
Uchwala nr 215IXLVIII/2014 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

w sprawIe przYJYcla zalozen do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki 

Warszawskiej na lata 2015-2026 

§ 1 

1. 	 W zwi'lzku z obchodzonym w roku 2015 jubileuszem 100-lecia Odnowienia Tradycji 

Politechniki Warszawskiej oraz przypadaj,,!c,,! w roku 2026 rocznic,,! 200-lecia otwarcia 

Szkoly Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie, kt6rej dziedzictwo 

kontynuuje nasza Uczelnia, Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,,!c na podstawie § 45 ust. 

1 pkt. 1 i 6 Statutu Politechniki Warszawskiej , wyraza poparcie i pozytywnie opiniuje 

zalozenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej 

na lata 2015-2026. Zalozenia do Programu stanowi,,! zal,,!cznik do niniejszej uchwaly. 

2. 	 Senat zobowi£'!Zuje i upowai:nia Rektora Politechniki Warszawskiej do podjycia dzialan 

zmierzaj,,!cych do ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki 

Warszawskiej na lata 2015-2026. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem przyjycia. 

SeIq-etarz Senatu 	 Rektor 

3JcY6ne17tCcA:..a . 	 
mgr Beata Dobrzeniecka 	 .. Jan Szmidt 



zal<lcznik do uchwaly nr 215IXLVIII/2014 Senatu PW z dnia 14.11.2014 

Zalozenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki 

Warszawskiej na lata 2015-2026 

I. WPROW ADZENIE 

Politechnika Warszawska jest najwiyksz,! i najstarsz,! uczelni<! technicZll,! w Polsce, dzialaj,!c,! 

od 1826 roku, kiedy to otwarta zostala Szkola Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. 

Politechnika Warszawska przez dziesiyciolecia swojej historii nauczania udowodnila, ze potrafi 

wyksztalcic inzynier6w i pracownik6w naukowych niezbydnych dla gospodarki i administracji 

Polski, zwiykszajqc zakres kierunk6w ksztalcenia oraz liczby student6w. Dzis ta liczba 

przekroczyla ponad 36 tys. na 19 wydzialach i w 1 kolegium. Personel naukowo-dydaktyczny 

i techniczny Politechniki liczy obecnie okolo piyciu tysiycy os6b, z tego nauczyciele akademiccy 

stanowi,! niemal polowy. Zadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim 

wachlarzem kierunk6w ksztalcenia i specjalizacji dyplomowychjak Politechnika Warszawska. 

W Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest najwiykszy w Polsce potencjal naukowo

badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje najwiyksza liczba liczqcych siy w kraju 

i za granicq opracowaiJ. naukowych. 0 randze Politechniki Warszawskiej swiadczq liczne 

umowy 0 wsp61pracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i student6w oraz wsp6lne programy 

badawcze. 

Politechnika Warszawska pozostaje jednq z najbardziej prestizowych europejskich uczelni, od lat 

zajmuj,!c czolowe miejsca w rankingach. W 2013 roku Politechnika Warszawska zajyla I miejsce 

w Polsce i Europie Centralnej w kategorii uczelni technicznych w prestizowym rankingu QS. 

W przeprowadzanym od 13 lat Rankingu Szk61 Wyzszych miesiycznika edukacyjnego 

"Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita", w 2014 r. Politechnika Warszawska po raz kolejny 

zajyla I miejsce wsr6d uczelni technicznych, jak r6wniez wzorem lat ubieglych - zdobyla 

I miejsce w zestawieniu "Prestiz wsr6d pracodawc6w". 

Jednak ksztalcenie nowych pokolen inzynier6w oraz umozliwienie pracy kadrze naukowej 

wymaga ciqglych naklad6w finansowych na modemizacjy posiadanych zasob6w (budynki 

i wyposazenie) oraz budowy nowych obiekt6w. 

To brak odpowiedniej bazy dydaktyczno-badawczej dedykowanej nowoczesnym technologiom 

hamuje rozw6j polskiej nauki i nie pozwala na efektywne wykorzystanie utalentowanej kadry 
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naukowej. Obecny stan nie pozwala rowniez w pelni wykorzystac potencjalu naukowcow 

i studentow Politechniki Warszawskiej. 

W celu zapewnienia dalszego rozwoju Politechniki Warszawskiej w dziedzinie badan 

naukowych oraz ksztalcenia na miary wymogow wspolczesnego swiata istnieje pi Ina potrzeba 

powiykszenia oraz poprawy jakosci istniej,!cej bazy dydaktyczno-badawczej Uczelni. 

Gwaltowny rozwoj narzydzi inzynierskich i nowoczesnych technologii wymaga dzis 

interdyscyplinarnego podejscia do nauczanla, scislejszej wspolpracy z otoczeniem 

gospodarczym i spolecznym, w szczegolnosci z przemyslem i biznesem oraz zdecydowanych 

dzialan zmierzaj,!cych do osi,!gniycia swiatowych standardow ksztalcenia. 

W zwiC!Zku z obchodzonym w roku 2015 jubileuszem 100-1ecia odnowienia tradycji nauczania 

w jyzyku polskim oraz przypadaj,!c,! w roku 2026 rocznic,! 200-1ecia otwarcia Szkoly 

Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie, w ci,!gu nadchodz,!cych lat 

jednym z glownych priorytetow Politechniki Warszawskiej bydzie systematyczna realizacja 

zaplanowanych inwestycji poprawiaj,!cychjej infrastruktury we wszystkich zakresach. 

Historyczna infrastruktura i otoczenie Politechniki Warszawskiej pozostaje w duzym stopniu 

pod ochron,! konserwatorsk,!, co wymaga dbalosci 0 zachowanie zarowno historycznej ci,!glosci, 

jak i nowoczesnego wizerunku, opartego na rzetelnej i zgodnej ze zrownowazonym rozwojem 

infrastrukturze. 

II. KORZYSCI 	 WYNIKAJl\CE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU 

INWESTYCYJNEGO NA LATA 2015-2026 

Politechnika Warszawska jako instytucja zaufania publicznego zobowi,!zana jest 

do przygotowania przyszlych elit spolecznych naszego kraju. Nauka i edukacja w swej istocie 

jest dobrem publicznym. Specyfika Uczelni polega na jej funkcjonowaniu z zachowaniem 

tradycji, ajednoczeSnie wspolczesnosc wymaga intensywnego rozwoju. Ucze1nia akademicka 

pelni kulturow,! roly panstwotworcz'!, zas jej interesariusze oczekuj,! zaangazowania 

spolecznego. Zaangazowanie to zobowiC!Zuje nas do budowy wlasciwej infrastruktury, 

pod,!zaj,!cej za rozwojem Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to podejmujemy w trosce 

o potrzeby zarowno polskiej nauki, gospodarki, jak i spoleczenstwa. 

Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej oddzialywac bydzie bezposrednio 

na studentow i pracownikow Uczelni. Zadania inwestycyjne objyte Programem pozwol,! 
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na wyksztalcenie lepszej kadry inzynierskiej i menadzerskiej 0 wiedzy eksperckiej 

i najwyzszych kwalifikacjach zawodowych. 

Znacz'!ca poprawa infrastruktury dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej bydzie 

sprzyjac rozwojowi miydzynarodowej oferty uslug badawczych i dydaktycznych oraz 

zintensyfikowaniu finansowania badan stosowanych na potrzeby innowacyjnej gospodarki. 

Przewiduje siy, ze r6wniez dziyki niej nast,!pi rozw6j innowacyjnosci i przedsiybiorczosci 

akademickiej. 

Podjyte inwestycje pozwol,! na wdrozenie w polskiej nauce wynik6w strumienia badan 

stosowanych prowadzonych w oparciu 0 zaawansowane technologicznie badania podstawowe. 

Realizacja inwestycji zawartych w Programie zwiykszy atrakcyjnosc Uczelni na arenie zar6wno 

krajowej, jak i miydzynarodowej pod wzglydem efektywnego wykorzystania zintegrowanej 

infrastruktury naukowej najwyzszej jakosci. 

Wykonanie zadan inwestycyjnych objytych Programem zwiykszy konkurencyjnosc Uczelni 

a w dluzszej perspektywie spowoduje stabilizacjy naplywu student6w, naukowc6w i nauczycieli 

akademickich, r6wniez z zagranicy. Dla miasta stolecznego bydzie to oznaczac naplyw srodk6w 

finansowych, kt6rymi dysponuj,! potencjalni studenci Politechniki Warszawskiej, uczestnicz'!c 

w przedsiywziyciach kulturalnych, naukowych i rozrywkowych, byd,!cych znakomitym 

sposobem promocji miasta. 

Istniej,!ce i ci,!gle rozwijane zwi<lZki Politechniki Warszawskiej z otoczeniem gospodarczym 

podnios,! konkurencyjnosc gospodarcz,! miasta i regionu tworz'!c warunki do rozwoju 

bazuj,!cego na wiedzy. 

W wyniku planowanych inwestycji Politechnika Warszawska ma szanse stac Sly liderem 

specjalizuj,!cym siy w transferze technologii do polskiej gospodarki oraz komercjalizacji 

wypracowanych pomysl6w. 

Modemizacja istniej,!cych i budowa nowych obiekt6w dydaktycznych pozwoli na podniesienie 

jakosci ksztalcenia i ulatwi pozyskanie najzdolniejszej mlodziezy z kraju i ze swiata 

do studiowania w Politechnice Warszawskiej, od wielu lat ciesz,!cej siy wysok,! renom,! czolowej 

uczelni technicznej w Polsce. 
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III. ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W RAMACH WIELOLETNIEGO 

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 201 5-2026 

Planowane zadania inwestycyjne dzielimy na dwie grupy: rewitalizacje i modemizacje oraz 

budowa nowych obiekt6w. Przygotowany Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki 

Warszawskiej na lata 2015-2026, zaklada, ze w ci,!gu najblizszych 11 lat powstaloby okolo 70 

tysiycy metr6w kwadratowych powierzchni uzytkowej oraz rewitalizacji i przebudowie poddano 

by 15 istniej,!cych (w wiykszosci historycznych) budynk6w. 

Wl!llf!'il,~:r .:if~n .. , ,," " tEJ,\~, . '*II" 
REWI~~LIZACJE ISTNI .CH OBIEKTOW . ;;;:!'r~\r%i~~lr 

szacowany koszt I.p. Nazwa inwestycji 
w min zl 

Rewitalizacja i przebudowa Gmachu Gl6wnego wraz z infrastruktur~1 40 
techniczn~ 

Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa obiekt6w na zabytkowym Terenie 2 260 
Gl6wnym wraz z infrastruktur~ techniczn~ 

3 15Rewitalizacja i przebudowa obiekt6w na Terenie Centralnym Bis 

Rewitalizacja, rozbudowa i przebudowa gmach6w PW przy ulicy Koszykowej 4 50 
Gmach Architektury, Palacyk Rektorski, Gmach Szkoly Biznesu 


Przebudowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa i adaptacja obiekt6w 
5 15 
na Terenie Poludniowym 

380Razem - wnioskowana kwota 

F 

BUDOWA NQWYCH OBIEKTOW 

szacowany koszt I.p. Nazwa inwestycji 
w min zl 

Budowa Szkoly Civil Engineering z Centrum Konferencyjnym i infrastruktur~1 220 
towarzysz~c~ 

Budowa Szkoly Mechaniki i Mechatroniki oraz Centrum Ksztalcenia 2 180 
Mittdzynarodowego 

Budowa Centralnego Laboratorium Innowacji Technicznych i Energii 3 20 
Odnawialnej w Plocku 

420Razem - wnioskowana kwota 

LJ\CZNA PLANOWANA I WNIOSKOWANA KWOTA 800 
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