indywidualnych z możliwością prowadzenia 
zajęć online

Pozostałe przestrzenie:

• Sala centralna monitoringu (pom. 
eksperymentatora)

• Pokój socjalny

• Poczekalnia



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 4.1 FURMAŃSKA 61

3.5 Przestrzenie wspólne

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.5.2 Sale konferencyjne

Pracownicy administracji i pracownicy naukowi 
mają swoje pomieszczenia zlokalizowane przy 
bloku pokoi administracji i nauki.

Niezależnie od miejsc do pracy w czytelni, w 
całym budynku powinny zostać zaprojektowane 
rezerwowane online sale, wielorakiego 
przeznaczenia i nieprzypisane do konkretnej 
grupy użytkowników w ramach komunikacji 
aktywizującej.

Rekomendowane jest, by sale konferencyjne 
były rozmieszczone równomiernie w całym 
budynku, co najmniej jedno ogólnodostępne na 
piętro. Zalecana wielkość sal to 30m2.
Jako, że zapewnienie każdemu pracownikowi 
naukowemu jednoosobowego gabinetu nie jest 
możliwe, sale konferencyjne powinny służyć 
również dla potrzeb konsultacji ze studentami.  

Sale nie muszą mieć bezpośredniego światła 
dziennego, bo będą służyły tymczasowemu, a 
nie stałemu przebywaniu użytkowników.

3.5.1 Pomieszczenia socjalne

Z konsultacji z wszystkimi grupami przyszłych 
użytkowników budynku wynika, że pokoje 
socjalne, urządzone na zasadzie kuchnia + 
jadalnia, wyposażone w czajnik, kuchenkę 
mikrofalową i stoły z krzesłami, są  jednymi  
z najbardziej brakujących, a jednocześnie 
pożądanych typów pomieszczeń.

Powinny one być umieszczone przy każdej 
jednostce w całym budynku a także co najmniej 
jedno na piętrze, ogólnodostępne również 
dla studentów. Pracownicy administracji i 
pracownicy naukowi mają swoje pomieszczenie 
zlokalizowane przy bloku pokoi administracji 
i nauki, natomiast pracownicy obsługi 
budynku - przy pomieszczeniach techniczno 
- magazynowych. Jeden z pokoi socjalnych 
ogólnodostępnych powinien być umieszczony 
przy czytelni, aby studenci uczący się przez cały 
dzień albo pomiędzy zajęciami mogli tam sobie 
odgrzać i zjeść obiad.

Wszystkie pomieszczenia socjalne powinny 
być otwarte przez cały czas funkcjonowania 
budynku.

3.5.3 Przestrzeń dla samorządu 
studenckiego

Koła naukowe i organizacje studenckie są 
bardzo ważną częścią każdego wydziału, a 
działalność w nich stanowi integralną część życia 
studenckiego. Przestrzeń dla tej działalności 
jest niezbędna i powinna umożliwiać zarówno 
organizację cotygodniowego spotkania koła, 
jak i nieformalną działalność projektową 
członków poza godzinami zajęć. Przestrzeń do 
pracy grupowej powinna być wyposażona w 
projektor z rzutnikiem oraz miejsca do siedzenia- 
mile widziane są pufy, kanapy. Powinna być 
pozostawiona przestrzeń na własną aranżację, 
uzależnioną od potrzeb, stylu pracy, ilości osób, 
jakie korzystają z miejsca itp.

Z racji potencjalnej rotacji pokoi samorządów 
co kilka semestrów, powinny być one jak 
najbardziej elastyczne i modyfikowalne.

Zalecane jest, by pokoje znajdowały się obok 
siebie, co umożliwi im dzielenie oraz współpracę 
i życie towarzyskie wychodzące poza daną 
organizację.
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3.6 Pomieszczenia techniczne i obsługi budynku

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.6.1 Obsługa budynku

Obsługa budynku powinna być zcentralizowama. 

Do pomieszczeń obsługi zalicza się serwis 
sprzątający, serwis konserwacyjny, ochrona 
i obsługa centralki p-poż, serwis ogrodniczy, 
pomieszczenie ochrony, szatnia, welcome point, 
portiernia. 

Poza przestrzeniami, jakie powinny znajdować 
się tuż przy wejściu do budynku (szatnia, 
ochrona, portiernia, welcome point), pozostałe 
mogą znaleźć się na poziomie -1. Obsługa 
powinna mieć swoje pomieszczenie socjalne.

3.6.2 Obsługa informatyczna

Pokój informatyków oraz serwerownia, powinny 
znaleźć się blisko sal komputerowych.

Pomieszczenie obsługi informatycznej powinno 
mieć możliwość przyjmowania interesantów 
oraz do pracy własnej.

Serwerownia powinna w sposób czytelny zostać 
wydzielona z przestrzeni ogólnodostępnej, 
posiadać kontrolę dostępu oraz zapewniać 
odpowiedni mikroklimat dla poprawnej pracy 
urządzeń. Nie musi mieć dostępu do światła 
dziennego.

3.6.3 Toalety

Na wszystkich piętrach powinny zostać
zaprojektowane toalety damskie, męskie oraz 

dla osób niepełnosprawnych zgodnie z
obowiązującymi normami. Proponujemy, by 
w toaletach damskich/męskich zaplanować 
również toaletę uniwersalną - nieco większą, 
zamykaną kabinę z umywalką. Sanitariaty 
powinny stanowić ok. 3% pow. uż. budynku. 

W budynku, oprócz toalet damskich i 
męskich, powinna być minimum jedna toaleta 
koedukacyjna dostępna dla wszystkich 
użytkowników. Ułatwi to funkcjonowanie 
osobom transpłciowym w przestrzeni 
akademickiej, a także pomoże rozładować kolejki 
do toalet damskich; usprawni również udzielenie 
pomocy koleżeńskiej w przypadku drobnego 
wypadku lub wspólnej pracy brudzącej.

3.6.4 Pomieszczenia techniczne i 
magazynowe

Pomieszczenia techniczne powinny być 
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz zapewniać bezpieczeństwo w 
trakcie użytkowania budynku.

W budynku powinna znajdować się przestrzeń 
magazynowa przeznaczona do składowania 
mebli, sprzętów, pomocy dydaktycznych i 
materiałów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania budynku. 

Należy zapewnić obsługę przestrzeni 
magazynowych za pomocą windy towarowej. 
Szerokość korytarzy i drzwi wejściowych trzeba 
dostosować do gabarytów przedmiotów, dla 
których przeznaczony jest magazyn.

3.5.5 Parking rowerowy

Parking rowerowy powinien znajdować się 
w pobliżu jednego z wejść, w odległości nie 
większej niż 60 m od wejścia głównego (lub 
jednego z wejść głównych). Aby parking 
był używany, kluczowe jest zapewnienie 
użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa 
oraz łatwego dostępu. Zaleca się utworzenie 
parkingu rowerowego na poziomie parteru. 
Lokalizacja poniżej niego jest dopuszczalna pod 
warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa przez zaprojektowanie 
monitoringu, oświetlenia oraz wygodnego zjazdu 
dla rowerów.

Jako, że w planowanym budynku wielu z 
użytkowników spędzać będzie całe dnie, zaleca 
się zaprojektowanie szatni z prysznicami dla 
rowerzystów. Jeśli będzie to możliwe, zaleca się 
takie zaprojektowanie łazienek z prysznicami, 
by znajdowały się w niewielkiej odległości od 
studiów nagrań.

Poza parkingiem w budynku, przed wejściem 
powinny się znaleźć stojaki dla rowerów. Zaleca 
się umieszczenie stojaków pod zadaszeniem. 
Przestrzeń zewnętrza przeznaczona na 
parking rowerowy powinna być zintegrowana 
z architekturą budynku i zaprojektowana w 
sposób uporządkowany.
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3.7 Warunki techniczne

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

3.7.1 Inne

• Akustyka – przewiduje się nasilenie poziomu 
hałasu szczególnie w przestrzeniach wejścia 
głównego na poziomie hałasu jaki ma miejsce w 
czasie szkolnej przerwy (>80 dB). W związku z 
tym należy zastosować rozwiązania akustyczne 
zabezpieczające pomieszczenia pracy i inne 
przed ponadnormowym natężeniem dźwięku 
oraz w pomieszczeniach zagrożonych hałasem 
(warsztatowych, foyer, komunikacja i inne) 
rozwiązania eliminujące efekt pogłosu. Na 
szczególną uwagę zasługują przestrzenie 
graniczące z planowanym pasażem.

• Komfort cieplny - należy zapewnić właściwy 
komfort cieplny uwzględniający: rodzaj 
pomieszczenia (biura, warsztaty), zyski ciepła od 
urządzeń oraz dużych przeszkleń.

• Komfort świetlny - wszystkie pomieszczenia 
pracy powinny wykorzystywać oświetlenie 
naturalne. Dopuszcza się zaprojektowanie sal 
wykładowych tak, że nie będą miały dostępu do 
światła naturalnego.

• Wymogi dot. okablowania strukturalnego w 
nowej inwestycji

“Wytyczne w zakresie projektowania i budowy 
sieci teleinformatycznych w budynkach 
Uniwersytetu Warszawskiego, WERSJA 1.0 
aktualizacja z dnia 2018-07-16” stanowią 
załącznik do WFU.

Budynek powinien spełniać wymagania 
dla budynku wysokoenergooszczędnego o 
zminimalizowanych kosztach utrzymania w cyklu 
życia budynku. 

Budynek należy wyposażyć w instalacje:

• kontroli dostępu;
• wodno-kanalizacyjną;
• c.o. oraz c.w.u.;
• elektryczne w pełnym zakresie;
• teletechniczne;
• niskoprądowe, sieci komputerowych;
• systemów DSO, SAP, inne;
• strukturalne, nagłośnienia, instalacji 
projekcyjnych, audiowizualnych;
• oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
• kanalizację deszczową (odprowadzenie wód 
deszczowych bezpośrednio do kanalizacji 
ogólnospławnej);
• system nawadniania zieleni, wokół budynku i 
zieleni dachu;
• wentylacji i klimatyzacji;
• ciepła i chłodu technologicznego;

Centrale klimatyzacyjne, wieże chłodnicze, 
itp. powinny być zlokalizowane w przestrzeni 
technicznej dachu – przestrzeń powinna być 
dobrze wyizolowana akustycznie. Czerpnie 
i wyrzutnie powietrza oraz rewizje kanałów 
wentylacyjnych - usytuowane w dostępnym 
miejscu w celu konserwacji i czyszczenia, 
nie kolidujące z przestrzeniami użytkowymi. 
Urządzenia powinny być zlokalizowane w 
ramach maksymalnej dopuszczalnej wysokości 
budynku.
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3.8 Wymagania środowiskowe

1. WPROWADZENIE
2. ANALIZA
3. BUDYNEK 

Dla pomieszczeń typu biuro i administracja oraz 
przestrzeni otwartej i wielofunkcyjnej są to:

• temperatura obliczeniowa dla okresu 
zimowego (ogrzewanie) 21°C

• temperatura obliczeniowa dla okresu 
letniego (chłodzenie) 24°C

• dostosowanie strumienia powietrza 
wentylacyjnego do potrzeb z uwzględnieniem co 
najmniej wskazania czujnika CO2 (lub obecności 
ludzi) oraz relacji pomiędzy temperaturą 
zewnętrzną i wewnętrzną

Aspekt środowiskowy jest również kluczowy ze 
względu na koszty eksploatacji, w tym koszty 
energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej. 

Budynek powinien być wyposażony w system 
BMS, umożliwiający określenie kosztów energii 
przypadającej na ogrzewanie, wentylację, 
chłodzenie, c.w.u., oświetlenie.

Szczegółowe kryteria oraz informacje konieczne 
do zamieszczenia w projekcie (koncepcji) 
wyszczególniono w tabeli środowiskowej 
będącej załącznikiem nr 8b.

Wartości podane w tabeli będą weryfikowane na 
kolejnych etapach postępowania projektowego.

3.8.2 Cele

Zamawiający zachęca Uczestnika konkursu/
Uczestników konkursu do zajęcia stanowiska w 
następujących kwestiach poświęcając im osobny 
rozdział w opisie koncepcji (zgodnie z punktem 
2.3.6 Regulaminu Konkursu):

1. Rozwiązania przyczyniające się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych powstających w 
wyniku wznoszenia i eksploatacji obiektu, w tym 
rozwiązania energooszczędne i wykorzystujące 
odnawialne źródła energii. 
2. Trwałość rozwiązań i materiałów w cyklu 
życia.
3. Rozwiązania ekonomii cyrkularnej, pokazujące 
oszczędne gospodarowanie zasobami i 
umożliwiające ich wielokrotne wykorzystanie, 
przyczyniające się do jak najdłuższego 
utrzymania wartości użytkowej obiektu i jego 
poszczególnych elementów. Odzysk i recykling 
materiałów. 
4. Pasywne rozwiązania wpływające na 
energooszczędność budynku.
5. Rozwiązania przyczyniające się do redukcji 
efektu wyspy ciepła.
6. Rozwiązania przyczyniające się do 
oszczędnego gospodarowania wodą pitną oraz 
retencji wód opadowych na terenie inwestycji.
7. Rozwiązania przyczyniające się do utrzymania 
bioróżnorodności w otoczeniu obiektu, zarówno 
na etapie jego wznoszenia jak i eksploatacji.
8. Stosowanie materiałów i technologii 
przyjaznych środowisku naturalnemu.
9. Rozwiązania zapewniające zdrowe środowisko
wewnętrzne.

3.8.1 Wymagania środowiskowe

Priorytetem dla Uniwersytety Warszawskiego 
jest zapewnienie w budynku komfortowych 
parametrów środowiska wewnętrznego, przy 
jak najmniejszych kosztach ekologicznych oraz 
finansowych.

Kluczowe parametry środowiska wewnętrznego 
to:

• komfort wizualny (zastosowania światła 
dziennego, ograniczenie olśnienia)

• komfort akustyczny (właściwa 
akustyka pomieszczeń w szczególności 
sal konferencyjnych, izolacja od hałasu 
zewnętrznego oraz z sąsiadujących 
pomieszczeń)

• jakość powietrza wewnętrznego 
(materiały budowlane i wyposażenie budynku o 
niskiej emisji związków chemicznych, wymagany 
strumień powietrza wentylacyjnego)

• komfort cieplny (temperatura i 
wilgotność powietrza wewnętrznego, prędkość 
ruchu powietrza)

Powyższe parametry powinny spełniać 
wymagania Warunków Technicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422, z późn. 
zmianami) oraz wymagania szczegółowe. 


