PROTOKÓŁ nr 1
z posiedzenia
Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego
z dnia 16 listopada 2016 r.

1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad
Sprawy organizacyjne KRP
Zadania wynikające z programu wieloletniego „UW 2016-2025”
Wolne wnioski

Ad 1. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. Sprawy organizacyjne KRP
Przewodniczący Komisji prof. Tomasz Żylicz powitał wszystkich zebranych na
pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego oraz wyraził
zadowolenie, że będzie mógł pracować z nowo wybranym składem członków Komisji.
Przewodniczący poinformował, że w poprzedniej kadencji Komisja spotykała się raz na dwa
miesiące, natomiast z uwagi na zadania wynikające z programu wieloletniego pod nazwą
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” częstotliwość spotkań może być znacznie większa.
Przewodniczący zaproponował następujące terminy kolejnych spotkań:
- 18 stycznia 2017 r.
- 15 lutego 2017 r.
- 29 marca 2017 r.
- 19 kwietnia 2017 r.
- 17 maja 2017r.
- 21 czerwca 2017 r.
Godzina rozpoczęcia posiedzeń dla ww. terminów została ustalona na 12:00. Każdorazowo
członkowie Komisji będą zawiadamiani o planowanym terminie posiedzeń z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Ad 3. Zadania wynikające z programu wieloletniego „UW 2016-2025”
Przewodniczący Komisji, nawiązując do treści Uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3
listopada 2015 r. oraz załącznika do tej uchwały poinformował, że pomimo bogatej treści ww.
dokumentów, spora część zagadnień wymaga wypracowania określonych stanowisk oraz
opinii Komisji a następnie poprosił prof. Annę Gizę-Poleszczuk – Prorektora ds. rozwoju o
zabranie głosu.
Prof. Anna Giza-Poleszczuk poinformowała, że zajmowanie się sprawami programu
wieloletniego wymaga dokładnego przestudiowania wspomnianych dokumentów i gorąco
zachęciła wszystkich zebranych do zapoznania się z Uchwałą nr 209 Rady Ministrów z dnia 3

listopada 2015 r. wraz z załącznikiem. Zwróciła również uwagę zebranych na to, że program
wieloletni jest w istocie programem rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, wobec którego to
rozwoju, inwestycje są służebne. Dzięki rozwojowi i modernizacji infrastruktury Uniwersytet
Warszawski ma stać się flagowym polskim uniwersytetem badawczym. Przygotowując się do
realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego należy pamiętać, że mają one służyć
określonym w programie celom. Inwestycje powinny również realizować własne cele
zapisane w Strategii UW, jak np. konsolidacja Uniwersytetu w trzech głównych kampusach z
uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej dbałości o niskie koszty
eksploatacji.
Z uwagi na to, że program wieloletni dotyczy całego Uniwersytetu Warszawskiego,
wymagane jest dokonanie przeglądu wszystkich zasobów, zgromadzenia danych,
przeprowadzenia badań, analiz jak również zaplanowania logistyki przesuwania jednostek
uniwersyteckich z miejsca na miejsce oraz decyzji co do zwalnianych budynków. Obecnie
został zainicjowany ambitny proces gromadzenia danych, wykonywania analiz przy
wykorzystaniu własnych zasobów, angażując w to Ekonomię, Socjologię, Psychologię,
Geografię. Program wieloletni wymaga dobrego zaplanowania procesów i podziału
kompetencji tak, by przebiegał on sprawnie wg uchwalonego harmonogramu. Zdaniem prof.
Anny Gizy-Poleszczuk realizacja programu wieloletniego wymaga włączenia społeczności
uniwersyteckiej w proces planowania partycypacyjnego. Zakłada się, że zespoły
użytkowników wraz ze specjalistami z różnych biur uniwersyteckich będą miały zapewnioną
możliwość czynnego udziału w planowaniu programów użytkowych nowych budynków.
Pierwsze tego typu doświadczenia zostały zebrane przy analizie programu użytkowego
pierwszej z listy inwestycji, to jest drugiego etapu budynku przy ul. Dobrej 55, gdzie w
wyniku takiego procesu zostały wypracowane różne koncepcje oraz program użytkowy, który
już został przekazany pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates, będącej autorem
projektu całego budynku.
W ramach prac związanych z programem wieloletnim, dotychczas wykonano analizę
programu użytkowego poziomu minus jeden w BUW-ie oraz przeprowadzono wywiady
badawcze związane z Kampusem Ochota i budową budynku dla Wydziału Psychologii. W
dalszej kolejności będą tam prowadzone badania jakościowe przez psychologów i socjologów
w celu określenia obecnych oraz przyszłych potrzeb użytkowników Kampusu Ochota. Do
połowy grudnia b.r. mają być znane wstępne wyniki tych badań. Prof. Anna Giza-Poleszczuk
przytoczyła też cele programu szczegółowo opisane w załączniku do Uchwały nr 209 Rady
Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. rozwijając ich znaczenie dla UW.
Drugą część prezentacji wygłosił Kanclerz Jerzy Pieszczurykow, który poinformował,
że JM Rektor w dniu 20.06.2016 r. wydał Zarządzenie nr 44 określające strukturę
organizacyjną związaną z realizacją programu wieloletniego. Ze schematu organizacyjnego
wynika, że JM Rektor przy wsparciu Komitetu Sterującego, będzie sprawował opiekę nad
całością realizacji programu. Przewodniczącym Komitetu Sterującego, w którym zasiadają:
Prorektor ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk, Przewodniczący KRP prof. Tomasz
Żylicz i Kanclerz UW Jerzy Pieszczurykow - jest Prorektor ds. rozwoju prof. Anna GizaPoleszczuk.
Na kolejnym poziomie struktury znajduje się Kierownik programu, któremu podlegają
trzy biura:
- Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, które odpowiada za część badawczą oraz
analityczną związaną z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych; biuro to będzie
liczyć 3 osoby, przy założeniu, że uda się wykorzystać kompetencje innych osób z różnych
jednostek UW, które będą dopraszane do prac zespołu;
- Biuro Realizacji Inwestycji, liczące obecnie 6 osób - docelowo około 10-12 - będzie
zajmować się m.in. techniczną obsługą inwestycji, przygotowaniem materiałów

wymagających znajomości wiedzy technicznej w wielu branżach, przygotowywaniem
przetargów oraz współpracą z generalnym wykonawcą i inwestorem zastępczym;
- Biuro Programu Wieloletniego i Analiz Systemowych, liczące obecnie 4 osoby, będzie
odpowiedzialne za bieżącą sprawozdawczość i dbałość o zgodność realizacji inwestycji z
celami ogólnymi i szczegółowymi tego programu.
Pozostałe biura umieszczone na schemacie będą mieć charakter wspomagający. Ponadto
wiele specjalistycznych zadań technicznych, będzie realizowanych przez firmy zewnętrzne.
Wartość programu opiewa na ponad 970 mln zł i to jest taki sam poziom jak ten, który
był związany z największym jak dotąd programem wieloletnim skierowanym do
uniwersytetów – w tym przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział środków własnych
w programie stanowi kwotę 25 mln zł. Nie wszystkie inwestycje, o które Uniwersytet
Warszawski zabiegał, zostały uwzględnione w programie wieloletnim, ponieważ część z nich
została wykreślna na skutek restrykcyjnych wytycznych Ministerstwa Finansów. Kanclerz,
odwołując się do faktów historycznych, opisał poszczególne fazy rozwoju przestrzennego
Uniwersytetu Warszawskiego, który w dużej mierze cechowała przypadkowość.
Strategia Uniwersytetu przyjęta przez Senat w 2008 r., mówiąca o skupianiu się
Uczelni w trzech głównych kampusach była jedną z przesłanek do stworzenia programu
wieloletniego. Inwestycje określone w tym programie mają wypełnić wolne kwartały
przeznaczone do zabudowy w samych kampusach jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
W kampusie Centralnym zaplanowano budowę nowego obiektu w miejscu obecnego
budynku Zakładu Graficznego. Początek realizacji przewidziany jest na 2018 r.; w tym
samym roku rozpocznie się również modernizacja budynku Porektorskiego.
W roku 2023 r. ma się rozpocząć adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na
funkcje biurowe.
Do inwestycji realizowanych w sąsiedztwie Kampusu Centralnego - na Powiślu należą:
- budowa 2 etapu budynku przy ul. Dobrej 55 w miejscu obecnie wyburzanego starego
budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Browarnej 8/10;
- adaptacja na funkcje sportowe poziomu -1 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy
Dobrej 56/66; początek realizacji zaplanowany na 2016 r.;
- budynek na terenie dzierżawionym wspólnie z Polską Akademią Nauk w kwartale ulic:
Furmańska, Karowa, Dobra. Pierwotnie przewidywane było w tym miejscu Centrum Studiów
Społecznych, czyli przestrzeń dla rozwoju nauk socjologicznych Uniwersytetu i Polskiej
Akademii Nauk. Uniwersytet posiada pieniądze na realizację swojej części inwestycji,
natomiast Polska Akademia Nauk obecnie tych pieniędzy nie ma;
Obecnie Uniwersytet jest na ukończeniu wyjaśniania spraw własnościowych, bowiem w tej
chwili teren jest we wspólnej dzierżawie UW i PAN. Początek realizacji inwestycji
zaplanowany jest na 2019 r.;
- budynek dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na niezagospodarowanym
terenie przy ul. Bednarskiej 2/4 zlokalizowanym na tyłach zabytkowego budynku Łaźni
Teodozji Majewskiej. Początek realizacji zaplanowany jest na 2020 r.;
- w sąsiedztwie budynku Wydziału Dziennikarstwa, po drugiej stronie ulicy Bednarskiej na
terenie obecnego skweru ma powstać budynek, w którym znajdzie się Wydział
Orientalistyczny oraz Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji przeniesiony z ul.
Podchorążych 20. Początek realizacji inwestycji zaplanowany jest na 2022 r.
Na Powiślu wszystkie inne tereny, o które Uniwersytet zabiegał, zostały zaanektowane
przez deweloperów, co wyczerpało możliwości rozwoju przestrzennego UW w tym rejonie
miasta.
Na terenie kampusu Ochota planuje się budowę budynków dla Wydziału Psychologii,
Centrum Kultury Studenckiej i rozbudowę obiektu Centrum Sportu i Rekreacji. Kanclerz

poinformował również, że Uczelnia szukając sposobu na ujednolicenie architektury kampusu,
przeprowadziła w 2007 konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję
zagospodarowania kampusu Ochota. W wyniku konkursu została wyłoniona koncepcja
pracowni APA Kuryłowicz & Associates, która dla nowych budynków zakładała
prostolinijną, spójną architektonicznie zabudowę z czytelnym układem urbanistycznym.
Większa część zabudowy została zrealizowana wg tej koncepcji. Wolny teren, który powstał
po wyburzeniu baraków jest przeznaczony pod budowę budynku dla Wydziału Psychologii,
który zostanie przeniesiony ze starej lokalizacji przy ul. Stawki 5/7. Budowa obiektu Centrum
Kultury Studenckiej zlokalizowanego pomiędzy projektowanym budynkiem Wydziału
Psychologii a gmachem Geologii ma rozpocząć się w 2022 r. Rok wcześniej rozpocznie się
inwestycja związana z rozbudową Centrum Sportu i Rekreacji. Realizacja tych obiektów
wyczerpuje w całości możliwości inwestycyjne na terenie Kampusu Ochota.
Z kolei w Kampusie Służewiec planowane są:
- modernizacja budynku przy ul. Szturmowej 4,
- budowa „Oficyny Wydawniczej” przy ul. Smyczkowej 5/7,
- oraz rozbudowa i modernizacja „Osiedla Akademickiego”.
Budynek przy ul. Szturmowej 4, obecnie zajmowany przez Wydział Lingwistyki
Stosowanej zostanie zwolniony po wybudowaniu 2 etapu budynku przy ul. Dobrej 55.
Rozpoczęcie modernizacji zaplanowane jest na rok 2020 r.
Budynek umownie nazwany „Oficyną Wydawniczą” będzie przeznaczony m.in. dla
Zakładu Graficznego, który zostanie przeniesiony z Kampusu Centralnego w związku
planowaną likwidacją starego budynku. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na 2017 r.
Kolejną inwestycją w Kampusie Służewiec są akademiki, które powstaną na wolnych
terenach zlokalizowanych od strony ul. Puławskiej. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest
na 2021 r.
Pozostałymi inwestycjami realizowanymi w ramach programu wieloletniego są:
- rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego zaplanowana na
2023 r,
- modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Hożej 69 dla Uniwersytetu Otwartego
zaplanowana na 2018 r.
- oraz modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 dla Wydziału
Pedagogicznego.
Kanclerz podsumowując poinformował, że w programie nie ma wszystkich inwestycji,
które UW chciałby zrealizować, dlatego też Uczelnia nadal będzie czynić starania o
pozyskanie funduszy na ten cel z innych źródeł.
W dyskusji głos zabrali prof. Tomasz Żylicz, prof. Dominika Maison - Dziekan
Wydziału Psychologii, prof. Anna Giza-Poleszczuk, Kanclerz Jerzy Pieszczurykow, prof.
Jacek Jezierski, prof. Mieszko Tałasiewicz, dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof.
Małgorzata Grzegorzewska, prof. Stanisław Sulowski, prof. Agnieszka ŚwierczewskaGwiazda, dr hab. Igor Postuła, student Piotr Włodarczyk
Dyskusja dotyczyła kwestii dalszych losów budynków przy ul. Stawki 5/7, Hożej 69, 74 i
Szturmowej 4.
Z uwagi na fakt, że realnie Wydział Psychologii będzie mógł opuścić budynek przy ul.
Stawki 5/7 za 3 lata, to ten czas przeznaczony zostanie na wypracowanie rozwiązania w
zakresie docelowego przeznaczenie budynku. Inwestowanie w tym czasie w budynek, z
wyjątkiem niezbędnych nakładów na jego utrzymanie w sprawności technicznej jest
niewskazane.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kanclerza UW, powierzchnie zwolnione przez
Wydział Fizyki w budynku mieszkalnym przy ul. Hożej 74, mają zostać przeznaczone na cele
mieszkaniowe społeczności uniwersyteckiej. Do mieszkań zlokalizowanych w
odbudowywanej oficynie przy ul. Hożej 74 mają zostać przeniesieni lokatorzy z budynku
przy Nowym Świecie 67. Umożliwi to przeznaczenie tych powierzchni na potrzeby Wydziału
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
Budynek przy ul. Hożej 69 zgodnie z zapisem w programie wieloletnim, ma zostać
przeznaczony na działalność Uniwersytetu Otwartego. Istotnym elementem warunkującym
dalsze losy Hożej 69 jest uregulowanie kwestii współpracy UW z Narodowym Centrum
Badań Jądrowych, które zajmuje pawilon usytuowany na działce przy Hożej 69.
Zmieniające się uwarunkowania i okoliczności mogą spowodować konieczność
wprowadzenia pewnych modyfikacji funkcji oraz innego przeznaczenia części
przedmiotowych nieruchomości. Modyfikacje będą wynikać z badań i analiz prowadzonych
przez tworzone obecnie zespoły badawcze w ramach omawianych wcześniej struktur
organizacyjnych.
Uzgodniono, że decyzje o dalszym przeznaczeniu budynków będą podejmowane po
wnikliwej analizie zasobów przestrzennych i wypracowaniu możliwych rozwiązań.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kanclerza do inwestycji, których nie
udało się objąć programem wieloletnim należą:
- uporządkowanie terenu zaplecza ogrodniczego na terenie Kampusu Centralnego,
- budowa nowego zaplecza gospodarstwa ogrodniczego w narożniku ogrodu Biblioteki przy
ul. Dobrej, które zostało zaprojektowane przez autora całości założenia BUW prof. Marka
Budzyńskiego,
- rewitalizacja całego Kampusu Centralnego poprzez ujednolicenie nawierzchni, elementów
małej architektury oraz zieleni.
Rewitalizacja elewacji budynków położonych przy Nowym Świecie 67, 69 i
Krakowskim Przedmieściu 1 nie była brana pod uwagę przy tworzeniu programu
wieloletniego, ponieważ w żaden sposób nie wpisywała się w cele tego programu.
Ponadto niezależnie od realizacji programu wieloletniego, Uczelnia będzie
wykonywała bieżące remonty budynków. Roczny budżet przewidziany na remonty budynków
UW stanowi kwotę około 7,5 mln zł. W poprzednich latach była to kwota około 10 mln,
jednak obecnie, każdego roku z tej puli będzie odejmowana kwota 2,5 mln jako wkład własny
w realizację programu wieloletniego.
Kolejnym wątkiem dyskusji była inwestycja 2 etap budynku przy ul. Dobrej 55. Prof.
Małgorzata Grzegorzewska zgłosiła problem braku informacji zwrotnej, czy złożone przez
użytkowników budynku uwagi zostały uwzględnione w programie użytkowym, przekazanym
pracowni architektonicznej oraz na ile aranżowanie przestrzeni wewnętrznych jest kwestią
otwartą i na ile przyszli użytkownicy będą mieli wpływ na to, co się jeszcze będzie dziać z
projektem. W dalszej części, uwaga prof. Grzegorzewskiej dotyczyła nieścisłości zapisanej w
programie wieloletnim w punkcie dotyczącym budynku przy ul. Dobrej 55, gdzie główny
nacisk kładzie się na dyscypliny związane z lingwistyką, podczas gdy w budynku będzie
realizowana humanistyka w językach obcych, obejmująca różnego rodzaju specjalności
wykraczające poza lingwistykę. Zdaniem prof. Grzegorzewskiej jest to błąd, który może
wpływać na kształtowanie przestrzeni budynku.
Prof. Anna Giza-Poleszczuk, poinformowała, że informacje zwrotne powinny były
dotrzeć do użytkowników, dlatego sprawa wymaga wyjaśnienia. Pracownia architektoniczna
dostała spis wytycznych do programu użytkowego, który został opracowany w oparciu o
wykonane warsztaty z udziałem użytkowników. Pracownia architektoniczna na tej podstawie

ma wypracować koncepcję, która zostanie przedstawiona przyszłym użytkownikom.
Odnośnie uwagi dotyczącej dyscyplin realizowanych w budynku Dobra 55, to zdaniem prof.
Gizy-Poleszczuk, w dokumencie podane są tylko ich przykłady, zatem istnieje możliwość
funkcjonowania w budynku również innych dyscyplin. Kanclerz poinformował również, że
obecnie trwają rozmowy i negocjacje z pracownią Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Umowa na prace projektowe nie została podpisana m.in. dlatego, że obecnie twa
postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych. Termin w
jakim może zakończyć się to postępowanie obecnie jest nieznany. Kanclerz wyraził
jednocześnie przekonanie, że pracownia Kuryłowiczów pomimo braku umowy pracuje nad
koncepcjami oraz spodziewa się, że z chwilą kiedy będzie możliwe podpisanie umowy, od
razu uzyskamy gotową koncepcję.
W wyniku dalszych pytań i dyskusji ustalono, że w składzie zespołów użytkowników
powoływanych do prac nad programami użytkowymi budynków, będą uczestniczyć
przedstawiciele studentów i doktorantów. Zespół użytkowników składający się z
przedstawicieli różnych grup społeczności akademickiej będzie liczył do 20 osób.
Budynek powstały na miejscu Zakładu Graficznego zostanie przeznaczony na
potrzeby biurowe i dydaktyczne. Obecnie nie są znane proporcje podziału tych potrzeb.
Budynek przy ul. Szturmowej 4 nie ma ustalonego jednego użytkownika. Docelowe
przeznaczenie budynku będzie wynikiem badań i analiz w tym prac KRP.
Rozpoczęte badania Kampusu Ochota w zestawieniu z pracami zespołu użytkowników
z Wydziału Psychologii mają zakończyć się opracowaniem wytycznych do projektowania
nowego budynku Wydziału Psychologii. Pracownię, która wykona nowy projekt ma wyłonić
konkurs co oznacza, że obecny projekt autorstwa arch. Pawła Gralińskiego nie będzie
realizowany.
Procedury techniczno-finansowe, w tym terminy określone w programie wieloletnim,
muszą być rygorystycznie przestrzegane a uzyskane pieniądze będą podlegały dokładnemu
rozliczeniu. Na każdą z tych inwestycji będzie podpisana oddzielna umowa określająca
szczegółowe warunki finansowania i rozliczania inwestycji. Każda ewentualna zmiana
warunków określonych w programie wieloletnim wymaga podjęcia nowej Uchwały Rady
Ministrów.
W dyskusji pojawiły się tematy nie związane bezpośrednio z omawianym punktem
obrad i dotyczyły budowy parkingu podziemnego na Kampusie Centralnym - temat zgłoszony
przez prof. Mieszko Tałasiewicza oraz poszukiwania form współpracy Uczelni z partnerami
zewnętrznymi m.in. z samorządami miast i województw - temat zgłoszony przez prof.
Wojciecha Dziemianowicza.
W temacie parkingu podziemnego i parkowania na Kampusie Centralnym pojawiły się
różne głosy i opinie na tent temat. Zgodnie z informacją Przewodniczącego prof. Tomasza
Żylicza, Komisja w poprzedniej kadencji zajmowała się już tematem parkingu podziemnego.
Z ówczesnych ustaleń wynikało, ze budowa parkingu jest bardzo drogą inwestycją, na którą
nie było środków finansowych. Technicznie jednak istnieje możliwość budowy parkingu na
około 100-150 samochodów.
Co do tematu współpracy z partnerami zewnętrznymi prof. Anna Giza-Poleszczuk
poinformowała, że jako Prorektor zabiega o dobrą współpracę z miastem i regionem. Sprawa
współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i jego poszczególnych jednostek z partnerami
zewnętrznymi jest złożoną kwestią, wymagającą wypracowania określonych rozwiązań w
tym wewnętrznego skoordynowania pojedynczych działań różnych jednostek.

Ad 5. Wolne wnioski
Student Piotr Włodarczyk zadał pytanie, czy Komisja nie powinna formalnie powołać
osoby na funkcję Sekretarza Komisji. Przewodniczący poinformował, że dotychczas funkcję
sekretarza pełnił arch. Andrzej Alinkiewicz, który obecnie został wybrany na członka
Komisji. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, sekretarzem Komisji jest osoba spoza jej
członków. Zdaniem Przewodniczącego, kwestia wyznaczenia takiej osoby pozostaje w
kompetencji Kanclerza UW.
Prof. Niesiołowski-Spano poinformował zebranych, że od końca września w budynku
Instytutu Historycznego trwa remont biblioteki, na który uzyskano dotację z Ministerstwa
Nauki. Po remoncie czytelnia będzie mogła być adaptowalna np. na salę kinową.
Następnie, nawiązując do dokumentów opracowanych przez Komisję w poprzednich
kadencjach pod przewodnictwem prof. Stefana Jackowskiego („Raport o zasobach
przestrzennych w zgrupowaniu „Centrum” oraz o potrzebach przestrzennych na działalność
naukową i dydaktyczną wybranych jednostek UW”), która wówczas wykazała brak
przestrzeni biurowej, zaproponował aby Komisja zajęła się mocno odczuwanym obecnie
problemem deficytu tego rodzaju przestrzeni na Kampusie Centralnym.
Innym tematem, którym Komisja mogłaby się zająć w bieżącej kadencji, to
funkcjonowanie bibliotek w kontekście przestrzeni.
Przewodniczący Komisji Prof. Tomasz Żylicz zgodził się, że są to dobre tematy do
omówienia przez Komisję w bieżącej kadencji oraz poinformował, że w poprzedniej kadencji
Komisja przeprowadziła badania z użyciem ankiet, których wyniki pokazują ilość metrów
kwadratowych określonej powierzchni przypadającej na studenta, profesora, doktora
(pracownika naukowego) itp. Raporty te zostaną udostępnione i przekazane członkom
Komisji.
Następnie, dziękując zebranym za udział i wypowiedzi, zamknął posiedzenie.
Senacka Komisja ds.
Rozwoju Przestrzennego
Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Protokołował:

arch. Andrzej Alinkiewicz

UCHWAŁA NR 1
KOMISJI SENACKIEJ DS. ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 i 3 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
będącego załącznikiem nr 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2006 r. N7A, poz. 94 ze. zm.)
Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego, po wysłuchaniu wystąpienia
Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Alojzego Nowaka dot. problemów
zagospodarowania kampusu Służewiec i przeprowadzeniu dyskusji, rekomenduje
Senatowi UW wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zlokalizowanych na terenie kampusu Służewiec z prywatnym właścicielem, tak aby
zapewnić możliwość przestrzennej integracji tego kampusu.

Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały –13
Przeciwko- 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Przewodniczący
Komisji Senackiej ds.
Rozwoju Przestrzennego UW

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

