
 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

Uniwersytet Warszawski prowadzi konsultacje w sprawie zagospodarowania 
przestrzeni  nowego  kampusu uniwersyteckiego na Powiślu. Jest to projekt w 
ramach planu wieloletniego UW.  Konsultacje prowadzone będą na wydziałach, 
które mają być  ulokowane w tym kampusie, a więc także z Naszym Wydziałem. 
Architektom przygotowującym koncepcję nowego kampusu zależy na zebraniu opinii 
odnośnie potrzeb wobec nowej przestrzeni od wszystkich grup jej przyszłych 
użytkowników. Dlatego warsztaty mające na celu diagnozę tych potrzeb prowadzone 
będą w czterech grupach: studenci i doktoranci, pracownicy samodzielni, pracownicy 
niesamodzielni oraz administracja.  

Zapraszamy wszystkich dla studentów i doktorantów na warsztaty, które 
odbędą się 25 października w godz. 17.30 – 19.00 w sali 55, III p. w siedzibie 
IPSIR-u,  ul. Podchorążych 20. 

Wobec powyższego bardzo prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych 
w  podanym terminie. Osoby, które wezmą udział w warsztatach będą miały, na 
mocy decyzji Dziekana, usprawiedliwione nieobecności na zajęciach.  

Choć warsztaty poświęcone są inwestycjom w przestrzeń dopiero planowaną, mogą 
się one stać przyczynkiem do zmian w obecnie użytkowanych przestrzeniach – 
oczywiście w miarę naszych możliwości finansowych i lokalowych.     

Jak zwykle - liczę na współpracę  

 

Dr hab. Barbara Lewenstein  
Wydziałowy koordynator  
ds. konsultacji w sprawie nowego kampusu  

 

 

PS. Szczegółowe  informacje dotyczące zagadnień poruszanych podczas konsultacji 
a także kontekstu budowy nowego kampusu znajdują się poniżej.  
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Szanowni Państwo, 

 

bardzo dziękujemy za udział w procesie konsultacyjnym związanym z inwestycjami, które 

powstaną na naszym Uniwersytecie w ramach Programu Wieloletniego. Podsumowanie 

informacji o przebiegu samych konsultacji znajdą Państwo na końcu tego dokumentu. Ma on 

następującą strukturę: 

1) Najważniejsze pytania, na które będziemy się starali uzyskać odpowiedź w przebiegu 

procesu na Państwa Wydziale. 

2) Podsumowanie kontekstu dotyczącego nadchodzących inwestycji. 

3) Podsumowanie najważniejszych informacji o procesie konsultacyjnym. 

 

 

1) Pytania na które będziemy się starać uzyskać odpowiedź 

● Jaka jest wizja przyszłości Wydziału? 

○ Jak wpłynie na niego nowa ustawa o szkolnictwie wyższym? 

○ Jakie zmiany planują Państwo, żeby uwzględnić najnowsze trendy w 

myśleniu o organizacji dziedzin naukowych na uczelniach wyższych? 

○ Jakie funkcje Wydział mógłby pełnić dla miasta/społeczności lokalnej, w jaki 

sposób wychodzić do ludzi? 

● Czy przenosiny do nowego budynku mogą być bodźcem do zmiany struktury 

wydziału lub sposobów jego funkcjonowania? 

○ Jakiej? 

○ Z czego by wynikała? 

● Jaka jest przewidywana dynamika liczby studentów na Wydziale? 

○ Czy liczba przyjmowanych obecnie studentów wynika z wyboru czy 

ograniczeń lokalowych? 

○ Czy w czasie niżu zainteresowanie kandydatów będzie na tyle duże, żeby 

utrzymać obecną liczbę studentów? 

● Czy obecna wielkość grup ćwiczeniowych podyktowana jest ich optymalnością, czy 

warunkami lokalowymi? 

○ Jeśli warunkami lokalowymi, to jak wyglądałyby optymalne grupy i jakich sal 

do tego potrzeba? Jakie byłoby obłożenie tych sal (Czy są takie, które są 

niezbędne do specjalnego typu zajęć, ale przez dużą część pozostałego 

czasu nie byłyby 

wykorzystywane?) 

○ Jakie wyposażenie sal jest ważne? 

● Jakie specjalistyczne pracownie, które powinny zostać uwzględnione w nowym 

projekcie? 

● Jakie specjalne przestrzenie mogą być potrzebne (inne niż pracownie naukowe lub 

dydaktyczne)? 
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○ Prestiżowe gabinety, siedziby fundacji lub innych jednostek, które pełnią 

funkcje reprezentacyjne, poradnie? 

● Jakiego typu przestrzeni relaksu oczekiwaliby studenci i pracownicy Wydziału? 

● Jakiego typu przestrzeni pracy wspólnej oczekiwaliby studenci i pracownicy 

Wydziału? 

● Jak mogłaby wyglądać przestrzeń spotkań pracowników i studentów (w tym np. 

dyżurów). 

● Jakich usług pozanaukowych oczekiwaliby w budynku studenci i pracownicy 

Wydziału? 

● W jakich godzinach budynek powinien być dostępny dla studentów i pracowników? 

● Czy dotychczas z budynku korzystała też jakaś grupa użytkowników, którzy nie byli 

pracownikami ani studentami? 

○ Jeśli tak, czy należałoby uwzględnić tę grupę także projektując nowy 

budynek? 

● Jak wygląda struktura działów administracyjnych Wydziału. 

○ Jak zorganizować przestrzeń, żeby ułatwić pracę pracowników 

administracyjnych? 

● Czy biblioteka posiada obecnie wystarczająco dużo przestrzeni? 

● Czy pracownicy naukowi są zadowoleni z przestrzeni pracy, którą obecnie 

dysponują? 

○ W jaki sposób zorganizować przestrzeń w nowym budynku, żeby najlepiej 

wspierała ich w pracy? 

○ Współpraca, których grup jest kluczowa i powinna być ułatwiona za pomocą 

organizacji przestrzeni? 

● Obecność których z innych jednostek naszego Uniwersytetu, budynku mogłaby 

doprowadzić do efektu synergii ze względu na możliwość ściślejszej współpracy? 

● Czym, co wynikałoby z charakteru Wydziału, mógłby się wyróżniać budynek, co 

nadawałoby mu charakterystyczności/wyjątkowości? 

 

2) Kontekst dotyczący nadchodzących inwestycji 

 

Kampusy Uniwersytetu Warszawskiego 

Nasza uczelnia jest w tej chwili w trakcie rewizji sposobu myślenia o swoich kampusach. 

Kampus akademicki to przestrzeń bardzo ważna z punktu widzenia Uniwersytetu, ponieważ 

stanowi jego wizytówkę i silnie wpływa na poziom usatysfakcjonowania pracowników i 

studentów uczelnią. Dobrze funkcjonujący kampus powinien wypełniać dwie podstawowe 

grupy funkcji: użytkowe i wizerunkowe. Z badań jakościowych przeprowadzonych ze 

społecznością UW wiemy, że w chwili obecnej żaden z oficjalnych kampusów nie spełnia na 

zadowalającym poziomie obu tych funkcji naraz. 

 

Wypełnianie funkcji użytkowych oznacza zaspokojenie szerokiego katalogu potrzeb, których 

użytkownicy mogą doznawać w czasie przebywania na terenie Kampusu. Chodzi nie tylko o 

potrzeby związane bezpośrednio z nauką lub pracą, ale także te związane z prowadzeniem 

życia towarzyskiego i odpoczynkiem. Wysoki komfort funkcjonowania w przestrzeni 
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Kampusu w trakcie przerw i czasu wolnego pozostaje w ścisłej relacji z wysoką 

efektywnością nauki i pracy. 

Ważne są także przestrzenie pracy wspólnej, które nie tylko umożliwiają integrację, ale 

przede wszystkim prowadzenie interdyscyplinarnych dyskusji, wspólne burze mózgów i 

spontaniczne inspirowanie się przez naukowców o różnych specjalizacjach. 

 

Dobre wypełnianie funkcji wizerunkowych oznacza, że dana przestrzeń jest jednoznacznie 

łączona z Uniwersytetem i wystawia mu pozytywne świadectwo – budzi skojarzenia z 

instytucją nowoczesną i dobrze zarządzaną. Dzięki temu Uniwersytet nie tylko wygląda 

zachęcająco w oczach przyszłych studentów i ich rodziców, ale jest także dobrze odbierany 

przez sąsiadów – lokalną społeczność – oraz potencjalnych partnerów i sponsorów. 

 

Chcielibyśmy, żeby trzy Kampusy miały różnorodny charakter: 

● Ochota - przestrzeń dyscyplin matematyczno-przyrodniczych; 

● Powiśle - przestrzeń dyscyplin humanistycznych i społecznych; 

● Służewiec - miasteczko akademickie, nastawione przede wszystkim na domy 

studenckie i możliwość wspólnego relaksu. 

 

W obrębie każdego z Kampusów ważne będzie, żeby budynki nie powielały niepotrzebnie 

funkcji, co będzie korzystne zarówno ekonomicznie, jak i społecznie, ponieważ wymusi 

podróżowanie między wszystkimi inwestycjami i szerszą integrację społeczności 

akademickiej. 

 

Kampus Powiśle 

W Programie Wieloletnim zaplanowano na Powiślu kilka budynków, które muszą zostać 

zaprojektowane jako części większej, spójnej całości, a nie osobne inwestycje. Powinny 

nawiązywać do siebie estetycznie, tak żeby były łatwe do skojarzenia mimo rozmieszczenia 

wśród zabudowań nieuniwersyteckich. Doświadczenia Kampusu Ochota pokazują, że samo 

zgrupowanie siedzib wielu jednostek w jednym miejscu nie tworzy Kampusu i nie wypełnia 

wystarczająco dobrze jego funkcji wizerunkowych. 

 

W ostatnich latach na Powiślu powstały inwestycje podnoszące rangę okolicy. Można tu 

wymienić odnowione Bulwary Wiślane czy Centrum Nauki Kopernik, które przyciągają tłumy 

odwiedzających, ale także komunikacyjnie ważne przejście pod Wisłostradą i planowaną 

kładkę rowerową nad Wisłą. 

Z punktu widzenia nowopowstających budynków uniwersyteckich jest to wyzwanie, 

ponieważ muszą one być przykładem nowoczesnej, ambitnej architektury przystającej do 

modnej okolicy. Powinny skutecznie pełnić funkcje “miastotwórcze”, a nie tylko naukowo-

dydaktyczne.  

 

Budynek musi mieć do zaoferowania szeroki katalog funkcji, który sprawi, że studenci będą 

mieli powody zjawiać się w nim także poza zajęciami. Doświadczenia Kampusu Centralnego 

i Kampusu Ochota wskazują, że ograniczenie się do funkcji dydaktycznych i naukowych 

skutkuje bardzo niską atrakcyjnością budynku dla studentów.  
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3) Najważniejsze informacje o procesie konsultacyjnym 

Bezpośrednim celem konsultacji jest jak najdokładniejsze zmapowanie potrzeb wybranych 

jednostek, a także namysł nad tym, jakie pozytywne zmiany w ich funkcjonowaniu mogą 

zostać umożliwione lub wsparte przez przenosiny do nowej siedziby. Zależy nam na tym, 

żeby nie powtarzać nieoptymalnych rozwiązań, tylko dlatego, że są częścią przyzwyczajenia 

wywołanego ograniczeniami dotychczasowego budynku. 

 

Celem drugiego etapu konsultacji jest wspólne zastanowienie się nad tym, w jaki sposób 

najefektywniej zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów, w kontekście 

szans i zagrożeń, które wiążą się ze współdzieleniem siedziby. 

  

Warto przy tym pamiętać, że nadrzędnym celem rozpoczynających się inwestycji jest 

zmniejszenie nierówności warunków pracy i nauki na Uniwersytecie. W toku konsultacji 

konieczne będzie więc także wypracowanie standardów dotyczących przestrzeni, które będą 

obowiązywały na wszystkich wydziałach i we wszystkich jednostkach uczelni i które 

zapewnią wszystkim studentom i pracownikom wysoki komfort pracy. 

Chcielibyśmy jednak, żeby był to bodziec do jeszcze głębszego namysłu - nad wizją naszej 

uczelni, jej celów i struktury, w nadchodzących dekadach. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja każdego wydziału niesie ze sobą specyficzne wyzwania. 

Będziemy starali się doprowadzić do ich uwzględnienia przy okazji kształtowania całościowej 

wizji Uniwersytetu, ponieważ łatwo będzie je wdrożyć tylko wtedy, kiedy staną się 

nieodzowną częścią tej wizji. 

 

Zdiagnozowanie potrzeb i znalezienie najlepszego sposobu ich zaspokojenia może się 

odbyć tylko dzięki współpracy ze wszystkimi grupami użytkowników i ekspertami. 

Konieczność zajęcia się zarówno konkretnymi potrzebami przenoszonych jednostek, jak i 

negocjacjami między podmiotami, które zasiedlą jeden budynek, jak i myśleniem o całych 

kampusach, sprawia, że proces konsultacyjny będzie przebiegał wieloetapowo. 

 

1. etap: spotkania w ramach jednostek z przedstawicielami wszystkich grup 

interesariuszy. 

a. Możliwie inkluzywne, o charakterze warsztatowym, będą nakierowane na 

pobudzenie do kreatywnego namysłu. Rozpoczną się na początku 

października. 

2. etap: spotkania Zespołów Użytkowników konkretnych inwestycji, podczas których 

spotkają się przedstawiciele jednostek, które będą współdzielić budynek. 

a. W węższym gronie, poświęcone konkretnym dylematom związanym z 

projektowaniem i zasiedleniem przyszłego budynku w kontekście 

współdzielenia go. Rozpoczną się na początku listopada 

3. etap: spotkania poświęcone całościowej wizji Kampusu. 
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Schemat procesu konsultacji: 

 
 

 

Należy pamiętać, że produktami konsultacji będą po pierwsze standardy dotyczące 

przestrzeni obowiązujące na Uniwersytecie (wynikające w dużej mierze z ewaluacji 

dotychczasowych budynków), a po drugie katalog potrzeb i sugestii dotyczących 

konkretnych inwestycji, który zostanie przez uniwersyteckich architektów ujęty w ramy planu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU). Będzie on stanowił podstawę do ogłoszenia konkursu na 

projekt budynku. Zadaniem pracowni startujących w konkursie będzie sprawienie, żeby przy 

zachowaniu standardów, zaspokojone zostały specyficzne potrzeby. W trakcie samych 

konsultacji nie stworzymy i nie będziemy dyskutować projektu! 

 


