
P O D D A S Z E
P A Ł A C U  K A Z I M I E R Z O W S K I E G O

W Y T Y C Z N E  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E
„Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” 

realizowana w ramach Programu Wieloletniego 
pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

22/01/2020 / WERSJA 1.2



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 2

Rewizja

Nr Data Konsultacje
01 18.10.2017 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 1

02 16.04.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 5*

03 30.05.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 6*

04 13.06.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 7*

05 30.09.2019 r. Spotkanie z Zespołem Użytkowników nr 8*

Nr Data Cel aktualizacji Osoba zmieniająca Osoba sprawdzająca Osoba zatwierdzająca

0.1 27.062019 r. Akceptacja Komitetu Sterującego Adrianna Maliszewska  / Mikołaj Kołacz
BIPA UW

Mikołaj Kołacz 
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

0.2 09.07.2019 r. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (tzw. LICP)

Marika Rosa  / Mikołaj Kołacz
BIPA UW

Mikołaj Kołacz 
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

0.3 11.07.2019 r. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich Marika Rosa / Mikoaj Kołacz
BIPA UW

Mikołaj Kołacz
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

1.0 30.09.2019 r. Załącznik do umowy na Dokumentację projektowo- 
kosztorysową

Marika Rosa 
BIPA UW

Mikołaj Kołacz
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

1.1 28.11.2019 r. Zalecenia konserwatorskie Małgorzata Rączka 
BIPA UW

Mikołaj Kołacz
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

1.2 22.01.2020 r. Zmiana wytycznych Małgorzata Rączka 
BIPA UW

Michał Sikorski
BIPA UW

Beata Jaworska 
kierownik BIPA UW

W niniejszych Wytycznych Funkcjonalno-Użytkowych (WFU) 
uwzględniono zarówno uwarunkowania formalne inwestycji, 
jak też podstawowe zalecenia wynikające z przeprowadzonych 
analiz architektonicznych i konserwatorskich, ekspertyzy stanu 
technicznego, konsultacji technicznych, zaleceń konserwatorskich 
jak też wnioski z pracy Zespołu Użytkowników w zakresie 
współdzielenia i współużytkowania pomieszczeń, potrzeb socjalnych 
oraz dostępności tej części budynku dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się.

WFU stanowią m.in. podstawę merytoryczną do ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej inwestycji, w trybie przewidzianym przepisami Prawa 
Zamówień Publicznych.

Wersja Data 
zatwierdzenia

Osoba ostatecznie zatwierdzająca

*  skokowa numeracja spotkań Zespołu 
Użytkowników, wynika z faktu, że pozostałe 
spotkania Zespołu dotyczyły inwestycji na 
Górnym Dziedzińcu UW
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1. Inwestor

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

1.1  Informacje ogólne

Adres: 

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa 

dz. nr ew. geod. 36/2 z obrębu 5-04-02  

Nazwa inwestycji: 

Program Wieloletni 
pn.”Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 
„Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego 
na potrzeby biurowe”

1.2 Fakty i liczby UW1 

Uniwersytet ma już 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 Uaniwersytet składał się z pięciu 
wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, 
Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk 
Pięknych. 

44,4 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 72% ogółu studiujących.

3,2 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.

3 tys. uczestników 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.

7,2 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. Źródło: oficjalna strona UW
/fakty i liczby/
www.uw.edu.pl
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1. Inwestor

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 
podpisaną 21 kwietnia 2017 r. potencjał i 
dorobek Uniwersytetu będzie wykorzystywany 
przy opracowywaniu efektywnej i przyjaznej 
mieszkańcom polityki społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej. 

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 powstały 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 
54 000 m2, a kampus Powiśle 70 000 m2 
powierzchni budynków. Po realizacji Programu 
Wieloletniego ta proporcja zmieni się 
diametralnie, ponieważ uzyskamy dodatkowe 
65 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.

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

2. Źródło: oficjalna strona UW
/fakty i liczby/
www.uw.edu.pl

Rys. 2 Pałac Kazimierzowski, 
źródło: W., Z. Panów pzstudio.pl
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1. Inwestor

1.3 Uniwersytet i miasto3 i 4

Ludność Warszawy to 1 629 771 osób, z czego 
16,77% z niej to ludność akademicka.  

Ludność Uniwersytetu Warszawskiego 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    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

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 
LUDNOŚĆ KAMPUSU GŁÓWNEGO I 
POWIŚLA
* NA PODSTAWIE STOSUNKU 
POWIERZCHNI

LUDNOŚĆ WARSZAWY
(1 629 771)

LUDNOŚĆ 
AKADEMICKA*

16,77%
(273 240) 

CO 7dmy WARSZAWIAK

LUDNOŚĆ 
UW

18,64%
(50 928)

UW - KAMPUS 
GŁÓWNY I POWIŚLE 

33,77%*
(17 198)

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

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

Rys. 4. Lokalizacja terenu opracowania na skali aglomeracji, trzy kampusy
Źródło: opracowanie własne

kampus Centralny i Powiśle
od 1816 roku
154 706m2

kampus Ochota
od roku 1953
174 765m2 

kampus Służew
od 1976 roku
53 550m2

52°14′25″N 21°01′09″E

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

0m 1000m 1500m 2000m
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1. Inwestor

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

1.4 Ilustrowana definicja kampusu

Dzisiaj – rozproszenie przestrzeni:
Dzisiaj UW posiada około 100 budynków w Warszawie, w tym 20% z nich 
jest rozproszonych poza kampusami.

Cel – zgrupowanie: 
Obiekty uniwersyteckie powinny zostać zgrupowane. Należy 
zaplanować ich rozwój tak aby stały się miejscami wydarzeń i spotkań.

Rys. 5. Definicja kampusu - stan istniejący
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Definicja kampusu - stan prognozowany
Źródło: opracowanie własne
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1. Inwestor
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IV  ZAŁĄCZNIKI

Rys. 9. Projekt budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Głównym, pierwsza nagroda w konkursie
Źródło: 22ARCHITEKCI

Rys. 8. Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota, Pierwsza nagroda w konkursie
Źródło: Piotr Bujnowski, Projekt Praga

Rys. 7. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 1998r. 
Źródło: Marek Budzyński

Rys. 10. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, 2015r.
Źródło: WXCA 
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2. Program Wieloletni 2016-2025

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI 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, co daje około 28% dodatkowej 
powierzchni.

2.1 Cele główne Programu Wieloletnie-
go6

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. 

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”.

2.2 Cele szczegółowe Programu Wielo-
letniego7

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.

6. żródło: “Strategia Rozwoju Kraju 2020”
7. źródło: oficjalna strona UW
/ Program Wieloletni 2016-2025 /
www.uw.edu.pl
(data dostępu 16.02.2018r.)
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3. Funkcja budynku i cel inwestycji

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI 3.1  Cel inwestycji

Pałac Kazimierzowski jest siedzibą władz 
rektorskich oraz wielu biur obsługujących 
studentów i pracowników naukowych.  

Konieczność zaadaptowania nieużytkowanego 
poddasza pałacu wynika z potrzeby stworzenia 
dodatkowej, reprezentacyjnej przestrzeni 
do obsługi studentów i doktorantów oraz 
pracowników naukowych, w tym pochodzących 
z zagranicy. 

Zaproponowany sposób użytkowania 
odpowiada potrzebom funkcjonalno-
lokalowym Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz uwarunkowaniom przestrzennym 
wynikającym z cech architektonicznych i 
techniczno-konstrukcyjnych adaptowanej 
przestrzeni poddasza oraz wymagań ochrony 
konserwatorskiej. 

3.2  Podstawowe informacje dotyczące 
budynku i jego części budynku 
podlegającej adaptacji

Pałac Kazimierzowski znajduje się 
we wschodniej części ww. zespołu 
architektoniczno-przestrzennego UW, 
na zamknięciu głównej osi Uniwersytetu, 
wyznaczonej przez bramę główną od strony 
Krakowskiego Przedmieścia. Budynek stoi 
na Skarpie Warszawskiej, której zbocze  
wraz z terenem zielonym dochodzącym do 
ul. Browarnej tworzy Park Kazimierzowski. 

Budynek został niemal doszczętnie zniszczony w 
czasie II wojny światowej, odbudowany został w 
latach 1945 – 1960.

Nieużytkowe poddasze budynku jest zasadniczo 
jednoprzestrzenne, w którym jedyne, niepełne  
wydzielenia stanowią drewniana konstrukcja 
wiązarowo-kleszczowa oraz wolnostojące 
ściany kominowe. Na poddasze wychodzą 
dwie historyczne  klatki schodowe oraz szyb 
windowy zrealizowany współcześnie, w ramach 
dostosowania budynku do potrzeb osób z 
trudnościami poruszania się.  

Współczesna geometria dachu Pałacu 
Kazimierzowskiego, odbudowanego wg projektu 
prof. dr architekta Piotra Biegańskiego i znanego 
konstruktora inż. Stanisława Hempla w 1949r. 
nie jest wzorowana na konkretnej formie 
historycznie istniejącego niegdyś dachu Pałacu 
Kazimierzowskiego. 

3.3 Planowany sposób użytkowania 
poddasza po przebudowie 

3.3.1 Funkcja adaptowanego poddasza

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
i zmianę sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe o 
funkcji pomieszczeń administracyjno-biurowych, 
konferencyjnych i  naukowo-dydaktycznych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (toalety, 
pom. socjalne, itp.) oraz pomieszczeniami 
technicznymi i gospodarczymi.   

3.3.2 Podstawowe założenia funkcjonalne 
planowanej przebudowy budynku

Przewiduje się adaptację centralnej, wolnej 
przestrzeni na sale konferencyjne. Symetrycznie 
w stosunku do części centralnej planuje się 
realizację dwóch zespołów pomieszczeń 
o funkcjach biurowo-administracyjnych 
(w formie wydzielonych pomieszczeń lub 
przestrzeni typu open space – w zależności od 
możliwości technicznych oraz uzgodnień ze 
strażą pożarną i konserwatorem zabytków). W 
skośnych, skrajnych zakończeniach obu skrzydeł 
zlokalizowane zostaną pomieszczenia socjalne 
oraz węzły higieniczno-sanitarne.
W przestrzeni tympanonów znajdujących się na 
osi głównej budynku przewiduje się lokalizację 
urządzeń i  pomieszczeń technicznych.

Planowana przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania poddasza nie zmienia co do zasady 
architektury, istniejącego układu funkcjonalnego 
pozostałych kondygnacji  i zagospodarowania 
terenu wokół budynku. Ewentualne zmiany w 
układzie funkcjonalnym budynku, geometrii 
dachu oraz istniejącej infrastrukturze 
podziemnej i nawierzchniach wokół budynku 
mogą wynikać jedynie z planowanej adaptacji.
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ZMIANA POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ 

• ZAŁOŻONA W PROGRAMIE WIELOLETNIM 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 1200 M2 
WYNIKA Z KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 
OPRACOWANEJ W 2008 R. 

• POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 1200 M2

• POWIERZCHNIA NETTO - 990 M2

• ZMIANA POWIERZCHNI WYNIKA Z 
WNIOSKÓW Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ I 
INNYCH OPRACOWAŃ BADAWCZYCH ORAZ 
WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ BIPA, 
CZERWIEC 2019R. 

• POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - OK. 950 M2

• POWIERZCHNIA NETTO - OK. 800 M2

KONCEPCJA PRZEBUDOWY PODDASZA Z 2008 R. 
ARCH. RADOSŁAW KOWALEWSKI

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
CZERWIEC 2019R., BIPA UW
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3. Funkcja budynku i cel inwestycji

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI 3.3.3  Zmiana powierzchni całkowitej i powierzchni netto w stosunku do wcześniejszych założeń

KONCEPCJA PRZEBUDOWY PODDASZA Z 
2008 R., 
ARCH. RADOSŁAW KOWALEWSKI

• Założona w Programie Wieloletnim 
powierzchnia całkowita 1200 m2 wynika z 
koncepcji architektonicznej opracowanej w 
2008r.

• Powierzchnia całkowita - 1200 m2

• Powierzchnia netto - 1000 m2

• Powierzchnia biurowa - 550 m2

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE, 
CZERWIEC 2019 R., BIPA UW

• Zmiana powierzchni wynika z 
wniosków ekspertyzy technicznej i innych 
opracowań badawczych oraz wstępnych założeń 
funkcjonalno-użytkowych opracowanych przez 
BIPA, czerwiec 2019 r.

• Powierzchnia całkowita - ok. 950 m2

• Powierzchnia netto - ok. 800-900 m2

• Powierzchnia biurowa - 350-400 m2

Rys. 11 Schemat przebudowy poddasza Pałacu Kazimierzowskiego, źródło: Koncepcja przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowgo w budynku Pałacu 
Kazimierzowskiego; opr.: mgr inż. arch Radosław Kowalewski, mgr inż. Ewa Dudzik, kwiecień 2008 r.

Rys. 12 Wstepne założenia funkcjonalno-użytkowe, źródło: opracowanie własne BIPA
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3. Funkcja budynku i cel inwestycji

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA   
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI 3.4 Główne parametry techniczne 

budynku w stanie istniejącym 

Powierzchnie policzono wg PN 70/B-02365   
(patrz załącznik nr IV.4.1 Tabela wzorcowa 
obliczania powierzchni)

• Budynek niski, o trzech kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem nieużytkowym i
podpiwniczeniem
• Wysokość budynku (do kalenicy): ok. 23,50 m
• Liczba kondygnacji podziemnych: 2 kond. (we
fragmencie budynku)
• Powierzchnia całkowita: 5960 m2 (bez zmian)
• Powierzchnia netto bez poddasza/poddasze:
ok. 3770 m2/ ok. 940 m2
• Powierzchnia użytkowa: ok. 2470,4 m2
• Powierzchnia ruchu: ok. 1209,3 m2
• Powierzchnia usługowa: ok. 89,5 m2
• Kubatura brutto: ok. 37 450 m3
• Powierzchnia zabudowy: ok. 1670 m2

3.5 Główne parametry techniczne 
budynku po przebudowie: 
Powierzchnie policzono wg PN 70/B-02365   
(patrz załącznik nr IV.4.1 Tabela wzorcowa 
obliczania powierzchni)

3.5.1 Parametry techniczne dla wariantu 1:

• Budynek niski, o trzech kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem użytkowym i
podpiwniczeniem
• Wysokość budynku (do kalenicy): ok. 23,50 m
(bez zmian)
• Liczba kondygnacji podziemnych: 2 kond. (we
frag. budynku) - (bez zmian)
• Powierzchnia całkowita łączna: 5960 m2 (bez
zmian)
• Powierzchnia netto: ok. 4466,2 m2
• Powierzchnia użytkowa: ok. 2973,9 m2
• Powierzchnia ruchu: ok. 1370,3 m2
• Powierzchnia usługowa: ok. 122 m2
• Kubatura brutto: ok. 37 450 m3 (bez zmian)
• Powierzchnia zabudowy: ok. 1670 m2 (bez
zmian)

3.4.2 Parametry techniczne dla wariantu 2:

• Budynek niski, o trzech kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem użytkowym i
podpiwniczeniem
• Wysokość budynku (do kalenicy): ok. 23,50 m
(bez zmian)
• Liczba kondygnacji podziemnych: 2 kond. (we
frag. budynku) - (bez zmian)
• Powierzchnia całkowita łączna: 5960 m2 (bez
zmian)
• Powierzchnia netto: ok. 4535 m2
• Powierzchnia użytkowa: ok. 3049 m2
• Powierzchnia ruchu: ok. 1364 m2
• Powierzchnia usługowa: ok. 122 m2
• Kubatura brutto: ok. 37 450 m3
• Powierzchnia zabudowy: ok. 1670 m2 (bez
zmian)
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3. Funkcja budynku i cel inwestycji

I    WPROWADZENIE
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III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI 3.6 Dostosowanie do potrzeb osób o 

utrudnionej mobilności 

Budynek został zasadniczo przystosowany 
do potrzeb osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, dzięki realizacji windy dostępnej 
z komunikacji ogólnodostępnej. Winda ta 
obsługuje wszystkie kondygnacje użytkowe, 
została również wyprowadzona na poddasze 
nieużytkowe, co w podstawowym stopniu 
spełnia wymagania dostępu do adaptowanych 
pomieszczeń.

Ze względu na kilkunastocentymetrowe różnice 
poziomów podłogi konieczne będzie zapewnienie 
na tej kondygnacji przejazdu i przejścia (tzw. trasy 
wolnej od przeszkód) osobom niepełnosprawnym 
oraz innym osobom z trudnościami poruszania za 
pomocą odpowiednio ukształtowanej geometrii 
posadzki (pochylnie) z możliwością zainstalowania 
odpowiednich poręczy lub uchwytów (w 
razie potrzeby) oraz wykonanie co najmniej 
jednaj toalety dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przewiduje się wykonanie 
oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych 
oraz ułatwienia dla osób niesłyszących.

Ze względu na różnice poziomu terenu w wejściu 
głównym do budynku przewiduje się zrównanie 
podestu wejściowego z poziomem otaczającego 
terenu 

3.6.1 Schematy dostępności
WARIANT 1

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 1

KO
M

U
N

IK
AC

JA
 P

IO
N

O
W

A

PODDASZE

WARIANT 2

PODDASZE

KO
M

U
N

IK
AC

JA
 P

IO
N

O
W

A

SCHEMAT DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI 

Powierzchnia użytkowa podstawowa  
biur i administracji

Sanitariaty, pom. pomocnicze i 
socjalne dostępne dla osób niepełno-
sprawnych

Komunikacja pozioma ogólna

Dojście do pomieszczeń przez klatki 
schodowe

Wejścia do pomieszczeń

Niwelacje różnicy poziomów podłogi
Rys. 13. Schemat dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami - wariant 1 i 
2  Źródło: opracowanie własne
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4. Użytkownicy - wyniki procesu konsultacyjnego

I    WPROWADZENIE
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      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

4.1 Konsultacje z użytkownikami 
w ramach Zespołu Użytkowników 
powołanego zarządzeniem Rektora UW 
nr 77 z dn. 08.11.2017 r.

4.1.1 Spotkania robocze

W okresie od października 2017 r. do września  
2019 r. Zespół Użytkowników odbył 5 
spotkań roboczych. W spotkaniach brali udział 
przedstawiciele i przedstawicielki:

• Biura Promocji
• Biura ds. Rekrutacji
• Biura Spraw Studenckich
• Biura Współpracy z Zagranicą
• Biura ds. Wspomagania Rozwoju
• Biura ds. osób niepełnosprawnych
• społeczności studentów.

Praca z użytkownikami rozpoczęła się od 
stworzenia listy przestrzeni deficytowych 
na Kampusie Głównym z perspektywy 
biur administracji centralnej i studentów 
oraz namysłu nad tym, które z tych funkcji 

mogłaby zapewnić inwestycja w Pałacu 
Kazimierzowskim. Podczas kolejnych etapów 
przedstawiono rekomendowany schemat 
funkcjonalny (w 2 wariantach)  i wysłuchano 
komentarzy użytkowników i użytkowniczek, a 
pracę zwieńczył warsztat kreatywny z użyciem 
prostej makiety, który miał na celu znalezienie 
optymalnego z ich punktu widzenia sposobu 
zorganizowania przestrzeni poddasza. Ważnym 
elementem procesu, który pozwolił na lepsze 
zrozumienie uwarunkowań adaptacji była wizja 
lokalna  członków Zespołu na poddaszu Pałacu 
Kazimierzowskiego.

4.1.2 Wyniki pracy Zespołu Użytkowników

Najważniejsze potrzeby, które powinna 
zaspakajać inwestycja obejmują:
• Przestrzeń socjalną – jadalnię
• Przestrzeń relaksu
• Przestrzeń spotkań
• Przestrzeń pracy indywidualnej w   
   skupieniu.

Zespół Użytkowników zarekomendował 
do dalszych prac projektowych schemat 

funkcjonalny w Wariancie 2 jako lepiej 
odpowiadający potrzebom użytkowników, a 
zarazem ciekawszy przestrzennie. 

Przestrzenie robocze w obu skrzydłach powinny 
zostać zróżnicowane - jedna powinna zostać 
podzielona na mniejsze pokoje z przeznaczeniem 
przede wszystkim dla pracy w skupieniu, 
choć dostępne powinny być też pokoje do 
spotkań. Druga powinna stanowić open space 
umożliwiający mniejsze i większe nieformalne 
spotkania oraz pracę w skupieniu.

Nie ma potrzeby uwzględniać w przestrzeni 
poddasza szaf i regałów, ponieważ i tak nie 
byłyby wykorzystywane, ze względu na 
charakter czasowej pracy, jaka może się tam 
odbywać.

Meble powinny być możliwie mobilne, tak 
żeby możliwe było rozlokowanie się z pracą 
w dowolnym miejscu oraz dla zapewnienia 
łatwości aranżowania przestrzeni.

Rys. 14. Materiały warsztatowe;  Źródło: opracowanie własne Rys. 15. Materiały warsztatowe;  Źródło: opracowanie własne Rys. 16. Materiały warsztatowe;  Źródło: opracowanie własne
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Przestrzenie pracy w skupieniu:
• Należy postawić na różnorodność  
stanowisk, proponując mniej formalne opcje, 
takie jak praca na pufach, na ziemi, na fotelach, 
na kanapach, na stojąco przy blatach.
• Nie ma potrzeby wyposażania większości 
stanowisk do pracy w skupieniu w komputery, 
ponieważ pracownicy będą korzystać z 
laptopów.
• Należy jednak przewidzieć kilka komputerów 
dla gości. Każde stanowisko pracy powinno mieć 
lampkę.

Przestrzenie do spotkań:
• Powinny być wyposażone w ekrany.
• Powinny być podzielone na umeblowane 
wspólnym stołem i krzesłami oraz mniej 
formalne – z kanapami i mniejszym stolikiem
Przestrzeń powinna umożliwiać komfortowe 
prowadzenie kilku spotkań równocześnie, 
więc niezbędne jest umożliwienie rozdzielania 
przestrzeni przesuwnymi ściankami lub 
zastosowanie takich technik wygłuszania, żeby 
grupy spotykające się w tym samym czasie sobie 
nie przeszkadzały.

Biura typu „open space”:
•  Powinno przewidywać obecność maksymalnie 
25-30 osób na raz.
• Nie powinno być również przeładowane 
meblami
• Mimo mobilności mebli, ciągi komunikacyjne 
powinny nie być nimi zastawiane, dlatego warto 
wizualnie wyróżnić ciągi, np. kolorem wykładziny

Łazienki i toalety 
• W trakcie projektowania toalet i łazienek  
należy uwzględnić potrzebę wyposażenia ich w 
prysznic. 
• Łazienka z prysznicem (najlepiej dwie – 
damska i męska) może jednocześnie służyć jako 
toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Funkcje dodatkowe
• Konieczność uwzględnienia na poddaszu 
wieszaków lub innej formy szatni 
samoobsługowej, ponieważ pracownicy i 
pracowniczki nie zostawiają płaszczy na dole;
• Potrzeba uwzględnienia miejsca na niewielką 
strefę cateringową dla sali konferencyjnej.

Przestrzenie do spotkań:
• Powinny być wyposażone w ekrany.
• Powinny być podzielone na umeblowane 
wspólnym stołem i krzesłami oraz mniej 
formalne – z kanapami i mniejszym stolikiem

Rys. 17. Materiały warsztatowe;  Źródło: opracowanie własne

Rys. 18. Materiały warsztatowe;  Źródło: opracowanie własne
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4.1.3 Dodatkowe potrzeby i sugestie 
Użytkowników dotyczące funkcjonowania 
całego budynku oraz przestrzeni Kampusu 
Centralnego

Podczas spotkań ZU zgłoszone zostały potrzeby 
przestrzenne biur administracji centralnej UW – 
wykraczające poza zakres opracowania projektu 
adaptacji poddasza - jednakże należy je wziąć 
pod uwagę, zarówno ustalając ostatecznie 
funkcje pomieszczeń na poddaszu, jak też 
dokonując ewentualnych korekt istniejących 
zasad funkcjonowania budynku:

• Tzw. „Frontdesk” (powinien być na parterze 
Pałacu Kazimierzowskiego; mógłby być 
współdzielony przez biura),

• Dostosowanie wejścia głównego do budynku 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową (m.in zniwelowanie różnicy poziomów 
przy wejściu i zamontowanie systemu 
automatycznego otwierania drzwi),

• Pokój, w którym można nakarmić dziecko 
piersią/butelką + pokój relaksu dla kobiet w 
ciąży (wymagany przepisami BHP w budynkach 
biurowych),

• Przestrzeń współdzielona przez różne biura, 
przeznaczona na rozlokowanie kontrolerów i 
zewnętrznych audytorów,

• Pomieszczenia socjalne dla pracowników 
obsługujących budynek oraz dodatkowa 
zabudowa w toaletach na szczotki, środki 
czystości itp.

Dodatkowo zgłoszono następujące postulaty 
odnośnie do przestrzeni Kampusu Centralnego:

• Przestrzeń wolna od aut, a przynajmniej 
istotne ograniczenie ich liczby na terenie 
Kampusu,

• Infokiosk rekompensujący niedostatki systemu 
oznaczeń i nawigacji na kampusie,

• Plac zabaw dla dzieci pracowników i 
pracowniczek oraz studentów i studentek, 
którzy załatwiają  sprawy na terenie Kampusu 
(w miejscu, w którym dźwięki nie 
przeszkadzałyby nikomu w pracy) oraz strefa 
aktywnego relaksu dla dorosłych,

• Strefa leżaków na świeżym powietrzu 
(integracja i relaks dla dorosłych)



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 19

5. Status formalny inwestycji, zaawansowanie prac przedprojektowych oraz informacje o 
przewidywanej ścieżce inwestycyjnej

• Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie ze 
swoim dotychczasowym przeznaczeniem.

• Na poddaszu nieużytkowym, będącym 
przedmiotem adaptacji,  nie są prowadzone 
prace budowlane, z wyjątkiem prac o 
charakterze przygotowawczym dla celów 
opracowań przedprojektowych (inwentaryzacje, 
ekspertyzy techniczne, badania architektoniczne 
i konserwatorskie itp.)

• Inwestycja „Przebudowa poddasza 
Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby 
biurowe”, realizowana w ramach programu 
wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 
2016-2025”, polega na przebudowie i 
zmianie sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na poddasze użytkowe o 
funkcjach administracyjnych i biurowych, 
konferencyjnych oraz naukowo-dydaktycznych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (toalety, 
pom. socjalne, itp.) oraz pomieszczeniami 
technicznymi i gospodarczymi.

• Pałac Kazimierzowski (wraz z innymi 
budynkami w zespole uniwersyteckim), jest 
wpisany do rejestru zabytków decyzją z 1 lipca 
1965 r., ze względu na wartość zabytkową  i 
historyczną. W związku z tym, że wpis do 
rejestru zabytków nastąpił już po odbudowie 
dachu z poddaszem i więźbą dachową w 
obecnym kształcie, są one objęte ochroną 
konserwatorską w takim samym zakresie jak 
pozostała część budynku

• Stołeczny Konserwator Zabytków pismem z 
dn. 20.06.2008 r. (KZ-ZN-AGA-40421-31-1-08) 
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dopuścił możliwość adaptacji poddasza, co 
zostało podtrzymane w piśmie SKZ z dn. 
19.02.2013 (KZ-IAU.4120.314.2013.KCH(2.
KCH)

• W I-szej połowie 2018 r. opracowano 
inwentaryzację wielobranżową oraz 
ekspertyzę konstrukcyjną Poddasza Pałacu 
Kazimierzowskiego. 

• W okresie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019r. 
przeprowadzono badania konserwatorsko-
chemiczne pod katem wykluczenia 
ewentualnego zagrożenia substancjami 
szkodliwymi, użytymi do zabezpieczenia 
więźby dachowej. Przeprowadzone badania nie 
wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
i środowiska pracy.

• Równocześnie z badaniami konserwatorskimi 
opracowano analizę architektoniczno-
konserwatorską  drewnianej więźby konstrukcji 
dachu Pałacu Kazimierzowskiego.

• W listopadzie 2019 r. Uniwersytet Warszawski 
uzyskał zalecenia konserwatorskie dla nowych 
założeń funkcjonalno-użytkowych.

• Zamawiający posiada Ekspertyzę 
techniczną stanu ochrony pożarowej 
Pałacu Kazimierzowskiego, zaktualizowaną 
w październiku 2019 r. Zaktualizowana 
ekspertyza wymaga uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków oraz uzyskania zgody 
Państwowej Straży Pożarnej
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5. Status formalny inwestycji, zaawansowanie prac przedprojektowych oraz informacje o 
przewidywanej ścieżce inwestycyjnej

• Zamawiający uzyskał  decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
polegającej na przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na 
użytkowe o funkcjach administracyjnych i 
biurowych, konferencyjnych oraz naukowo-
dydaktycznych

• W niniejszych Wytycznych Funkcjonalno- 
Użytkowych uwzględniono podstawowe 
zalecenia wynikające z przeprowadzonych analiz 
i badań architektoniczno-konserwatorskich, 
oceny stanu technicznego budynku oraz 
wnioski z pracy Zespołu Użytkowników w 
zakresie współdzielenia i współużytkowania 
pomieszczeń, potrzeb socjalnych oraz 
dostępności tej części budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji 
umożliwi poprawę warunków pracy osób 
zatrudnionych w administracji i podwyższy 
jakość obsługi studentów, w tym zagranicznych. 
Nowo powstałe pomieszczenia zwiększą 
komfort i efektywność pracy osób i jednostek 
współpracujących z otoczeniem i realizujących 
współpracę międzynarodową. Zmiany w 
infrastrukturze lokalowej zachęcą studentów 
i pracowników do korzystania ze wsparcia 
administracyjnego i ułatwią im funkcjonowanie 
na uczelni, szczególnie w pierwszym okresie ich 
pracy i edukacji. 

• Władze Uniwersytetu Warszawskiego 
podjęły decyzję o zorganizowaniu przetargu 
nieograniczonego na wybór Wykonawcy 
wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-
biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) 
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poddasza Pałacu Kazimierzowskiego.

• Podstawą do ogłoszenia przetargu jest  Opis 
Przedmiotu Zamówienia, którego integralną 
częścią są niniejsze Wytyczne Funkcjonalno-
Użytkowe (WFU), jak też pozostałe dokumenty 
archiwalne, techniczne i formalne, będąc w 
posiadaniu Uniwersytetu (patrz II.4 i p. IV WFU).

• Uniwersytet Warszawski planuje ogłoszenie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych w III kwartale 2021 r., rozpoczęcie 
prac budowlanych w IV kwartale 2021 r., a ich 
zakończenie i odbiór inwestycji do końca 
2022 r. 
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Opis stanu istniejącego i analiza uwarunkowań realizacji inwestycji

Rys. 19. 1914 r. - zdjęcie lotnicze Warszawy, źródło: https://warszawa.fotopolska.eu/406057,foto.html?o=b5139
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.1  Konteskt miejski - Trakt Królewski, 
Skarpa Warszawska, ul. Oboźna

Trakt Królewski, a więc główna oś kompozycyjna 
historycznej Warszawy, łącząca Stare Miasto 
z pałacem królewskim w Wilanowie, stanowi 
punkt odniesienia dla planowanej inwestycji. 
Obiekt znajduje się w bliskim otoczeniu 
Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu 
- na Kampusie Centralnym UW w sąsiedztwie 
ważnych obiektów (Pałac Staszica, Pomnik 
Kopernika, Kościół Świętego Krzyża).

Od początku istnienia Warszawy był to główny 
szlak komunikacyjny wiodący na południe. 
W trakcie rozrastania się miasta, coraz więcej 
rezydencji i pałaców arystokracji powstawało 
wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia - tak, aby 
znajdować się jak najbliżej siedziby króla. 
Z biegiem lat ranga zwiększyła się, ponieważ 
droga zaczęła łączyć ze sobą kolejne rezydencje 
królewskie - Pałac w Wilanowie oraz następnie 
założenie pałacowo-ogrodowe w Łazienkach 
Królewskich.

Status Traktatu Królewskiego został utrwalony 
w powojennych założeniach planistycznych, 
kiedy zdecydowano się na odbudowę Starego 
Miasta oraz Krakowskiego Przemieścia jako 
historycznego centrum miasta.

Obecnie zarówno Krakowskie Przedmieście 
jak i Nowy Świat pełnią rolę reprezentacyjnego 
deptaka miejskiego, w dodatku są w soboty 
i niedziele zupełnie wyłączane z ruchu 
samochodowego.

1.2  Kampus wpisany w miasto6

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.

Obecnie Zgrupowanie Centrum, zajmuje ok. 
54 300 m2 powierzchni budynków. Realizacja 
Programu Wieloletniego zwiększy Zgrupowanie 
Centrum o ok. 49%. 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.

Uniwesytet Warszawski pracuje nad wizją 
kampusu zwarto-otwartego, która była poddana 
konsultacji z Radą Architektury i Przestrzeni 
Publicznej Warszawy w dniu 25.10.2017r.7 
Protokół oraz stanowisko Rady dostępne są na 
stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.8
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6. żródło: fragmenty wersji roboczej 
standardów projektowych Uniwersytetu 
Warszawskiego
7. źródło: “Posiedzenia Rady Architektury 
i Przestrzeni Publicznej Warszawy BIPA 
25.10.2017r.” opracowanie własne 
- BIPA
8. źródło: oficjalna strona Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy /raippw/
architektura.um.warszawa.pl
(data dostępu 16.02.2018r.)

Rys. 20.  Kompozycja urbanistyczna Krakowskiego Przedmieścia
Źródło: Kazimierz Wejchert - “Elementy Kompozycji Urbanistycznej” - Warszawa 1984
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.3  Historia Kampusu Głównego

W XVIII wieku na kampusie stał poprzednik 
pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, własność 
Stanisława Poniatowskiego. W 1843 roku 
właścicielem został Seweryn Uruski, który polecił 
go zburzyć i wybudować na jego miejscu nowy 
wg projektu Andrzeja Gołońskiego. Ostatnią 
rewitalizację pałacu zakończono w 2015 roku.

W 1786 roku Ludwik Tyszkiewicz rozpoczął 
budowę pałacu Tyszkiewiczów-Potockich z 
architektem królewskim Janem Chrystianem 
Kamsetzerem. Pałac ten wybudowano w linii 
zabudowy ulicy, a nie jak większość pałaców 
warszawskich, cofniętych w głąb posesji. Pałac 
doczekał się rewitalizacji w 2015 roku. W 1707 
roku zbudowano szpital św. Rocha dla potrzeb 
bractwa. Początkowo powstały jedynie skrzydła 
budynku od strony Krakowskiego Przedmieścia 
i od południa. Około 1749 roku wzniesiono 
pozostałe części (zamykające dziedziniec) oraz 
późnobarokową kaplicę. Autorem projektu 
przebudowy był Jakub Fontana. Budynek został 
zniszczony w czasie wojny. W procesie odbudowy 
odtworzono starannie neorenesansową elewację 
frontową, a skrzydłom bocznym i kaplicy 
przywrócono cechy późnego baroku.

Jedną ze współcześniejszych realizacji na terenie
kampusu jest Collegium Iuridicum III projektu 
pracowni BNS z 2005 roku. W budynku mieści się 
m.in. biblioteka wydziału prawa wraz z czytelnią. 
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Najnowszym budynkiem na terenie kampusu 
Centralnego jest wzniesiony w 2011 roku, 
Budynek Instytutu Historycznego pracowni BNS.
Na wysokości pierwszego piętra nowoczesny 
budynek jest połączony przeszklonym 

łącznikiem z Gmachem Pomuzealnym. Teren 
wokół budynku – ze starannie zaprojektowaną 
zielenią, kolumnadami, kamiennymi ławkami 
oraz amfiteatralnymi schodami – jest miejscem 
spotkań studentów.

Rys. 21. Zakres obiektów wchodzących w skład Kampusu Głównego UW
Źródło: ukosne.um.warszawa.pl, opracowanie własne
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.4  Analiza przekształceń historycznych obszaru dzisiejszego Kampusu Głównego9
1768
Mapa Warszawy i jej okolic 
Pałac Kazimierzowski jako siedziba Korpusu Kadetów Szkoły 
Rycerskiej

1945
Pałac Kazimierzowski na tle zdjęcia lotniczego z 1945 r. 
ukazującego zniszczenia wojenne

1891 - 1908
Pałac Kazimierzowski na tle tzw. Planu Lindleyów (1891-
1908); na osi Pałacu widoczny jest już budynek Biblioteki 
Uniwersyteckiej

1982
Pałac Kazimierzowski na tle zdjęcia lotniczego z 1982 r. 

1936
Pałac Kazimierzowski na tle planu miasta z 1936 r.

2018
Pałac Kazimierzowski na tle zdjęcia lotniczego z 2018 r.

Rys. 22. Schemat historyczny 1768 Rys. 23. Schemat historyczny 1891-1908 Rys. 24. Schemat historyczny 1936

Rys. 25. Schemat historyczny 1945 Rys. 26. Schemat historyczny 1982 Rys. 27. Schemat historyczny 2018

9. opracowanie własne BIPA na 
podstawie https://mapa.um.warszawa.
pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_
historyczna
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.5  Historia budynku

1.5.1  Rys historyczny obiektu

Pałac Kazimierzowski został wzniesiony w 
latach 1637-1641 na skraju skarpy wiślanej wg 
projektu włoskiego architekta Giovanni Trevano, 
zwany letnim pałacem Villa Regia. Powstał w 
stylu wczesnego baroku jako prywatny budynek 
rodziny Wazów poza ówczesnymi granicami 
miasta. Od strony wschodniej i zachodniej 
znajdowały się loggie widokowe, a w narożach 
zbudowano cztery dekoracyjne wieżyczki.

Po śmierci  króla Władysława IV pałac 
przebudował Jan Kazimierz, rozszerzając obszar 
rezydencji o park z tarasami, fontannami i 
rzeźbami. W połowie XVII wieku pałac został 
zniszczony przez wojska szwedzkie. W roku 
1660 obiekt  odbudowano i nazwano go na 
cześć fundatora króla Jana Kazimierza (Pałac 
Kazimierzowski). W 1695 budynek został 
całkowicie zniszczony przez pożar.

Za czasów panowania Sasów powstaje brama  
wjazdowa od strony Krakowskiego Przedmieścia, 
a na dziedzińcu osiem budynków koszarowych 
ustawionych prostopadle do rezydencji. W 
latach 1737-1739 pałac zostaje odbudowany dla 
hrabiego Aleksandra J. Sułkowskiego w formie 
późnego baroku od ogrodu i klasycystycznej 
od frontu wg projektu Jana Zygmunta Deybla i 
Joachima Daniela Jaucha.
W 1765 r. Stanisław August przeznacza pałac na 
siedzibę Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, po 
przebudowie wnętrz przez Dominika Merliniego. 
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Na początku XIX wieku budynek poddano 
gruntownej przebudowie i przekazano na 
potrzeby władz oświatowych. Od 1816 r. pałac 
stał się siedzibą Uniwersytetu Warszawskiego, 
w miejscu spalonych koszar powstają dwa nowe 
pawilony projektu Jakuba Kubickiego i pawilony 
projektu Michała Kado. Sam pałac przechodzi 
gruntowny remont w stylu klasycystycznym 
wg H. Szpilowskiego i W. Ritschela, do 1841 r. 
powstają w jego otoczeniu kolejne pawilony, 
m. in. pawilon A. Corazziego. Ok. 1863 zostają 
one przebudowane wg projektów Antoniego 
Sulimowskiego.

W okresie II wojny światowej pałac został spalony 
wraz z innymi budynkami uniwersyteckimi, 

Rys. 28. Grafika przedstawiająca Pałac Kazimierzowski autorstwa Pierra se Tirregaille, 1762; żródło: Księga Pałaców Warszawy, Tadeusz S. Jaroszewski
Interpress Warszawa 1985

odbudowany w latach 1945-1954 wg projektu 
Piotra Biegańskiego.
Zachowano istniejącą fasadę, a elewacje boczne 
i tylną odtworzono na podstawie widoków 
Canaletta. Zachowane rysunki projektu z 
początków XIX wieku były podstawą do 
odwzorowania układu pomieszczeń, dekoracje 
późnobarokowe i klasycystyczne ukształtowano 
bez wsparcia materiałów historycznych. 

Pałac Kazimierzowski mieści obecnie rektorat 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekt 
użytkowany jest również przez biura obsługujące 
władze uczelni, studentów i pracowników oraz 
administrację centralną UW.
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.5  Historia budynku

1.5.1  Poddasze i więźba

Obecny dach Pałacu Kazimierzowskiego został 
odbudowany wg projektu Piotra Biegańskiego i 
konstruktora inż. Stanisława Hempla w 1949r. 
Jego konstrukcja nie odpowiada żadnej z 
historycznych form dawnego pałacu – 
1. barokowy dach z mansardowymi połaciami 
ryzalitów i hełmiasty dach w części środkowej; 
2. dach pałacu A. Sułkowskiego z lat 30-tych 
XVIII wieku; 
3. pierwotny dach Villi Regia z XVII wieku. 
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Obecny kształt dachu wraz z więźbą jest 
uznawany za współczesne zadaszenie 
historycznego budynku.
Wykonano nowoczesną konstrukcję dachową 
wiązarowo-kleszczową zachowując kształt dachu 
dostosowany do charakteru elewacji. Obecna 
forma była najlepszą propozycją odbudowy 
dachu z uwagi na ciężar konstrukcji i oszczędność 
materiału.
Więźbę dachową wykonano z dwuteowych 
wiązarów ze zbijanych krzyżowo desek, o 
łącznej długości 12 m, podpartych na murach 
zewnętrznych (wspartych żelbetowym 
wieńcem), w środku rozpiętości i w kalenicy. 

Podparcie środkowe jest realizowane w formie 
obustronnych kleszczy połączonych ze słupem 
z dwoma zastrzałami. Rozstaw wiązarów wynosi 
ok. 3,20 m, a wysokości mieszczą się w przedziale 
od 40 cm do 60 cm. Na wiązarach spoczywają 
kolejno: płatwie, krokwie w rozstawie co ok. 80 
cm, łaty i dachówka ceramiczna tzw. holenderka 
płaska. W środkowej części poddasza nad „Salą 
złotą” wyodrębniono obszar bez w/w podparć 
ze względu na dużą rozpiętość (ok. 18,4 m) i 
problemy z ograniczoną nośnością podciągu.

Rys. 29. Projekt odbudowy Pałacu Kazimierzowskiego wg dr inż. arch. Piotra Biegańskiego, 1949 r. Rys. 30. Projekt odbudowy Pałacu Kazimierzowskiego wg dr inż. arch. Piotra Biegańskiego, 1949 r.



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 27

1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.6  Ochrona konserwatorska
Pałac Kazimierzowski został wpisany do Rejestru Zabytków pod nr: A-243/1,  decyzją z 1 lipca 1965 r. ze względu na wartość zabytkową i historyczną. 
Dodatkowo, teren na którym jest zlokalizowany Pałac Kazimierzowski został wpisany do Rejestru Zabytków pod nr: 1244-A, decyzją z dnia 27 lipca 
1984r. jako zespół architektoniczno-przestrzenny Uniwersytetu Warszawskiego wraz z układem dróg, zielenią, skarpą i architekturą (obiekty budowlane 
ujęte w aneksie do w/w decyzji). Wpis całego obszaru kampusu uniwersyteckiego do rejestru zabytków obejmuje zarówno budynki jak i teren wokół 
budynków.
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Rys. 31. Źródło: https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?servise=zabytki
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.6  Ochrona konserwatorska

Pałac Kazimierzowski znajduje się również w obrębie obszaru o statusie Pomnika Historii utworzonego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Monitor Polski nr 50, poz. 423)  „Warszawa – historyczny zespół miasta z traktem 
królewskim i Wilanowem”.
Zielona Karta Zabytku10
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Rys. 32. Zielona Karta Zabytku
10. Źródło: Archiwum Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa
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1. Kontekst przestrzenny i historyczny

1.6  Ochrona konserwatorska

Dodatkowo do rejestru zabytków wpisany jest układ urbanistyczny (założenie urbanistyczne) ul. Krakowskie Przedmieście nr rej.: A-205 z decyzją 
z dn. 1.06.1965 r.

Zielona Karta Zabytku10
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10. Źródło: Archiwum Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa Rys. 33. Zielona Karta Zabytku
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2. Uwarunkowania planistyczne

2.1.  Informacja ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Warszawy

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

Działka położona jest na terenie:

- UN: tereny usług nauki z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszących funkcji podstawowej
- strefie śródmieścia funkcjonalnego

Parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy: 20m
- średni wskaźnik intensywności zabudowy 
brutto: 2,0
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego nie określa minimal-
nego procentowego udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej (PBC) dla analizowanego obszaru

Rys. 34. Fragment Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy - struktura funkcjonalna (Rysunek nr 1)
Źródło: um.warszawa.pl, opracowanie własne
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2.2  Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego

• Obecnie na obszarze kampusu 
uniwersyteckiego nie obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

• MPZP rejonu Powiśla Północnego jest w 
trakcie opracowania (uchwała Rady m. st. 
Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Powiśla Północnego nr 
LXXXIII/2767/2006 z 19-10-2006 r.).

• Uchwalenie MPZP nie jest przewidziane przed 
rozpoczęciem inwestycji.

2. Uwarunkowania planistyczne
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Rys. 35.  Projekt MPZP rejonu Powiśla Północnego
Źródło: MPPPiSR, prezentacja Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Powiśla Północnego
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2.3 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (LICP)

• Ze względu na brak MPZP, w związku z 
planowaną zmianą sposobu użytkowania 
Zamawiający uzyskał  w dn. 3 września 2019r. 
decyzję nr 28/CP/ŚRÓ/2019 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu krajowym i wojewódzkim, polegającej 
na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na użytkowe o 
funkcjach administracyjnych i biurowych, 
konferencyjnych oraz naukowo-dydaktycznych 
w budynku Pałacu Kazimierzowskiego, na części 
działki  ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02, przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 32 
w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. 

• Podstawowe ustalenia decyzji LICP

Budynek Pałacu Kazimierzowskiego  przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 32 
– zabudowa usługowa z zakresu nauki i 
szkolnictwa wyższego. Powierzchnia całkowita 
poddasza – ok. 950 m2, projektowana 
powierzchnia netto poddasza – ok. 895 m2 .

Planowana inwestycja ze względu na jej rodzaj, 
charakter i usytuowania nie narusza ładu 
przestrzennego w rozumieniu przepisu art. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane zamierzenie nie jest inwestycją 
figurującą w  Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz nie kwalifikuje się do 
przeprowadzenia postępowania wynikającgo z 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Projekt decyzji LICP został przesłany do 
uzgodnienia do Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Zgodnie z art. 53 
ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym „w przypadku niezajęcia 
stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 
2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia 
o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za 
dokonane”. W związku z niezajęciem przez 
MWKZ stanowiska w tym terminie nastąpiło 
tzw. „samouzgodnienie” projektu decyzji LICP.

Przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu 
istniejącej sieci miejskiej infrastruktury 
technicznej. Istniejące uzbrojenie terenu jest 
wystarczające dla realizacji planowanego 
zamierzenia. Obsługa komunikacyjna terenu 
wg stanu istniejącego, bez zmian. Działka nr 
36/2 z obrębu 5-04-02 posiada dostęp do dróg 
publicznych – ul. Krakowskie Przedmieście 
i ul. Oboźnej. 

2.4 Pomnik Historii

• Pałac Kazimierzowski znajduje się również 
w obrębie obszaru o statusie Pomnika Historii 
utworzonego zarządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii 
(Monitor Polski nr 50, poz. 423) „Warszawa – 
historyczny zespół miasta z traktem królewskim 
i Wilanowem”.

2. Uwarunkowania planistyczne
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3. Stan istniejący - otoczenie, budynek, poddasze
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Instytut Studiów Iberyjskich i Ibero-
amerykańskich

Budynek Pomuzealny
1820r. - M. Kado

Auditorium Maximum
1934r. - F. Eychhorn

Budynek Porektorski
1816r. - J. Kubicki

Budynek Poseminaryjny
1816r. - J. Kubicki

Budynek Pokuratorski
1818r.

Pałac Kazimierzowski
1643r.

Szkoła Główna
1841r. - A. Corazzi

Pawilon Mineralogiczny
1818r.

Pałac Zamoyskich
1667r.

Szpital św. Rocha
1707r. - J. Fontana

Brama Uniwersytecka
XVIIIw.

Gmach Audytoryjny
1822r. - M. Kado

Budynek dawnej biblioteki
1849r. - S. Szyller i A. Jabłoński-Ja-
sieńczyk

Pałac Zamoyskich
1667r.

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
1786r. - J.Ch. Kamsetzer

Rys. 36. Kampus Centralny UW - lokalizacja
Źródło: ukosne.um.warszawa.pl, opracowanie własne

3.1. Stan istniejący - otoczenie Pałacu Kazimierzowskiego
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3. Stan istniejący - otoczenie, budynek, poddasze

3.2  Stan istniejący - obecny stan budynku Pałacu KazimierzowskiegoI    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA         
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11. Fotografie: zbiór własny BIPA

Rys. 37. Pałac Kazimierzowski
Źródło: opracowanie własne

Rys. 40. Widok Pałacu Kazimierzowskiego od strony Parku Kazimierzowskiego 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 38. Wejście do Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 39. Wnętrz Pałacu Kazimierzowskiego, klatka schodowa
Źródło: opracowanie własne

Rys. 41. Pałac Kazimierzowski 
Źródło: opracowanie własne
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3. Stan istniejący - otoczenie, budynek, poddasze

3.3. Stan istniejący - poddasze Pałacu KazimierzowskiegoI    WPROWADZENIE
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11. Fotografie: zbiór własny BIPA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

Rys. 42. Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 43. Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 44. Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 45. Fragmenty więźby dachowej.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 46. Fragmenty więźby dachowej.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 47. Fragmenty więźby dachowej.
Źródło: opracowanie własne
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4. Informacja o archiwalnej dokumentacji będącej w posiadaniu UW
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4.1  Inwentaryzacje

4.1.1 Inwentaryzacja oraz ekspertyza tech-
niczna poddasza Pałacu Kazimierzowskiego pod 
kątem możliwości zagospodarowania podda-
sza na cele użytkowe z przeznaczeniem na cza-
sowy pobyt ludzi; opr.: Tuxbel Engineering sp. z 
o.o. Św.Szczepana 40, 61-465 Poznań; kwiecień 
2018 r.

4.2  Ekspertyzy i opinie techniczne

4.2.1. Inwentaryzacja oraz ekspertyza tech-
niczna poddasza Pałacu Kazimierzowskiego pod 
kątem możliwości zagospodarowania podda-
sza na cele użytkowe z przeznaczeniem na cza-
sowy pobyt ludzi; opr.: Tuxbel Engineering sp. z 
o.o. Św.Szczepana 40, 61-465 Poznań; kwiecień 
2018 r.

4.2.2. Ekspertyza stanu ochrony p.poż. dla Pa-
łacu Kazimierzowskiego; rzecz. ds. zabezp. ppoż. 
inż. Stanisław Smuga; rzecz. bud. inż. bud. ląd 
Marian Nocula; luty 2014 r.

4.2.3. Ekspertyza techniczna w zakresie wa-
runków ochrony ppoż. (rysunki); opr.: rzecz. ds. 
zabezp. ppoż. inż. Stanisław Smuga; rzecz. bud. 
inż. bud. ląd Marian Nocula; 2014 r.

4.2.4. Opinia techniczna z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej z 10 maja 2019 r.

4.2.5. Opinia techniczna dotycząca projekto-
wanych rozwiązań termicznych oraz efektyw-
ności energetycznej dla przebudowy poddasza 

Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biuro-
we. opr.: rzecz. bud. mgr inż. arch. Mirosława 
Puczyńska, upr. nr MA 019/03; maj 2019

4.2.6 Podstawowe wytyczne w zakresie insta-
lacji sanitarnych jakie należy wykonać jako część 
prac adaptacyjnych nieużytkowego poddasza 
Pałacu Kazimierzowskiego w ramach realizacji 
programu wieloletniego „Uniwersytet Warszaw-
ski 2016-2025”, opr.: GENACLIMA projektowa-
nie i doradztwo techniczne Grzegorz Wachnik, 
Klaudyny 14 lokal 8, 01-684 Warszawa, maj 
2019 r.

4.3  Opinie konserwatorskie, opracowa-
nia studialne i badawcze

4.3.1  Program badań konserwatorskich w za-
kresie elementów więźby drewnianej stanowią-
cej konstrukcję dachu; mgr inż. arch. Mikołaj Ko-
łacz, upr. bud. MA 016/04; maj 2018 r.

4.3.2 Analiza architektoniczno-konserwator-
ska drewnianej więźby dachowej Pałacu Kazi-
mierzowskiego znajdującego się na Kampusie 
Głównym Uniwersytetu Warszawskiego; opr.: 
festgrupa sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 47/2a, 
00-697 Warszawa; styczeń 2019 r.

4.3.3 Ograniczone badania konserwatorskie 
drewnianej więźby dachowej Pałacu Kazimie-
rzowskiego; opr.: festgrupa sp. z o.o. Aleje Je-
rozolimskie 47/2a, 00-697 Warszawa; styczeń 
2019 r.
4.3.4 Raport z analizy próbek materiałowych 
– drewno; festgrupa sp. z o.o. Pracownika archi-

tektoniczno-konserwatorska Al. Jerozolimskie 
47/2a, 00-697 Warszawa; grudzień 2018 r.

4.3.5 Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 
powietrza w ramach badań konserwatorskich 
drewnianej więźby dachowej Pałacu Kazimie-
rzowskiego; opr. Festgrupa sp. z o.o. Aleje Je-
rozolimskie 47/2a, 00-697 Warszawa; czerwiec 
2019 r.

4.4  Dokumentacja projektowa

4.4.1 Projekt architektoniczno-konstrukcyj-
ny odbudowy powojennej Pałacu Kazimierzow-
skiego; autor projektu: prof. dr Piotr Biegański, 
prof. Stanisław Hempel - Zakład Historii Archi-
tektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej; Ko-
szykowa 55

4.4.2 Projekt odbudowy dachu (Pałacu Kazimie-
rzowskiego); autor projektu: Zakład Historii Ar-
chitektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej; 
Koszykowa 55

4.4.3 Koncepcja przebudowy i zmiany sposo-
bu użytkowania poddasza nieużytkowego w bu-
dynku Pałacu Kazimierzowskiego przy ulicy Kra-
kowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie na 
terenie Uniwersytetu Warszawskiego; opr.: mgr 
inż. arch. Radosław Kowalewski, mgr inż. Ewa 
Dudzik; kwiecień 2008 r.
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5. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i badania architektoniczne

W kwietniu 2018 r. wykonano inwentaryzację 
oraz ekspertyzę techniczną poddasza Pałacu 
Kazimierzowskiego pod kątem możliwości 
zagospodarowania poddasza na cele użytkowe 
z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi. 
Opracowanie przygotowało biuro projektowe 
Tuxbel Engineering Sp. z o.o., pod kierunkiem 
mgr inż. Macieja Grzelskiego. 

W okresie sierpień 2018 r – czerwiec 
2019 r przeprowadzono konserwatorskie 
badania laboratoryjno-chemiczne pod katem 
wykluczenia ewentualnego zagrożenia 
substancjami szkodliwymi, użytymi pierwotnie 
do zabezpieczenia więźby dachowej.
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5.1 Inwentaryzacja 

Inwentaryzacja techniczno-budowlana pod 
kątem możliwości zagospodarowania poddasza 
na cele użytkowe obejmuje inwentaryzację 
konstrukcji i poziomów posadzek, więźby 
dachowej i dachu oraz instalacji.

5.2 Ekspertyza techniczna - ustalenia:

• strategiczne elementy konstrukcji nie spełniają 
warunków nośności i użytkowalności 
• niska jakość ścian zewnętrznych stanowiących 
podporę wiązarów głównych 
• brak zabezpieczenia przeciwpożarowego 
• wykorzystanie, szkodliwego dla zdrowia, 
karbolineum do impregnacji więźby 
• niewielka nośność stropu nad II-gim piętrem 

5.2.2 Wnioski i zalecenia
 
• Dobry stan technicznych więźby dachowej 
• Zwiększenie nośności stropu nad II-gim 
piętrem poprzez zdjęcie górnej warstwy podłogi 
(beton ze styropianem) o ok. 0,5 kN/m2 
• Wzmocnienie stropów Kleina za pomocą 
zespolenia istniejących belek z nową płytą 
żelbetową oraz wzmocnienie samych belek i ich 
podparcia na ścianach nośnych w celu spełnienia 
wymogów nośności w przypadku lokalizacji 
funkcji sal wykładowych/wystawowych na 
powierzchni poddasza 
• Istniejące instalacje wod.-kan. oraz wentylacji 
nie stanowią utrudnienia przy projekcie 
adaptacji poddasza na cele użytkowe 
• Przeprowadzenie kontroli instalacji 
elektrycznych oraz modernizacji 
• Potrzeba opracowania ekspertyzy dot. 
ochrony p. pożarowej 
• Przeprowadzenie ponownego zabezpieczenia 
p. pożarowego drewnianej więźby Pałacu 
Kazimierzowskiego

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 5

W I połowie 2018r. opracowano inwentaryzację wielobranżową oraz 
ekspertyzę konstrukcyjną Poddasza Pałacu Kazimierzowskiego. 

Ekspertyza potwierdziła mozliwość adaptacji poddasza na cele użytkowe, 
pod warunkiem odciążenia i wzmocnienia istniejącej konstrukcji stropu nad II 
piętrem i minimalizacji obciążania istniejącej więźby dachowej. 

Ekspertyza wykazała również użycie do zabezpieczenia więźby szkodliwego 
środka o nazwie Karbolineum. Konieczne było sprawdzenie, czy wyżej 
wymieniona substancja nie będzie zagrażała życiu i zdrowiu przyszłych 
użytkowników. 

EKSPERTYZY TECHNICZNE I BADANIA LABORATORYJNE 

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 5

W I połowie 2018r. opracowano inwentaryzację wielobranżową oraz 
ekspertyzę konstrukcyjną Poddasza Pałacu Kazimierzowskiego. 

Ekspertyza potwierdziła mozliwość adaptacji poddasza na cele użytkowe, 
pod warunkiem odciążenia i wzmocnienia istniejącej konstrukcji stropu nad II 
piętrem i minimalizacji obciążania istniejącej więźby dachowej. 

Ekspertyza wykazała również użycie do zabezpieczenia więźby szkodliwego 
środka o nazwie Karbolineum. Konieczne było sprawdzenie, czy wyżej 
wymieniona substancja nie będzie zagrażała życiu i zdrowiu przyszłych 
użytkowników. 

EKSPERTYZY TECHNICZNE I BADANIA LABORATORYJNE 

Rys. 49. Ekspertyza techniczna, źródło: Tuxbel EngineeringRys. 48. Ekspertyza techniczna, źródło: Tuxbel Engineering
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sprawdzenia czy substancje szkodliwe nie są 
wydzielane do przestrzeni poddasza.

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA         
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI
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4.  Dokumentacja fotograficzna 

4.1.  Zadokumentowanie fotograficzne miejsca pobrania próbki drewna K1

4.1.1.- element drewniany przed pobraniem próbki K1. 

4.1.2.- element drewniany przed pobraniem próbki K1. Rys. 50. Fragmenty Sprawozdania z badań laboratoryjnych powietrza. Źródło: Instytut 
Techniki Budowlanej, opracowanie własne

Rys. 51. Fragmenty Sprawozdania z badań laboratoryjnych powietrza. Źródło: Instytut 
Techniki Budowlanej, opracowanie własne

Rys. 52. Fragmenty Sprawozdania z badań laboratoryjnych powietrza. Źródło: Instytut 
Techniki Budowlanej, opracowanie własne

Rys. 53. Fragmenty Sprawozdania z badań laboratoryjnych powietrza. Źródło: Instytut 
Techniki Budowlanej, opracowanie własne



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 39

6. Analiza architektoniczno-konserwatorska 

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA         
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

Równocześnie z badaniami konserwatorskimi 
wykonano  analizę architektoniczno-
konserwatorską drewnianej więźby konstrukcji 
dachu Pałacu Kazimierzowskiego, w wyniku 
której oceniono, że zastosowane rozwiązania 
techniczne, m.in. układ konstrukcyjny, 
kształty wiązarów i gabaryty dźwigarów, są 
wyjątkowe, jednostkowe, niepowtarzalne w 
skali miasta i regionu – przez co prezentują 
znaczące materialne wartości kulturowe warte 
zachowania i wyeksponowania w ramach 
planowanej przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania, w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

6.1. Określenie faz budowlanych  
przekształceń istniejącej więźby 
dachowej 

• Budowa istniejącej więźby - pierwsza i główna 
faza budowlana - pod koniec lat 40-tych XX 
wieku, w okresie powojennej odbudowy Pałacu 
Kazimierzowskiego.

• Wyodrębniona druga faza budowlana sprzed 
kilkunastu lat dotyczy wymiany pokrycia 
dachowego z dachówki ceramicznej, wraz z 
ołaceniem i montażem membrany, tzw. folii 
wierzchniego krycia. Jednakże bez ingerencji 
w drewniane elementy więźby, z zachowaniem 
istniejących naprzemiennie ułożonych płatwi 
oraz zapewne i krokwi.

• Wyodrębniony epizod budowlany sprzed 
kilkunastu lat (przed 2006 r.), dotyczy 
wzmocnienia miejsc oparcia dźwigarów 

dachowych za pomocą drewnianych wsporników
(zdwojonych słupków i krótkich podwalin).

• Przedmiotowa drewniana więźba dachowa 
jest jednorodna czasowo, stylistycznie i 
konstrukcyjnie, zachowana bez przekształceń, 
i deformacji - jedynie wzmocniona elementami 
dodanymi, niezniekształcającymi samej 
konstrukcji więźby.

6.2. Wartościowanie substancji 
zabytkowej więźby dachowej Pałacu 
Kazimierzowskiego

• Istniejąca drewniana więźba dachowa 
Pałacu Kazimierzowskiego jest współczesnym 
zadaszeniem historycznego budynku. Tzn. jej 
bryła, kształt i nachylenie połaci są inne niż 
historyczne, poprzednie, przed 1939 rokiem – są 
wyrazem ówczesnych, powojennych koncepcji 
urbanistyczno-konserwatorskich.

• Zastosowane w końcu lat 40-tych XX 
wieku rozwiązania techniczne, m.in. układ 
konstrukcyjny, kształty wiązarów i gabaryty 
dźwigarów, są wyjątkowe, jednostkowe, 
niepowtarzalne w skali miasta i regionu – przez 
to prezentują znaczące wartości kulturowe.

• Istniejąca drewniana więźba dachowa Pałacu 
Kazimierzowskiego jest godna zachowania i 
eksponowania jako niezwykły, pomysłowy, 
oryginalny przykład myśli konstrukcyjnej, godna 
ochrony konserwatorskiej.

• Wartością istniejącej drewnianej więźby 
dachowej Pałacu Kazimierzowskiego jest 
wyjątkowy pomysł na konstrukcję i jej 
jednostkowe wykonanie, oraz bardzo wysoki, 
stopień zachowania tej 70-cio letniej już 
konstrukcji.

• Taką więźbę powinno się pokazywać 
m.in. wszystkim studentom budownictwa 
lądowego, przyszłym konstruktorom, w celach 
edukacyjnych i naukowych – jako jeden z 
ostatnich, świetnie zachowanych, przykładów 
wysokiego kunsztu konstrukcyjnego.

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 
Nazwa rysunku:
Model stanu 
istniejącego

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
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Rys. 54. Model 3d więźby dachowej stan istniejący. Źródło: opracowanie własne BIPA UW
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1.1 Opis budynku 

Pałac Kazimierzowski zlokalizowany jest w 
Warszawie przy ulicy Krakowskie
Przedmieście 26/28 w dzielnicy Śródmieście 
na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Budynek pełnił pierwotnie funkcje 
reprezentacyjnej rezydencji królewskiej i 
magnackiej a następnie został przekazany 
na cele publicznych instytucji naukowo-
dydaktycznych. Budynek został niemal 
doszczętnie zniszczony w czasie II wojny 
światowej, odbudowany w latach 1945 – 
1960. Obecnie jest siedzibą władz głównych 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Pałac Kazimierzowski znajduje się we 
wschodniej części zespołu architektoniczno-
przestrzennego UW, na zamknięciu głównej osi 
Uniwersytetu, wyznaczonej przez bramę główną 
od strony Krakowskiego Przedmieścia. Budynek 
stoi na Skarpie Warszawskiej, której zbocze  
wraz z terenem zielonym dochodzącym do 
ul. Browarnej tworzy Park Kazimierzowski.

Pałac Kazimierzowski jest siedzibą władz 
rektorskich oraz wielu biur obsługujących 
studentów i pracowników naukowych.  
Ww. pomieszczenia reprezentacyjno-
konferencyjne oraz administracyjno-biurowe 
posiadają  zaplecze higieniczno-sanitarne. Na 
parterze znajduje się lokal gastronomiczny z 
własną kuchnią. Swoje pomieszczenia mają też 
pracownicy biura ochrony UW.  
W części podziemnej budynku znajdują się 

m.in. pomieszczenia techniczne (m.in. węzeł 
c.o.).

Współczesna geometria dachu Pałacu 
Kazimierzowskiego, odbudowanego po 
zniszczeniach II wojny światowej wg projektu 
prof. dr architekta Piotra Biegańskiego i znanego 
konstruktora inż. Stanisława Hempla w 1949r. 
nie jest wzorowana na konkretnej formie 
historycznie istniejącego niegdyś dachu Pałacu 
Kazimierzowskiego.

Budynek niemal doszczętnie zniszczony w II 
wojnie światowej najpierw w 1939 r., później 
w okresie Powstania Warszawskiego został w 
okresie 1945 - 1960 odbudowany. Zasadnicza 
odbudowa miała miejsce w latach 1946 - 1947 
wg projektu Zakładu Historii Architektury
i Sztuki Politechniki Warszawskiej pod 
kierownictwem prof. dr Piotra Biegańskiego. 

Projekty konstrukcyjne odbudowy dachu a 
także pozostałych elementów konstrukcyjnych 
wykonał prof. Stanisław Hempel. Odbudowa 
dachu natrafiła na wiele problemów natury 
konstrukcyjnej. Z uwagi na dużą rozpiętość 
(ok. 18,40 m w środkowej części w świetle 
murów) zastosowanie konstrukcji stalowej czy 
żelbetowej wiązałoby się z dużym obciążeniem 
ścian oraz fundamentów zwłaszcza elewacji 
wschodniej posadowionej na obsuwającej się 
skarpie.

Ponadto dużą wątpliwości budziła niska 
wytrzymałość  murów zewnętrznych, 
częściowo wypalonych w czasie wojny 
ponadto dolepianych do siebie w trakcie 

kolejnych odbudów przeważnie na słabej 
zaprawie wapiennej. Dlatego też postanowiono 
zaprojektować unikalną więźbę dachową 
konstrukcji wiązarowo-kleszczowej ze 
środkowym podparciem. 

Ponadto ze względów architektonicznych 
zrezygnowano z jednej ze ścian na parterze 
(hall wejściowy) ale wybudowano nad tą 
nieistniejącą ścianą ściany na I-szym i II-gim 
piętrze. By ją wybudować wykonstruowano 
podciąg w poziomie podłogi II-go piętra i 
następnie podwieszono ścianę I piętra, a także 
wymurowano nad nią ścianę II-go piętra. Fakt 
ten może ograniczać możliwości adaptacyjne 
poddasza. 

Rys. 56. Wnętrze Pałacu Kazimierzowskiego, klatka schodowa. 
Źródło: zbiór własny BIPA UW
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12.Tabela powierzchni, opracowanie 
własne

1.2 Opis poddasza

Poddasze budynku jest zasadniczo nieużytkowe, 
jest to wolna przestrzeń pod połaciami dachu 
wypełniona w znacznym stopniu konstrukcją 
dachu (drewniana więźba dachowa). 
W środkowej części poddasza więźba dachowa 
jest bardzo nietypowa, z wysokimi na 130cm 
dźwigarami ustawionymi poprzecznie do 
połaci dachu. Dzięki takiemu rozwiązaniu w 
tej części poddasza wytworzyła się  wolną 
przestrzeń o wymiarach ok. 12x13 m. W dwóch 
symetrycznych głównych skrzydłach więźba 
poddasza jest zbudowana w innej konstrukcji, 
przy zastosowaniu wiązarów krokwiowo-
kleszczowych o pochylonych stolcach oraz 
pomniejszych dźwigarach – w formie sześciu 
rzędów drewnianych skratowań o rozpiętości 
ok. 3,20 m. 

Więźbę dachową wykonano z dwuteowych 
wiązarów ze zbijanych krzyżowo desek. 
Wysokość wiązarów wynosi od 40 cm do 60 cm. 
Na wiązarach spoczywają płatwie, na płatwiach 
krokwie w rozstawie ok 80 cm. Na płatwiach 
znajdują się łaty, na łatach dachówka ceramiczna 
tzw. holenderka płaska.

Klasa drewna C24. Drewno zaimpregnowane 
środkiem karbolineum. Używany w latach 
40-tych do 60-tych ubiegłego stulecia jako 
środek do impregnacji drewna przeciwko 
grzybom, butwieniu i gniciu. Nie jest środkiem 
chroniącym przed rozprzestrzeniania się ognia. 
Ogólny stan techniczny więźby dachowej : dobry 
z wyłączeniem słupów - stan: zły z uwagi na 
liczne spękania.

Więźba dachowa jest nieocieplona, poddasze 
jest nieogrzewane. Za wyjątkiem czterech  
niewielkich okien, usytuowanych w lukarnach 
dachowych (od strony skarpy)  nie posiada 
oświetlenia naturalnego. Na poddaszu 
zlokalizowane są obecnie m.in. agregaty, 
centrale i przewody wentylacji mechanicznej. 

Na poddasze wychodzą dwie historyczne  klatki 
schodowe oraz szyb windowy zrealizowany 
współcześnie, w ramach dostosowania budynku 
do potrzeb osób z trudnościami poruszania się.  

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 4

PODDASZE STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIA

Rys. 57. Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 58. Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 59. Fragmenty więźby dachowej.
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 60. Aripaev Office, Arhitekt 11, źródło: archdaily.com
Rys. 61. Obo office, źródło: cigue.net

Rys. 64. The Forge, emrys architects, źródło: emrysarchitects.com Rys. 65. The Forge, emrys architects, źródło: emrysarchitects.com

Rys. 62. The Forge, emrys architects, źródło: emrysarchitects.com

Rys. 63. Aripaev Office, Arhitekt 11, źródło: archdaily.com
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Opis wyrobu

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, 
przezroczysta powłoka pęczniejąca, 
niezawierająca rozpuszczalnika, służą- 
ca do ochrony przeciwpożarowej kon-
strukcji drewnianych. To reaktywna 
farba ognioochronna najnowszej ge-
neracji, nadająca właściwą odporność 
ogniową drewnianym elementom 
konstrukcyjnym. Ze względu na swoją 
przezroczystość, naturalna powierzch-
nia materiałów drewnianych pozostaje 
widoczna, a estetyka drewna natural-
nego jest w pełni zachowana.

PROMADUR® w trakcie pożaru pęcz-
nieje wytwarzając izolacyjną pianę, 
która chroni drewno przed kontak-
tem z powietrzem (tlenem), obniżając 
palność i spowalniając przewodzenie 
energii (ciepła) pochodzącego od og-
nia do elementów drewnianych, pod-
nosząc ich odporność ogniową.

PROMADUR® może być stosowany 
tylko wewnątrz budynków. W normal-
nych warunkach, stosowanie warstwy 
wierzchniej nie jest konieczne. Acz-
kolwiek w celu podwyższenia odpor-
ności na wilgoć i poprawy właściwości 
mechanicznych (m.in. odporności na 
ścieranie) można zastosować PROMA-
DUR® Top Coat.

PROMADUR® jest przyjazny dla środo-
wiska ze względu na niską zawartość 
LZO i brak w składzie formaldehydu.

Zastosowanie

PROMADUR® stosuje się w celu obniże-
nia stopnia palności powierzchni drew-
nianych.  Zgodnie z PN-EN-13501 jest 
wyrobem niezapalnym, co stanowi naj-
wyższą możliwą klasę dla drewna natu-
ralnego chronionego przed ogniem  
z zastosowaniem powłoki reaktywnej.

Odporność ogniowa drewnianych ele-
mentów nośnych (kolumn, belek, stro-
pów i ścian) może zostać podniesiona 
poprzez zastosowanie pojedynczej 

powłoki PROMADUR®. Odporność og-
niowa elementu drewnianego zależy 
od jego przekroju, kształtu, materia-
łu, z jakiego został zrobiony (rodzaj 
drewna: iglaste lub liściaste,  drewno 
lite, klejone, piłowane, strugane), gę-
stości drewna, dostępności tlenu oraz 
ilości i jakości zastosowanych powłok 
ogniochronnych. W zależności od po-
wyższych czynników, PROMADUR® 
podnosi klasę odporności ogniowej 
elementów drewnianych do 120 minut 
(R120).

PROMADUR® można stosować we 
wszelkiego rodzaju budynkach, takich 
jak hotele, restauracje, szkoły, budynki 
użytku publicznego, muzea, biblioteki, 
biura i domy prywatne.

Charakterystyka

Reakcja na ogień

Konstrukcyjne lite drewno, płyty wió-
rowe i sklejka (o minimalnej grubości  
12 mm) chronione z zastosowaniem 
PROMADUR® w ilości 300 g/m2 osiąga-
ją klasę reakcji na ogień B-s1, d0.

Odporność ogniowa

PROMADUR® jest powłoką ochronną, 
która wpływa na odporność ogniową 
konstrukcji nośnych. Ocena odporno-
ści ogniowej jakiegokolwiek elementu 
drewnianego jest zawsze kombinacją 
podstawowej odporności ogniowej 
niezabezpieczonego elementu drew-
nianego i udziału materiału zabez-
pieczającego określonego zgodnie  
z PN-EN 1995-1-2:2008. 

Klasa odporności ogniowej chronio-
nych elementów drewnianych musi 
być określona w oparciu o otrzyma-
ne wartości tf→tch i kβ (na podstawie  
PN-EN 13381-7:2004), zgodnie z wy-
mogami PN-EN 1995-1-2:2008. 

Dalsze szczegóły patrz „Jak określić 
klasę odporności ogniowej dla chro-
nionego elementu drewnianego”?

Ogólne zalecenia stosowania

PROMADUR® jest specjalistyczną 
powłoką ogniochronną, którą nale-
ży nanosić na powierzchnię drewna 
przy użyciu pędzla lub wałka (wałki 
o krótkim włosiu) lub – w przypadku 
bardzo dużych powierzchni – z uży-
ciem sprzętu do natrysku hydro-
dynamicznego (zalecany rozmiar 
dyszy: 0,015”).

Przed rozpoczęciem nakładania 
produkt należy dokładnie wymie-
szać. Wyrób jest gotowy do użytku, 
aczkolwiek w miarę potrzeb można 
go rozcieńczać wodą w stosunku 
30 ml wody na 1 l produktu (3%). 
Narzędzia należy umyć ciepłą wodą 
niezwłocznie po ich użyciu.

Warunki w trakcie nakładania i pod-
czas schnięcia:

• temperatura > +6°C,
• wilgotność względna < 80%,
• zawartość wilgoci w drewnie,

lub materiałach drewnianych 
< 15%.

Powierzchnię drewna należy każ-
dorazowo skontrolować pod kątem 
właściwego przylegania produktu: 
nie może być ona brudna, pokryta 
pyłem, tłuszczem, woskiem, pleś-
nią, olejem, klejami ani jakimikol-
wiek innymi materiałami mogącymi 
wpłynąć negatywnie na przylega-
nie PROMADUR®. 
W przypadku, gdy niektóre skład-
niki materiałów drewnianych nie 
są znane, zalecane jest wykonanie 
próby poprzez pokrycie wyrobem 
niewielkiego obszaru.
Nie należy nakładać kolejnej war-
stwy PROMADUR® przed całko-
witym wyschnięciem warstwy po-
przednio nałożonej.

Zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych
PROMADUR® & PROMADUR® Top Coat

PROMADUR®
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Rys. 68. ATX Factory, Construct ATX, źródło: archdaily.com

Rys. 66. ATX Factory, Construct ATX, źródło: archdaily.com

Rys. 69. Zabezpieczenie ogniochronne drewnianych elementów. źródło: katalog Promat 
- PROMADUR

Rys. 67. Zabezpieczenie ogniochronne drewnianych elementów. źródło: katalog Promat 
- PROMADUR

Rys. 70. źródło: promattop.pl
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3.1  Promienniki ciepła / promienniki na 
podczerwień

Wykorzystanie promienników podczerwieni jest 
rozwiązaniem energooszczędnym oraz bardziej 
skutecznym niż ogrzewanie tradycyjnymi 
grzejnikami, bez ponoszenia strat ciepła. 
Lampy grzewcze ogrzewają nie powietrze, lecz 
obiekty znajdujące się w pomieszczeniu. Ciepło 
otrzymujemy bezpośrednio, co jest przyjemne i 
komfortowe.

3.4  Membrany / sufity napinane

Propozycja zarówno wykończenia skosu dachu 
między dźwigarami, jak i rozwiązanie dla 
rozproszonych źródeł światła w przestrzeni 
biurowej.

Rys. 72. Promienniki sufitowe, źródło: Ecorad

Rys. 71. Promienniki podczerwieni, źródło: sklep.enerzon.pl

Rys. 76. Pergola tarasowa, źródło: dickson-coatings.pl

Rys. 75. Sufit napinany, źródło: strechceilings.co.uk

3.2  Ogrzewanie powietrzem

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie 
ogrzewania powietrznego z ogrzewaniem 
elektrycznym realizowanym kablami grzewczymi 
umieszczonymi w podłodze. Jeśli inwestor 
zdecyduje się jednak na rozbudowę węzła 
cieplnego, możliwe będzie zastosowanie 
grzejników kanałowych wentylatorowych 
umieszczonych w podłodze.

3.3  Prowadzenie instalacji (wentylacja)
Prowadzenie instalacji w przestrzeni 
adaptowanego poddasza w sposób widoczny.

Rys. 73. Grzejniki kanałowe, źródło: firma VERANO

Rys. 74. Instalacja wentylacji, źródło: rewent.pl
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Data:
27.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wariant 1

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: 1:200

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
01B

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

TOALETY, SZATNIE, 
POM. 

GOSPODARCZE
44m2

STREFA 
SOCJALNA

45m2

TOALETY, SZATNIE, 
POM. 

GOSPODARCZE
44m2

JADALNIA Z 
ANEKSEM 

KUCHENNYM
45m2

PRACA CZASOWA
2-3 OSÓB

14m2

PRACA CZASOWA
2-3 OSOBY

14m2

POM. TECHNICZNE
13m2

POM. TECHNICZNE
10m2

ISTNIEJĄCA 
WINDA

SALA SPOTKAŃ 
2-3 OSOBY

8m2

SALA SPOTKAŃ
2-3 OSOBY

8m2

PRACA CZASOWA
3-5 OSÓB

22m2

SALA SPOTKAŃ
4-8 OSÓB

14m2

PRACA CZASOWA
3-5 OSÓB

22m2

SALA SPOTKAŃ
4-8 OSÓB

14m2

KORYTARZ
30m2

KORYTARZ
30m2

KORYTARZ
110m2

SALA KONFERENCYJNA PO Z 
MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA 

(PATRZ WARIANT 2)
120m2

PRACA CZASOWA
3-5 OSÓB

22m2

PRACA CZASOWA
3-5 OSÓB

22m2

SALA SPOTKAŃ 
2-3 OSOBY

8m2
PRACA CZASOWA

2-3 OSÓB
14m2

PRACA CZASOWA
2-3 OSÓB

14m2

PRACA CZASOWA
2-3 OSÓB

14m2

WARIANT 1
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- powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia zabudowy
- kubatura brutto/w tym kubatura brutto 
   poddasza
- liczba kondygnacji nadz./maks. wysokość
   zabudowy
- liczba kondygnacji podziemnych
- pow. całkowita podz./nadz. bez poddasza/
   poddasze
- powierzchnia całkowita łącznie
- powierznia netto łącznie
- powierzchnia netto poddasza
   (klatki schodowe)

- powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia zabudowy
- kubatura brutto/w tym kubatura brutto 
   poddasza
- liczba kondygnacji nadz./maks. wysokość
   zabudowy
- liczba kondygnacji podziemnych
- pow. całkowita podz./nadz. bez poddasza/
   poddasze
- powierzchnia całkowita łącznie
- powierznia netto* łącznie
- powierzchnia netto* poddasza
   (klatki schodowe)

nie dotyczy
ca 1573 m²

ca 37450 m³ / ca 11500 m³

3 kond./23,50 m (do kalenicy)
2 kond. (we fragmencie budynku)

ca 300 m² / 4710 m2 / 950 m²
ca 5960 m²
ca 3850 m²

ca 97 m²

nie dotyczy
ca 1670 m² - bez zmian

ca 37450 m³ / ca 11500 m³
(bez zmian)
4 kond./23,50 m (do kalenicy)
2 kond. (we fragmencie budynku)

ca 300 m² / 4710 m² / 950 m²
ca 5960 m²
ca 4640 m²

ca 895 m²

ca 400 m²
ca 95 m²
ca 400 m²

Możliwe warianty Parametry techniczno - użytkowe

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

w tym powierzchnia netto poszczegółnych funkcji:

pom. administracyjno-biurowe
pom socjalne
pom. techniczne, komunikacja i pozostałe

*wg PN-ISO 9836: 1997

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej, dwóch zespołów niezależnych 
pomieszczeń biurowo-administracyjnych, wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej.

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej, dwóch przestrzeni typu 
open space do swobodnego podziału przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana 
wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PODSUMOWANIE 
W związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na wykonanie dodatkowych okien połaciowych lub lukarn, pomieszczenia użytkowe, które 
powstaną na poddaszu będą miały status pomieszczeń pracy czasowej (do 4 godz. bez przerwy). Zaproponowany, administracyjno-biurowy, sposób 
użytkowania (sale konferencyjne, sale spotkań, sale szkoleniowe, pom. pracy czasowej etc. ) odpowiada powyższym uwarunkowaniom. Wybór 
wariantu będzie zależał od dalszych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóch zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-administracyjnych, 
wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej 

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóchprzestrzenie typu open space do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana realizacją 
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

POW. CAŁKOWITA 
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

778m2

344 m2

93m2

90 m2

198 m2

53 m2

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja B

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02B

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja C

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02C

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. CAŁKOWITA
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

829m2

 395 m2

93 m2

90 m2

198 m2

53 m2

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PODSUMOWANIE 
W związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na wykonanie dodatkowych okien połaciowych lub lukarn, pomieszczenia użytkowe, które 
powstaną na poddaszu będą miały status pomieszczeń pracy czasowej (do 4 godz. bez przerwy). Zaproponowany, administracyjno-biurowy, sposób 
użytkowania (sale konferencyjne, sale spotkań, sale szkoleniowe, pom. pracy czasowej etc. ) odpowiada powyższym uwarunkowaniom. Wybór 
wariantu będzie zależał od dalszych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóch zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-administracyjnych, 
wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej 

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóchprzestrzenie typu open space do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana realizacją 
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

POW. CAŁKOWITA 
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

778m2

344 m2

93m2

90 m2

198 m2

53 m2

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja B

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02B

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja C

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02C

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. CAŁKOWITA
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

829m2

 395 m2

93 m2

90 m2

198 m2

53 m2

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 46

4. Założenia funkcjonalno-użytkowe do przebudowy

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA             
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

4.1  Możliwe warianty

4.1.1. WARIANT 1

Zakłada utworzenie, symetrycznie w 
stosunku do sali konferencyjnej, dwóch 
zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-
administracyjnych, wydzielonych pożarowo od 
konstrukcji drewnianej.

Orientacyjne zestawienie powierzchni:

Pow. całkowita              950 m2

Pow. netto               835,4 m2

Pow. użytkowa              523,4 m2

 Pow. użytkowa podstawowa      345,5 m2

 Pow. użytkowa pomocnicza        177,9 m2

Pow. ruchu              251,1 m2

Pow. usługowa              60,9 m2

Rys. 77. Model układu funkcjonalnego - wariant 1. Źródło: opracowanie własne

Rys.78. Układ funkcjonalny - wariant 1. Źródło: opracowanie własne
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- powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia zabudowy
- kubatura brutto/w tym kubatura brutto 
   poddasza
- liczba kondygnacji nadz./maks. wysokość
   zabudowy
- liczba kondygnacji podziemnych
- pow. całkowita podz./nadz. bez poddasza/
   poddasze
- powierzchnia całkowita łącznie
- powierznia netto łącznie
- powierzchnia netto poddasza
   (klatki schodowe)

- powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia zabudowy
- kubatura brutto/w tym kubatura brutto 
   poddasza
- liczba kondygnacji nadz./maks. wysokość
   zabudowy
- liczba kondygnacji podziemnych
- pow. całkowita podz./nadz. bez poddasza/
   poddasze
- powierzchnia całkowita łącznie
- powierznia netto* łącznie
- powierzchnia netto* poddasza
   (klatki schodowe)

nie dotyczy
ca 1573 m²

ca 37450 m³ / ca 11500 m³

3 kond./23,50 m (do kalenicy)
2 kond. (we fragmencie budynku)

ca 300 m² / 4710 m2 / 950 m²
ca 5960 m²
ca 3850 m²

ca 97 m²

nie dotyczy
ca 1670 m² - bez zmian

ca 37450 m³ / ca 11500 m³
(bez zmian)
4 kond./23,50 m (do kalenicy)
2 kond. (we fragmencie budynku)

ca 300 m² / 4710 m² / 950 m²
ca 5960 m²
ca 4640 m²

ca 895 m²

ca 400 m²
ca 95 m²
ca 400 m²

Możliwe warianty Parametry techniczno - użytkowe

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

w tym powierzchnia netto poszczegółnych funkcji:

pom. administracyjno-biurowe
pom socjalne
pom. techniczne, komunikacja i pozostałe

*wg PN-ISO 9836: 1997

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej, dwóch zespołów niezależnych 
pomieszczeń biurowo-administracyjnych, wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej.

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej, dwóch przestrzeni typu 
open space do swobodnego podziału przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana 
wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PODSUMOWANIE 
W związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na wykonanie dodatkowych okien połaciowych lub lukarn, pomieszczenia użytkowe, które 
powstaną na poddaszu będą miały status pomieszczeń pracy czasowej (do 4 godz. bez przerwy). Zaproponowany, administracyjno-biurowy, sposób 
użytkowania (sale konferencyjne, sale spotkań, sale szkoleniowe, pom. pracy czasowej etc. ) odpowiada powyższym uwarunkowaniom. Wybór 
wariantu będzie zależał od dalszych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóch zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-administracyjnych, 
wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej 

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóchprzestrzenie typu open space do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana realizacją 
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

POW. CAŁKOWITA 
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

778m2

344 m2

93m2

90 m2

198 m2

53 m2

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja B

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02B

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja C

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02C

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. CAŁKOWITA
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

829m2

 395 m2

93 m2

90 m2

198 m2

53 m2

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PODSUMOWANIE 
W związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na wykonanie dodatkowych okien połaciowych lub lukarn, pomieszczenia użytkowe, które 
powstaną na poddaszu będą miały status pomieszczeń pracy czasowej (do 4 godz. bez przerwy). Zaproponowany, administracyjno-biurowy, sposób 
użytkowania (sale konferencyjne, sale spotkań, sale szkoleniowe, pom. pracy czasowej etc. ) odpowiada powyższym uwarunkowaniom. Wybór 
wariantu będzie zależał od dalszych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóch zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-administracyjnych, 
wydzielonych pożarowo od konstrukcji drewnianej 

WARIANT 2
Zakłada, utworzenie symetrycznie w stosunku do sali konferencyjnej,  
dwóchprzestrzenie typu open space do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji uwarunkowana realizacją 
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

POW. CAŁKOWITA 
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

778m2

344 m2

93m2

90 m2

198 m2

53 m2

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja B

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02B

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

Data:
03.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji - 3D

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wersja C

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: brak

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
02C

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. CAŁKOWITA
POW. NETTO

W TYM

POM. ADMINISTRACJI
POM. SOCJALNE

POM. OBSŁUGUJĄCE
KOMUNIKACJA

POM. TECH., MAGAZYNOWE

950 m2

829m2

 395 m2

93 m2

90 m2

198 m2

53 m2

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
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Data:
27.06.2019

0 5 10 

Inwestycja: 

Nazwa rysunku:
Schemat 
rozmieszczenia 
funkcji

Faza:
Studium funkcjonalno 
- użytkowe - wariant 2

Przebudowa poddasza
Pałacu Kazimierzowskiego

Skala: 1:200

Opracował: 

Uniwersytet Warszawski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 55/65, 00-312 Warszawa

Arkusz:
01C

Legenda:

POM. BIUROWO - ADMINISTRACYJNE KOMUNIKACJA OGÓLNA

POM. OBSŁUGUJĄCE 
(TOALETY, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE)

POM. SOCJALNE

POM. TECHNICZNE, MAGAZYNOWE

DUŻA SALA 
KONFERENCYJNA

70m2

TOALETY, SZATNIE, 
POM. 

GOSPODARCZE
32m2

STREFA
 SOCJALNA

37,0m2

TOALETY, SZATNIE, 
POM. 

GOSPODARCZE
32m2

JADALNIA Z 
ANEKSEM 

KUCHENNYM
31m2

OPEN SPACE 25-30 
OSÓB 145m2 

POM. TECHNICZNE
13m2

POM. TECHNICZNE
10m2

ISTNIEJĄCA 
WINDA

SALA SPOTKAŃ DO 
ARANŻACJI

40-50 OSÓB 130m2

KORYTARZ
30m2

KORYTARZ
30m2

KORYTARZ
110m2

MAŁA SALA 
KONFERENCYJNA 

50m2

WARIANT 2
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4. Założenia funkcjonalno-użytkowe do przebudowy
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IV  ZAŁĄCZNIKI

4.1.2. WARIANT 2

Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku 
do sali konferencyjnej, dwóch przestrzeni 
typu open space do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji 
uwarunkowana realizacją dodatkowych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Orientacyjne zestawienie powierzchni:

Pow. całkowita              950 m2

Pow. netto              911,1 m2

Pow. użytkowa              598,5 m2

 Pow. użytkowa podstawowa      420,6 m2

 Pow. użytkowa pomocnicza       177,9 m2

Pow. ruchu              251,7 m2

Pow. usługowa              60,9 m2

Rys. 79. Model układu funkcjonalnego - wariant 2. Źródło: opracowanie własne

Rys. 80. Układ funkcjonalny - wariant 2. Źródło: opracowanie własne
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4. Założenia funkcjonalno - użytkowe do przebudowy

4.2.1.  Wytyczne w zakresie ilości, powierzchni (m2), lokalizacji i inne wymagania w odniesieniu do poszczególnych typów po-
mieszczeń - Wariant 112

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA             
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE

1.1 Sala spotkań SP 7,9+7,3+8,1+13,3+13,5 5 niekonieczne

1.2 Pom. pracy czasowej BP
13,3+13,3+13,3+13,5+1
3,5+13,5+21,6+22,1+21,

8+22,2
10 niekonieczne

1.3 Sala konferencyjna SKO 127,3 1 niekonieczne

BIURO I ADMINISTRACJA 345,5
INNE WYMAGANIA SUMA

50,1

możliwość aranżacji 168,1

możliwość podziału na 
dwa pomieszczenia: małą 
salę oraz dużą 

127,3

BIURO I ADMINISTRACJA

177,9
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

2.1 Pom. socjalne SOC 46,5+47,2 2 niekonieczne 93,7

2.2 Szatnie/pom. gospodarcze V/G 43,5+40,7 2 niekonieczne 84,2

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, MAGAZYNOWE, GOSPODARCZE, SOCJALNE I INNE POMOCNICZE

Rys. 81.Tabela powierzchni, opracowanie 
własne

251,1
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

3.1 Komunikacja K 29,7+28,6+92,2 3 niekonieczne 150,5

3.2 Klatka schodowa KL 49,9+50,7 2 niekonieczne 100,6

3.3 Komunikacja pionowa (dźwig) KP 6,9 1 niekonieczne 6,9

KOMUNIKACJA

60,9
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

4.1 Pom. techniczne T 29,3+31,6 2 niekonieczne 60,9

POM. TECHNICZNE
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4. Założenia funkcjonalno - użytkowe do przebudowy

4.2.2.  Wytyczne w zakresie ilości, powierzchni (m2), lokalizacji i inne wymagania w odniesieniu do poszczególnych typów po-
mieszczeń - Wariant 213
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IV  ZAŁĄCZNIKI

Rys. 82.Tabela powierzchni, opracowanie 
własne

Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE

1.1 Sala spotkań SP 156,5 1 niekonieczne

1.2 Sala konferencyjna SKO 126,0 (70,0+56,0) 1 (2) niekonieczne

1.3 Open space OS 138,1 1 niekonieczne

BIURO I ADMINISTRACJA 420,6
INNE WYMAGANIA SUMA

możliwość aranżacji 156,5
możliwość podziału na 
dwa pomieszczenia: małą 
salę oraz dużą 

126

możliwość dowolnej 
aranżacji 138,1

BIURO I ADMINISTRACJA

177,9
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

2.1 Pom. socjalne SOC 46,5+47,2 2 niekonieczne 93,7

2.2 Szatnie/pom. gospodarcze V/G 43,5+40,7 2 niekonieczne 84,2

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, MAGAZYNOWE, GOSPODARCZE, SOCJALNE I INNE POMOCNICZE

251,7
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

3.1 Komunikacja K 29,7+29,2+92,2 3 niekonieczne 151,1

3.2 Klatka schodowa KL 49,9+50,7 2 niekonieczne 100,6

3.3 Komunikacja pionowa (dźwig) KP 6,9 1 niekonieczne 6,9

KOMUNIKACJA

60,9
Lp RODZAJ POMIESZCZENIA SYMBOL POWIERZCHNIA LICZBA ŚWIATŁO DZIENNE SUMA

4.1 Pom. techniczne T 29,3+31,6 2 niekonieczne 60,9

POM. TECHNICZNE
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5. Projektowane rozwiązania techniczno-budowlane

5.1. Zakres architektoniczno - 
budowlany 
• Zwiększenie nośności stropu pod poddaszem 
poprzez zdjęcie górnej warstwy podłogi (beton 
ze styropianem) oraz warstwy polepy glinianej.
• Wzmocnienie stropów Kleina za pomocą 
zespolenia istniejących belek z nową płytą 
żelbetową oraz wzmocnienie samych belek i ich 
podparcia na ścianach nośnych w celu spełnienia 
wymogów nośności w przypadku lokalizacji 
funkcji sal wykładowych/wystawowych na 
powierzchni poddasza 
• Realizacja wniosków z ekspertyzy stanu 
ochrony pożarowej
• Realizacja wniosków z analizy 
architektoniczno-konserwatorskiej
• Pozostawienie nieobudowanej więźby 
dachowej i zabezpieczenie jej do odpowiedniego 
stopnia zgodnie z wytycznymi ochrony p.poż.
• Realizacja Wariantu 2-go zgodnie z 
założeniami jak w p. II.4.1.2

5.2. Wymagania dotyczące instalacji 
sanitarnych
Istniejące instalacje wod.-kan. oraz wentylacji 
nie stanowią utrudnienia przy projekcie 
adaptacji poddasza na cele użytkowe

5.2.1 Podstawowe wytyczne  w zakresie 
instalacji sanitarnych
Rozważa się możliwość zaprojektowania 
następujących instalacji:
 - ogrzewanie
 - wentylacja z chłodzeniem
 - doprowadzenie wody bytowej i  
    odprowadzenie ścieków

I    WPROWADZENIE
II   UWARUNKOWANIA             
      REALIZACYJNE
III  PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
IV  ZAŁĄCZNIKI

 - doprowadzenie wody na potrzeby  
    zabezpieczenia przeciwpożarowego
Adaptacja nie przewiduje stałego 
przebywania ludzi w związku z zastrzeżeniami 
konserwatorskimi co do montażu okien 
połaciowych.

Rozważa się wykorzystanie na cele użytkowe 
nieużytkowanego w chwili obecnej poddasza w 
następujący sposób:

•  dwa symetryczne skrzydła boczne (w 
rozstawie osiowym konstrukcji podparć około 
3 m) - adaptacja na pomieszczenia biurowe (na 
czasowy pobyt ludzi),
•  przestrzeń centralna w osi budynku (część 
bezpodporowa) - sala konferencyjna (z 
możliwością podziału na dwie mniejsze sale),
•  skrzydła boczne i poprzeczne:
 - narożniki od strony zachodniej 
(symetrycznie) - toalety i pomieszczenia 
gospodarcze, obsługa,
 - narożniki od strony wschodniej- 
pomieszczenia o charakterze socjalnym,  
przestrzeń relaksu,
 - przestrzeń pod tympanonami 
centralnymi, przestrzeń nad stropem klatek 
schodowych, ew. „skosy” wzdłuż elewacji 
(zachodniej) frontowej i wschodniej (od strony 
skarpy) – pomieszczenia techniczne/ otwarta 
przestrzeń techniczna

Realizację wyżej wymienionych pomieszczeń 
zakłada się z wykorzystaniem dużej ilości 
przeszkleń (przegród wydzielających 
poszczególne pomieszczenia) ze względu na 
potrzebę eskpozycji zabytkowej konstrukcji 

drewnianej.
Rozważa się realizację zmiany sposobu 
użytkowania w dwóch wariantach:

•  Wariant 1a - wszystkie pomieszczenia opisane 
powyżej (łącznie z komunikacją) wydzielone 
od konstrukcji poddasza (w tym podpór 
słupowo-kleszczowych) przeciwpożarowo ze 
wszystkich stron (ściany, podłoga, sufit) od 
pozostałej przestrzeni poddasza. W przestrzeni 
nieużytkowej umieszczone wyłącznie instalacje i 
urządzenia techniczne.

•  Wariant 1b -  komunikacja ogólna od klatek 
schodowych i windy do poszczególnych 
pomieszczeń w otwartej przestrzeni poddasza 
bez oddzielnego wydzielenia (komunikacja 
w układzie typu „open space” jako przejście 
ewakuacyjne); pomieszczenia biurowe, 
sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia 
gospodarcze, pomieszczenia socjalne i 
pomieszczenia techniczne – wydzielone jak w 
Wariancie 1a.

•  Wariant 2 -  komunikacja ogólna od klatek 
schodowych i windy do poszczególnych 
pomieszczeń w otwartej przestrzeni poddasza 
bez oddzielnego wydzielenia (komunikacja 
w układzie typu „open space” jako przejście 
ewakuacyjne); pomieszczenia biurowe i sale 
konferencyjne oddzielone od komunikacji 
ogólnej ścianami o odporności pożarowej (max. 
EI 60) na całą wysokość pomieszczenia, od 
stropu  poniżej do wewnętrznej płaszczyzny 
połaci dachowej. Toalety, pomieszczenia 
gospodarcze, pomieszczenia socjalne i 
pomieszczenia techniczne – wydzielone od 
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5. Projektowane rozwiązania techniczno-budowlane

konstrukcji poddasza (w tym podpór słupowo-
kleszczowych) ze wszystkich stron jak w 
Wariantach 1a i 1b.

Różnica pomiędzy poszczególnymi wariantami 
polega przed wszystkim na innym rozwiązaniu 
oddzielenia komunikacji ogólnej od sal 
konferencyjnych i pomieszczeń biurowych 
oraz  różnych sposobach rozwiązania sufitu 
sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych. 
Wariant 1a zakłada wygrodzenie korytarzy 
izolowanymi cieplnie ścianami bocznymi i 
sufitami. Implikuje to konieczność izolowania 
połaci dachowej tylko nad pomieszczeniami 
użytkowymi. Wariant 1b zakłada, że ciągi 
komunikacyjne będą poprowadzone w  
otwartej przestrzeni poddasza bez oddzielnego 
wydzielenia . W tym wariancie konieczne 
będzie izolowanie cieplne także połaci 
dachowej w tej przestrzeni.  Wariant 3, jeśli 
chodzi o rozwiązanie komunikacji ogólnej jest 
identyczny jak Wariant 2. Oddzielnego sufitu 
nie posiadają sale konferencyjne i sale spotkań/
pracy czasowej. Powoduje to konieczność 
lepszej izolacji termicznej połaci dachu nad tymi 
pomieszczeniami.

5.2.2  Ogrzewanie
Wykorzystanie ciepła miejskiego do ogrzewania 
i wentylacji przestrzeni poddasza będzie wiązało 
się z koniecznością rozbudowy węzła cieplnego 
o moduł CT (ciepła technologicznego) ale 
zapewne wymagało to będzie także przebudowy 
przyłącza (powiększenie przekrojów rurociągów). 
Dodatkowym problemem takiego rozwiązania 
może być transport czynnika grzewczego na 
poddasze. Będzie to wymagało wykonania bruzd 
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w ścianach przez wszystkie kondygnacje bądź 
znalezienia miejsca na dodatkowy szacht na 
rurociągi.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi zasadniczym ogrzewaniem będą systemy 
wentylacyjne a ogrzewanie podłogowe lub 
kanałowe grzejniki wentylatorowe będą 
tylko elementami wspomagającymi. W 
przestrzeniach komunikacyjnych zasadniczym 
ogrzewaniem będą również systemy podłogowe 
(kable grzewcze lub kanałowe grzejniki 
wentylatorowe).

We wszystkich rozpatrywanych wariantach 
aranżacji poddasza konieczne będzie wykonanie 
izolacji cieplnej połaci dachowej – aczkolwiek w 
różnym stopniu. Rekomenduje się  zastosowanie 
izolacji w jak najmniejszym stopniu obciążającej 
istniejącą konstrukcję dachu.
Ograniczenie przenikania ciepła przez połać 
dachową w znacznym stopniu wpłynie 
na zminimalizowanie ilości powietrza 
wentylacyjnego pełniącego rolę grzewczą 
i chłodniczą. Wpłynie to też na możliwość 
zmniejszenia różnicy temperatur powietrza 
nawiewanego i wywiewanego zarówno 
zimą jak i latem a to w konsekwencji 
znakomicie podniesie komfort termiczny w 
pomieszczeniach.

Temperaturę przestrzeni pomiędzy wewnętrzną 
powierzchnią dachu a szklanymi płaszczyznami 
ograniczającymi pomieszczenia użytkowe należy 
ustalić na takim poziomie, by nie zachodziło 
wykraplanie pary wodnej na wewnętrznych 
powierzchniach szklanych płaszczyzn.

Alternatywnie można rozważyć częściowe 
ogrzewanie  pomieszczeń za pomocą 
promienników co mogłoby częściowo ograniczyć 
konieczność izolowania połaci dachowej.

5.2.3  Wentylacja chłodzeniem
Przewiduje się wykonanie trzech systemów 
wentylacji nawiewno-wywiewnej z chłodzeniem 
(NW), dwóch systemów wywiewnych (W) oraz 
systemu recyrkulacyjnego (R):
 - NW1 dla północnej części 
pomieszczeń biurowych i pomieszczenia 
socjalnego z centralą umieszczoną na stropie 
północnej klatki schodowej,
 - NW2 dla sal konferencyjnych 
zlokalizowanych w części środkowej z centralą 
umieszczoną w  ryzalicie centralnym (wschodnim 
bądź zachodnim),
 - NW3 dla południowych pomieszczeń 
biurowych i pomieszczenia socjalnego z centralą 
umieszczoną na stropie południowej klatki 
schodowej,
 - W4 i W5 toalet,
 - R6 dla przestrzeni nieużytkowych jako 
ich ogrzewanie (opcjonalnie chłodzenie)

Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego 
powinno wynikać z możliwości pokrycia 
strat ciepła zimą i odprowadzenie zysków 
ciepła generowanych w okresie letnim przy 
stosunkowo niskich wartościach różnicy 
pomiędzy powietrzem nawiewanym i 
wywiewanym z pomieszczeń. Ilości powietrza 
nie powinny być jednak mniejsze niż ilości 
wynikające z minimum higienicznego (zaleca 
się, by podwyższyć tę wartość do 30 m3/h na 
osobę).
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Wentylacja pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi będzie realizowana wyłącznie 
powietrzem zewnętrznym. Centrale 
wentylacyjne muszą być wyposażone w 
wymienniki rotacyjne zapewniające sprawność 
odzysku ciepła nie mniejszą niż 85%. Powinny 
one posiadać powłokę do wymiany ciepła 
utajonego oraz system skutecznie eliminujący 
możliwość zanieczyszczenia powietrza 
nawiewanego powietrzem zużytym (śluza 
oraz sterowanie układem ciśnień wewnątrz 
centrali). W centralach należy także przewidzieć 
filtry kieszeniowe (na nawiewie nie gorsze niż 
F7), nagrzewnice i chłodnice. W centralach 
wentylacyjnych powinny być też wbudowane 
agregaty chłodnicze ze skraplaczami 
chłodzonymi powietrzem wyrzutowym. Takie 
rozwiązanie wyeliminuje konieczność lokowania 
skraplaczy na zewnątrz budynku, co jest 
korzystne z konserwatorskiego punktu widzenia.

Przed rozpoczęciem projektowania instalacji 
należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację 
istniejących kanałów wentylacyjnych 
murowanych oraz przeanalizować ich 
wykorzystanie do wentylacji grawitacyjnej 
pomieszczeń znajdujących się na kondygnacjach 
poniżej poddasza. Należy przeanalizować także 
możliwość wykorzystania ich do polepszenia 
wentylacji tych pomieszczeń. Jeśli okaże się, 
że są kanały możliwe do wykorzystania w 
projektowanych instalacjach wentylacyjnych 
poddasza to należy z tej możliwości skorzystać. 
W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie 
kanałów do usuwania powietrza zużytego. 
Można też rozważyć umieszczenie czerpni 

powietrza w bocznej ścianie istniejących 
kominów. 

Drugim wariantem jest zaprojektowanie czerpni 
terenowej po wschodniej stronie budynku. 
To rozwiązanie będzie wymagało znalezienia 
miejsca na kanał tranzytowy prowadzący 
powietrze zewnętrzne z piwnicy na poddasze. 
Podczas wizji lokalnej, w murze okalającym 
teren UW (od strony skarpy) zlokalizowano 
okratowane zakończenie kanału biegnącego pod 
ziemią w stronę pałacu. Jeśli kanał dochodzi do 
piwnic budynku to byłaby to jedna z możliwości 
zlokalizowania czerpni. Prawdopodobnie światło 
otworu jest zbyt małe do zorganizowania 
czerpni powietrza ale można próbować 
uzyskać zgodę konserwatora zabytków na 
jej powiększenie. Można też wykonać drugą 
czerpnię w skarpie i kanał prowadzący od niej 
połączyć z już istniejącym kanałem. Będzie to 
jednak wiązało się z koniecznością uzyskania 
odstępstwa od przepisu dotyczącego wysokości 
dolnej krawędzi czerpni od terenu  (§ 152 p.3 
wspomnianego wyżej rozporządzenia).

Kanały nawiewne i wyciągowe planuje się 
umieścić nad stropem drugiego piętra a pod 
podłogą planowanych pomieszczeń użytkowych. 
W ten sposób instalacja wentylacyjna nie 
psułaby efektu przestrzennego  pomieszczeń. 
Jeśli jednak z jakiegoś powodu okazałoby się 
korzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia 
funkcjonalności instalacji wentylacyjnej byłoby 
prowadzenia wyciągu górą to jest możliwość w 
ograniczonym zakresie poprowadzenia kanału 
wyciągowego pod szklaną kalenicą.

5.2.4  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków
Zimną wodę do łazienek i pomieszczeń 
socjalnych należy doprowadzić z instalacji 
wodnej obiektu. Można do tego wykorzystać 
piony doprowadzające wodę do ostatniego 
piętra budynku.

Proponuje się do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej zastosowanie pojemnościowych 
elektrycznych podgrzewaczy wody.
Na poddaszu wyprowadzona jest instalacja 
napowietrzająca kanalizację sanitarną 
zakończona wywiewkami na dachu, do pionów 
przechodzących przez strych można włączyć 
odprowadzenie ścieków z poddasza.

5.2.5  Doprowadzenie wody do zabezpieczenia 
przeciwpożarowego
Należy rozbudować instalację  hydrantową 
budynku doprowadzając ją do poddasza. Należy 
sprawdzić czy istniejąca instalacja zapewni 
odpowiedni wydatek i ciśnienie na nowych 
hydrantach wewnętrznych.

5.2.6  Uwagi końcowe
•  Propozycje sformułowane powyżej należy 
rozpatrywać w oparciu o parametry urządzeń i 
materiałów dostępnych w chwili wykonywania 
projektu budowlanego.

•  Wszelkie instalacje powinny być wykonywane 
z materiałów o możliwie niskiej masie. 
Rekomenduje się wykorzystanie kanałów 
wentylacyjnych preizolowanych zbudowanych 
z warstwy izolacyjnej pokrytej obustronnie 
cienką blachą aluminiową. Muszą one jednak 
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odpowiadać parametrom określonym w 
wytycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

•  Należy wykorzystać instniejące, nieużywane 
obecnie murowane kanały kominowe.

•  Skuteczna izolacja połaci dachowej będzie 
sprzyjała polepszeniu warunków komfortu 
cieplnego wewnątrz poddasza. Rekomenduje się  
zastosowanie izolacji Aluthermo.
5.3. Zalecenia dot. ochrony 
przeciwpożarowej

Rozważa się wykorzystanie na cele użytkowe 
nieużytkowanego w chwili obecniej poddasza w 
następujący sposób:

•  dwa symetryczne skrzydła boczne (w 
rozstawie osiowym konstrukcji podparć około
3 m) - adaptacja na pomieszczenia biurowe (na 
czasowy pobyt ludzi),

•  przestrzeń centralna w osi budynku (część 
bezpodporowa) - sala konferencyjna (z 
możliwością podziału na dwie mniejsze sale),
•  skrzydła boczne i poprzeczne:
 - narożniki od strony zachodniej 
(symetrycznie) - toalety i pomieszczenia 
gospodarcze, obsługa,
 - narożniki od strony wschodniej - 
pomieszczenia o charakterze socjalnym (jadalnia 
z kuchenką, przestrzeń relaksu),
•  przestrzeń pod tympanonami centralnymi, 
przestrzeń nad stropem klatek schodowych, ew. 
„skosy” wzdłuż elewacji (zachodniej) frontowej i 
wschodniej (od strony skarpy) – pomieszczenia 
techniczne/ otwarta przestrzeń techniczna.

Realizację wyżej wymienionych pomieszczeń 
zakłada się z wykorzystaniem dużej ilość 
przeszkleń (przegród wydzielających 
poszczególne pomieszczenia) ze względu na 
potrzebę eskpozycji zabytkowej konstrukcji 
drewnianej. 
Realizację ww. zmiany sposobu użytkowania 
możliwa jest w dwóch wariantach:

•  Wariant 1a - wszystkie pomieszczenia 
jw. (łącznie z komunikacją) wydzielone od 
konstrukcji poddasza (w tym podpór słupowo-
kleszczowych) termicznie, akustycznie i 
przeciwpożarowo ze wszystkich stron (ściany, 
podłoga, sufit) od pozostałej przestrzeni 
poddasza. W przestrzeni nieużytkowej 
umieszczone wyłącznie instalacje i urządzenia 
techniczne;

•  Wariant 1b -  komunikacja ogólna od klatek 
schodowych i windy do poszczególnych 
pomieszczeń w otwartej przestrzeni poddasza 
bez oddzielnego wydzielenia (komunikacja 
w układzie typu „open space” jako przejście 
ewakuacyjne); pozostałe pomieszczenia jak 
wariancie 1a;

•  Wariant 2 -  Pomieszczenia biurowe i sale 
konferencyjne oddzielone od komunikacji 
ogólnej ścianami na całą wysokość 
pomieszczenia, od podłogi do wewnętrznej 
płaszczyzny połaci dachowej; komunikacja 
ogólna od klatek schodowych i windy do 
poszczególnych pomieszczeń w otwartej 
przestrzeni poddasza bez oddzielnego 
wydzielenia. (komunikacja w układzie typu 
„open space” jako przejście ewakuacyjne); 

We wszystkich wariantach toalety, 
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia 
jadalno-kuchenne, pomieszczenia socjalne i 
pomieszczenia techniczne – wydzielone od 
konstrukcji poddasza (w tym podpór słupowo-
kleszczowych) termicznie, akustycznie i 
przeciwpożarowo ze wszystkich stron.

Stwierdza się co następuje:

•  realizacja prac w obu wariantach skutkować 
będzie m.in.:
 - zwiększeniem wysokości budynku 
(mierzonej zgodnie z rozporządzeniem WT [1] do 
górnej powierzchni stropu, łącznie z grubością 
izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 
nad najwyższą kondygnacją użytkową) 
nieskutkującym zmianą dotychczasowo 
przyjętej dla niego grupy wysokości – budynek 
średniowysoki (SW) o wysokości do 25 m,
 - zwiększeniem liczby kondygnacji 
nadziemnych budynku – z 3 do 4 kondygnacji 
nadziemnych,
 - zwiększeniem liczby osób 
przebywających w budynku oraz zmianą 
warunków ewakuacji,
 - zwiększeniem powierzchni użytkowej 
i powierzchni netto budynku, a co za tym idzie 
zwiększenie powierzchni istniejących stref 
pożarowych, bądź koniecznością wydzielenia 
dodatkowych stref pożarowych,
 - koniecznością oddzielenia poddasza 
użytkowego przeznaczonego na cele biurowe 
od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu 
przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60 
(dotyczy ścian i stropów),
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 - koniecznością wykonania ścian 
działowych oddzielających od siebie 
pomieszczenia, dla których nie określa się 
łącznie długości przejścia ewakuacyjnego a 
także obudowy dróg ewakuacyjnych (tylko w 
wariancie 1) w klasie odporności ogniowej EI 30,
 - koniecznością wykonania sufitów 
pomieszczeń z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających 
pod wpływem ognia. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zachowanie ww. parametru dla 
paroizolacji/wiatroizolacji w wariancie 2 i 3 
w przypadku występowania pomieszczeń 
bezpośrednio pod nieobudowaną więźbą 
dachową,
 - koniecznością zapewnienia wymaganej 
klasy odporności ogniowej konstrukcji i 
przekrycia dachu odpowiednio R30 i RE30,
 - koniecznością zabezpieczenia 
drewnianej więźby dachowej i przekrycia dachu 
do stopnia nierozprzestrzeniająca ognia,
 - koniecznością wydzielenia 
maszynowni wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 
ścianami o klasie odporności ogniowej co 
najmniej E I 60 i zamknięcia jej drzwiami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej E I 30,
 - koniecznością obudowy i 
zamknięcia, a także wyposażenia klatek 
schodowych stanowiących drogę ewakuacyjną 
z przedmiotowej części budynku w 
urządzenia służące do usuwania dymu, bądź 
zabezpieczające przed zadymieniem,
 - koniecznością zachowania 
wymiarów dróg ewakuacyjnych oraz schodów 
występujących na drogach ewakuacyjnych 
zgodnych z obecnymi przepisami techniczno-
budowlanymi,

 - koniecznością wykonania na poddaszu 
użytkowym instalacji przeciwpożarowych:
 • wymaganych obligatoryjnie: instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 
wewnętrznymi 25 z wężami półsztywnymi 
oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
na drogach ewakuacyjnych nieoświetlonych 
światłem naturalnym,
 • wymaganych ponadobligatoryjnie: 
systemu sygnalizacji pożaru (stanowiącego 
rozwiązanie ponadstandardowe w związku z 
występującymi w budynku niezgodnościami 
niemożliwymi do usunięcia)

W związku z powyższym zaleca się:
•  opracowanie obliczeń konstrukcyjnych 
mających na celu określenie obecnej klasy 
odporności ogniowej poszczególnych 
elementów drewnianej więźby dachowej 
(np. „klasa odporności ogniowej krokwi o 
wymiarach 6,5x13 cm wynosi R15”) zgodnie 
z obowiązującymi normami np. Eurokod’em 5: 
Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 
1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie 
konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

Wyżej wymienione opracowanie powinno 
wskazywać również elementy, których 
potencjalna wymiana na elementy o większym 
przekroju (niewpływająca negatywnie na 
zabytkowy charakter więźby dachowej), bądź 
zabezpieczenie ogniochronne, zapewniłoby 
uzyskanie wyższej klasy odporności ogniowej 
dla całej konstrukcji dachu (np. wymiana/
zabezpieczenie pojedynczych jętek, krzyżulców 
itp.).

Ponadto wskazane jest przeprowadzenie analizy 
materiałowej, mającej na celu potwierdzenie 
możliwości zabezpieczenia ogniochronnego 
zaimpregnowanej wcześniej więźby dachowej 
do wymaganej klasy odporności ogniowej i 
stopnia rozprzestrzeniania ognia za pomocą 
dostępnych na rynku specjalistycznych powłok 
ogniochronnych np. PROMADUR firmy 
PROMAT.

•  Wyżej wymienione obliczenia powinny 
stanowić podstawę do opracowania aktualizacji 
ekspertyzy technicznej stanu ochrony 
przeciwpożarowej dla przedmiotowego 
budynku, uwzględniającej wprowadzone zmiany 
takie jak:
 - w zależności od przyjętych założeń 
projektowych: zwiększenie powierzchni strefy 
pożarowej II, bądź wydzielenie dodatkowej 
strefy pożarowej.
 - zwiększenie ilości osób 
przebywających w budynku oraz zmianą 
warunków ewakuacji,
 - zastosowanie bezpośrednio pod 
nieobudowaną drewnianą konstrukcją dachu 
pomieszczeń użytkowych 

Zauważyć należy, że opracowanie 
przedmiotowej ekspertyzy technicznej stanu 
ochrony przeciwpożarowej, umożliwi realizację 
inwestycji w sposób bardziej elastyczny, 
uwzględniający zabytkowy charakter 
budynku. Zasadniczym celem ekspertyzy 
technicznej będzie dokonanie szczegółowej 
analizy warunków ochrony przeciwpożarowej 
rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy 
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przedstawione zostaną wymagania określonych 
przepisów techniczno-budowlanych, których 
spełnienie w analizowanym budynku nie 
będzie możliwe do wykonania (ze względu 
technologicznego czy też konserwatorskiego) 
z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. 
Tym samym wskazany zostanie alternatywny 
sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego, który w ocenie autorów 
ekspertyzy nie pogorszy warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynku.

•  Weryfikację stanu zaawansowania prac 
dostosowawczych wynikających z wydanego 
postanowienia Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
nr sprawy WZ 5595/205/2014 z dnia 4 sierpnia 
2014 r.

5.4.  Projektowane rozwiązania 
termicze. Efektywność energetyczna

5.4.1  Wariantowa analiza obliczeniowa dla 
reprezentatywnego fragmentu inwestycji - sala 
konferencyjna o pow. 130 m2 (z możliwością 
podziału na dwie mniejsze sale)

W bezpodporowej części przestrzeni poddasza 
Zamawiający planuje wbudowanie przeszklonej
bryły sali konferencyjnej pomiędzy drewniane 
wiązary, przekrytej, ze względów pożarowych,
wewnętrznym, skośnym dwuspadowym 
szklanym sufitem o połaciach równoległych 
do dachu istniejącego. Sala konferencyjna 
przeznaczona jest na czasowy pobyt ludzi; 
przewiduje się ogrzewanie za pomocą 

urządzeń grzewczo, wentylacyjno-chłodzących 
zasilanych energią elektryczną, ogrzewanie i 
chłodzenie powietrzem. W pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi zasadniczym 
ogrzewaniem będą systemy wentylacyjne 
a ogrzewanie podłogowe lub grzejniki 
wentylatorowe będą tylko elementami 
wspomagającymi. W przestrzeniach 
komunikacyjnych zasadniczym ogrzewaniem 
będą systemy podłogowe. Ściany pionowe 
szklane i połacie skośne szklanego sufitu 
o zmiennych parametrach w zależności od 
możliwości obciążenia konstrukcji dodatkową 
lekką izolacją termiczną, oraz od możliwości 
zabezpieczenia konstrukcji przeciwpożarowo.

Analizę termiczną przeprowadzono dla dwóch 
wstępnie przyjętych wariantów wykonania
przegród wydzielających (ściana, sufit skośny) 
salę konferencyjną od sąsiadujących
pomieszczeń. Przyjęto, że dla obu wariantów na 
niższej kondygnacji znajdują się pomieszczenia
o identycznej tej samej temperaturze 
obliczeniowej (+20 ˚C).

Wariant 1a

- obudowa szklana ( ściany i dach) ze szła 
pożarowego EI30 typu PROMATGAS 30 typ 
2-0;
izolacyjność termiczna U=2,9W/ m²K

- dach istniejący zaizolowany lekkim materiałem 
refleksyjnym np. Aluthermo Quattro o
deklarowanym oporze

R [m2 K/W] Obliczenia transportu ciepła (RWTh) 

R= 5,70 m2 K/W

- przestrzeń pomiędzy szklanymi 
pomieszczeniami biurowymi a przestrzenią 
poddasza o
temperaturze +8˚C.

- temperatura obliczeniowa wewnątrz sali 
konferencyjnej +20˚C

- temperatura (obliczeniowa) pomieszczeń/
przestrzeni otaczającej salę konferencyjną 
+16 ˚C

Wyniki obliczeń dla sali konferencyjnej

Wykonano obliczenia dla sali konferencyjnej:
- powierzchnia użytkowa ( ogrzewana) 130m2, 
kubatura 610m3
Projektowane obciążenie cieplne sali 
konferencyjnej 20,495 kW
Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby 
ogrzewania 219,54 GJ/rok

Wariant 1b

- obudowa szklana (ściany i dach) ze szła 
pożarowego EI60 typu PROMATGAS 60 typ 
3-0;
izolacyjność termiczna U=2,7 W/ m2K

- dach istniejący zaizolowany lekkim materiałem 
refleksyjnym np. Aluthermo Quattro o
deklarowanym oporze
R [m2 K/W] Obliczenia transportu ciepła (RWTh) 
R= 5,70 m2 K/W
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- temperatura obliczeniowa wewnątrz sali 
konferencyjnej +20 ˚C

- temperatura obliczeniowa wewnątrz sali 
konferencyjnej +20˚C

Wyniki obliczeń dla sali konferencyjnej

Wykonano obliczenia dla Sali konferencyjnej:
- powierzchnia użytkowa ( ogrzewana) 130m2, 
kubatura 610m3
Projektowane obciążenie cieplne sali 
konferencyjnej 26,202 kW
Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby 
ogrzewania 334,89 GJ/rok 

Wariant 2

- obudowa szklana ( ściany) ze szła pożarowego 
EI30 typu PROMATGAS 30 typ 2-0;
izolacyjność termiczna U=2,9 W/ m2K,

- zabudowa pionowych szklanych ścian 
jest połączona z połacią dachową, sala 
konferencyjna nie ma szklanego dachu

- dach istniejący zaizolowany lekkim materiałem 
refleksyjnym np. Aluthermo Quattro o
deklarowanym oporze R [m2 K/W] Obliczenia 
transportu ciepła (RWTh) R= 5,70 m2 K/W

- przestrzeń pomiędzy szklanymi 
pomieszczeniami biurowymi a przestrzenią 
poddasza o temperaturze +8˚C.

- temperatura obliczeniowa wewnątrz sali 
konferencyjnej +20˚C

- temperatura (obliczeniowa) pomieszczeń/
przestrzeni otaczającej salę konferencyjną 
+16 ˚C

Wyniki obliczeń dla sali konferencyjnej

Wykonano obliczenia dla sali konferencyjnej:
- powierzchnia użytkowa ( ogrzewana) 130m2, 
kubatura 610m3
Projektowane obciążenie cieplne sali 
konferencyjnej 18,885 kW
Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby 
ogrzewania 176,26 GJ/rok

5.4.2  Wnioski

Efektywność energetyczna oznacza stopień 
przygotowania obiektu do zapewnienia 
komfortu użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie 
najmniejszej ilości energii. W przypadku 
adaptacji poddasza z nieużytkowego i 
nieogrzewanego na przestrzeń
użytkową zapotrzebowanie energii znacznie się 
zwiększy. Wzrośnie ilość energii niezbędnej na
potrzeby ogrzewania, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, oświetlenia oraz innych 
potrzeb zasilania urządzeń niezbędnych do 
użytkowania.

Po przeanalizowaniu wszystkich wariantów 
rekomenduje się Wariant 2 jako najbardziej
optymalny i najbardziej energooszczędny oraz 
efektywny energetycznie w kontekście
zapewnienia energii na potrzeby ogrzewania.



WYTYCZNE FUNKCJONALNE / 2.8 PAŁAC KAZIMIERZOWSKI 57

6. Podsumowanie, wybór wariantu

6.1.  Podsumowanie

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
i zmianę sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe 
o funkcji pomieszczeń administracyjno 
- biurowych, konferencyjnych i naukowo-
dydaktycznych wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi (toalety, pom. socjalne, itp.) oraz 
pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, 
jak też zaprojektowanie wszystkich niezbędnych 
zmian w budynku, wynikających z przyjętych 
i uzgodnionych z Zamawiającym rozwiązań 
projektowych. 

Przewiduje się adaptację centralnej, wolnej 
przestrzeni na sale konferencyjne. Symetrycznie 
w stosunku do części centralnej planuje się 
realizację dwóch zespołów pomieszczeń 
o funkcjach biurowo-administracyjnych 
(wariantowo - w formie wydzielonych 
pomieszczeń lub przestrzeni typu open space 
– w zależności od możliwości technicznych 
oraz uzgodnień ze strażą pożarną i 
konserwatorem zabytków). W skośnych, 
skrajnych zakończeniach obu skrzydeł 
zlokalizowane zostaną pomieszczenia socjalne 
oraz węzły higieniczno-sanitarne. W przestrzeni 
tympanonów znajdujących się na osi głównej 
budynku przewiduje się lokalizację urządzeń i  
pomieszczeń technicznych.

Ze względu na dotychczasowe stanowisko 
konserwatora zabytków (brak zgody na montaż 
okien połaciowych) przewiduje się oświetlenie 

pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym. Ze 
względu na potrzebę zapewnienia prawidłowego 
oświetlenia miejsc pracy oraz widokowego 
wyeksponowania walorów architektonicznych 
więźby dachowej ww. oświetlenie sztuczne 
musi być w maksymalnym stopniu zbliżone 
do naturalnego rozproszonego światła, przy 
zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań technicznych

WARIANT 1
Zakłada utworzenie, symetrycznie w 
stosunku do sali konferencyjnej, dwóch 
zespołów niezależnych pomieszczeń biurowo-
administracyjnych, wydzielonych pożarowo od 
konstrukcji drewnianej 

WARIANT 2 
Zakłada utworzenie, symetrycznie w stosunku 
do sali konferencyjnej, dwóch przestrzeni 
typu „open space” do swobodnego podziału 
przez użytkowników. Możliwość realizacji 
uwarunkowana realizacją dodatkowych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

6.2. Wybór wariantu 
Uniwersytet Warszawski, biorąc pod uwagę 
opisane wyżej uwarunkowania techniczne, 
użytkowe, przestrzenne oraz konserwatorsko-
architektoniczne rekomenduje do realizacji 
Wariant nr 2.
Ostateczny wybór wariantu będzie zależał od 
dalszych prac projektowych oraz uzgodnień z 
Państwową Strażą Pożarną oraz Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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6. Założenia do projektu rewaloryzacji, remontu i przebudowy budynku
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Rys. 83. Model 3d układu funkcjonalny w wariancie 2 wraz z więźbą dachową. Źródło: opracowanie własne
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IV  ZAŁĄCZNIKI Rys. 84. Wschodnia elewacja Gmachu Porektorskiego, źródło: zbiór własny BIPA
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