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 Po latach prób kolejne podejście do odbudowania Pałacu Saskiego utknęło w martwym punkcie. W lipcu 
zeszłego roku Ratusz ostatecznie wykreślił z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego fundusze przeznaczone na 
odbudowę zabytku. Powód? Drożejące koszty inwestycji miejskich. W efekcie pieniądze trafiły na przeciągającą 
się od lat budowę Mostu Północnego. Rekonstrukcję pałacu Ratusz odłożył ad acta. 
  Stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy rozumie realia ekonomiczne i związane z nimi ograniczenia. Ich 
ignorowanie i formułowanie pustych haseł nie spowodują nagłego rozmnożenia pieniędzy. Lecz z drugiej 
strony nie możemy pogodzić się z obecnym stanem tego najważniejszego placu Warszawy i Polski. Nie chcemy 
też biernie oczekiwać aż sprawa się rozwiąże, bo to oznaczałoby kolejne odsunięcie w czasie odbudowy. W 
odpowiedzi na zaistniałą sytuację Stowarzyszenie postanowiło znaleźć pozytywne rozwiązanie problemu.
  W grudniu 2008 roku FRW zaprezentowało projekt pt. "Plac Piłsudskiego"; koncepcję rekonstrukcji Pałacu 
Saskiego i zagospodarowania placu Piłsudskiego, której podstawowym postulatem jest odbudowa ze 
środków prywatnego inwestora. Ów dostałby w zamian w użytkowanie dwa nowe budynki (stojące w 
miejscu, gdzie przed ponad stu laty znajdowały się oficyny Pałacu Saskiego) oraz parking podziemny, leżący 
pod płytą placu. 
  Koncepcja ta nie tylko wskazuje drogę do rozwiązania problemu braku funduszy na odbudowę Pałacu, 
ale i pokazuje sposób rekonstrukcji Osi Saskiej - przez przywrócenie budynków będących brakującym frag-
mentem dawnego układu urbanistycznego. Jest jeszcze jeden walor tego projektu: stwarza szansę rewital-
izacji placu Piłsudskiego, który stałby się wreszcie prawdziwym placem miejskim, uczęszczanym przez 
mieszkańców i turystów.
 Wizja FRW była szeroko opisywana w stołecznej prasie. Spotkała się z ciepłym przyjęciem warszawiaków. O 
pomyśle pochlebnie wypowiadali się architekci, urbaniści i varsavianiści. Od tamtej pory koncepcja została 
istotnie uszczegółowiona. Ogólna idea przerodziła się w konkretne propozycje rozwiązań urbanistycznych, 
architektonicznych i finansowych.

 Kluczem do rozwiązania problemu finansowania odbudowy Pałacu Saskiego jest wg FRW budowa oprócz 
samego Pałacu trzech nowych obiektów na placu Piłsudskiego: podziemnego parkingu oraz dwóch nowych 
oficyn pałacowych. Prywatny inwestor przez określony czas i na ściśle określonych przez miasto warunkach 
czerpał by z nich korzyści do momentu zbilansowania się inwestycji. 
  Dwie nowe oficyny miałyby stanąć po północnej i południowej stronie placu Piłsudskiego, mniej więcej w 
śladzie historycznych oficyn barokowych, w miejscach w których dziś znajdują się trawniki. Budynki stałyby w 
odległości 20 metrów od skrzydeł Pałacu Saskiego. Od strony placu sięgałyby na wysokość jego gzymsu. 
Oficyny byłyby podzielone na dwie części, środkowe - od strony placu, które miałyby trzy kondygnacje, i 
zewnętrzne od strony ulic, które byłyby podwyższone do czterech. 
  Ponieważ budynki mają urbanistycznie pełnić funkcję oficyn Pałacu Saskiego, ich lokalizacja i gabaryty 
powinny być jemu podporządkowane. Oficyny powinny nawiązywać swoją formą do architektury Pałacu, ich 
ostateczny kształt jednak nie musi być wierną kopią fasad. To czy budynki powinny mieć wygląd nowoczesny 
czy też historyzujący jest kwestią wymagającą eksperckiej dyskusji. 
 Wnętrza oficyn byłyby zagospodarowane na podstawie uzgodnień między inwestorem i władzami miasta. 
Lokale w przyziemiach muszą być miastotwórcze i wielkomiejskie: powinny się w nich znajdować np. kawiarnie, 
restauracje, eleganckie sklepy czy kluby - w żadnym wypadku zabijające ruch uliczny banki. 
PParking podziemny na trzech kondygnacjach mieściłby ponad 1100 aut. Wyjścia dla pieszych z parkingu 
ulokowane mogłyby zostać w przyziemiach nowych oficyn. FRW proponuje, by rampy wjazdowe znalazły się 
przy hotelu Victoria: wjazd byłby możliwy z ul. Królewskiej, wyjazd zaś w dzisiejszą ul. Pasaż Niżyńskiego. 
Ponadto przy ul. Fredry znalazłby się dodatkowy wyjazd ewakuacyjny, który w przyszłości stałby się wjazdem 
do parkingu pod odbudowanym Pałacem Bruehla.
  Parking służyłby nie tylko potrzebom ratusza oraz zarządcom nowych oficyn. Korzystać z niego mogliby 
także użytkownicy budynków stojących wokół placu Piłsudskiego oraz mieszkańcy m. in. Krakowskiego 
Przedmieścia. Ulokowanie parkingu pod ziemią pozwoliłoby na wprowadzenie zakazu parkowanie na powier-
zchni w promieniu kilkuset metrów. Dzięki temu zostałaby odzyskana przestrzeń publiczna pożerana dziś przez 
parkowane w każdym wolnym miejscu samochody.

> Uporządkujmy Plac Piłsudskiego

> Od ogółu do szczegółu



PL
AC
 P
IŁ
SU
DS
KI
EG
O

 Jeszcze kilka lat temu władze Warszawy planowały budowę na placu Piłsudskiego podobnego parkingu. 
Przeprowadzono wówczas stosowne analizy oraz wstępne prace projektowe. Parking miał znaleźć się pod płytą 
placu z trzema wjazdami ulokowanymi od  strony Krakowskiego Przedmieścia. Mimo dość zaawansowanych 
prac, inwestycja jednak nie doszła do skutku ze względu na przeszkody formalne - poprzednia ustawa o PPP nie 
stwarzała warunków, na których strony mogły się dogadać.

 Oś Saska - jedno z najwspanialszych założeń urbanistycznych w danej Polsce - istnieje dziś w szczątkowej 
postaci, jest porozrywana. Będąc w terenie trudno się zorientować, że usytuowaniem budynków rządziła jaka-
kolwiek zasada. 
 Panuje zgodna opinia, że Oś Saska powinna być odtworzona, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiednich 
uchwałach Rady Miasta. Z pewnością posłuży temu odbudowa Pałacu Saskiego w kształcie z sierpnia 1939 
roku. 
 Jednak sama odbudowa Pałacu nie załatwi problemu odtworzenia Osi Saskiej - pozostanie w niej wyrwa w 
postaci pustego i bezkształtnego Placu Piłsudskiego. Projekt FRW służy wypełnieniu tej wyrwy poprzez powrót 
do idei oficyn pałacowych, które stały w tym miejscu od początku istnienia Osi aż do końca wieku XIX kiedy 
zostały zburzone przez carat w związku z budową cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. 
  Takie dwa identyczne budynki stojące naprzeciw siebie wzdłuż Osi są realizacją podstawowej zasady 
rządzącej realizacją osi symetrii w urbanistyce - zasadą symetrii właśnie. Pomiędzy nimi i Pałacem powstanie 
plac o powierzchni ponad 10 000 m2, o zwartej, logicznej i uporządkowanej zabudowie. Będzie to jednolita 
przestrzeń uregulowana całościowo. Uzyskany w ten sposób efekt będzie miał monumentalny wyraz - godny 
otoczenia Grobu Nieznanego  Żołnierza.
  Od strony wschodniej pozostanie do zagospodarowania dość szeroki pas gruntu. Proponujemy w tym 
miejscu utworzenie Alei Zwycięstwa wzorowanej na madryckim Prado i barcelońskiej La Rambla. Takie 
rozwiązanie pozwoli sensownie zamknąć Plac od wschodu a jednoczesnie wprowadzić zieleń i rozwiązać 
komunikację wokół Placu. 
  Osobnego potraktowania wymagają ulice Królewska i Ossolińskich. Realizacja projektu nie może przecież 
doprowadzić do stworzenia w tych miejscach wrażenia zaplecza, "tylnej strony." Dlatego projekt zakłada 
budowę budynków oficyn w taki sposób aby ich fasady od strony ulic przypominały osobne budynki, bądź 
nawet były osobnymi budynkami połączonymi z oficynami. Zapewni to stworzenie prawdziwych pierzei tych 
ulic, o charakterze wielkomiejskim. W parterach tych budynków FRW proponuje eleganckie funkcje 
ogólnodostępne.
  Jeszcze kilka lat temu władze Warszawy planowały budowę na placu Piłsudskiego podobnego parkingu. 
Przeprowadzono wówczas stosowne analizy oraz wstępne prace projektowe. Parking miał znaleźć się pod płytą 
placu z trzema wjazdami ulokowanymi od  strony Krakowskiego Przedmieścia. Mimo dość zaawansowanych 
prac, inwestycja jednak nie doszła do skutku ze względu na przeszkody formalne - poprzednia ustawa o PPP nie 
stwarzała warunków, na których strony mogły się dogadać.

 Każdy projekt ma sens o tyle, o ile służy ludziom. W wymiarze społecznym największym problemem Placu 
Piłsudskiego jest obecnie jego martwota i konieczność przywrócenia go ludziom: rewitalizacji. 
  Projekt FRW za jeden z głównych celów ma ożywienie Placu. Nowa przestrzeń publiczna ma przyciągać ludzi, 
ma dawać powód do spędzania tu czasu. W tym celu konieczne jest otwarcie przyziemi oficyn i udostępnienie 
ich dla mieszkańców i turystów. Umowa pomiędzu partnerem publicznym i prywatnym powinna przewidywać 
jakie funkcje są możliwe w tym miejscu. Natomiast przyziemia samego Pałacu powinny pozostać zamknięte ze 
względu na wyjątkowy, monumentalny charakter bezpośredniego otoczenia Grobu Nieznanego Żołnierza. 
  Przestrzeń pomiędzy oficynami nadal będzie bardzo duża. W dniach świąt państwowych będzie się szczelnie 
zapełniać tłumami (pojemność: ok. 40.000 osób), ale takich dni jest tylko kilka w roku. Projekt zakłada, że przez 
pozostałą częśc roku tę liczącą 1 hektar płaską powierzchnię będzie można aranżować za pomocą drzewek w 
donicach ustawionych w szpalery, które można przesuwać w dowolny sposób w zależności od potrzeb. Taka 
zieleń wprowadzi też ludzki, przystępny akcent w przestrzeni z założenia monumentalnej. 

> Urbanistyka

> Rewitalizacja
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 Forma architektoniczna i funkcja odbudowanego Pałacu były przedmiotem długiej dyskusji, w toku której 
rozważano szereg różnych wariantów i która zakończyła się przyjęciem przez władze miasta decyzji.
 Funkcja odbudowanego Pałacu Saskiego została określona w uchwale Rady Miasta St. Warszawy. Zgodnie 
z nią Pałac stanie się siedzibą władz miasta. Również forma architektoniczna została już zdecydowana przez 
władze. Pałac zostanie odbudowany w formie i kształcie z sierpnia 1939 (Uchwała Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy nr XXV/28 z dnia 13 lipca 2000 r.).
  Decyzje te nie były przedmiotem dyskusji, ocen ani analiz FRW. Stowarzyszenie przechodzi nad nimi do 
porządku dziennego jako nad obowiązującym prawem miejscowym. Nie uważamy też za celowe wznawianie 
raz zakończonej dyskusji. Skupiamy się na najważniejszym celu: doprowadzeniu do uporządkowania Placu.
 Koncepcja stowarzyszenia przewiduje, że prywatny inwestor odbuduje oba skrzydła Pałacu Saskiego wraz 
zz kolumnadą oraz kamienice od strony ul. Królewskiej. Budynki będą miały cztery kondygnacje - czwarta kon-
dygnacja Pałacu Saskiego będzie ukryta za attyką, oświetlona światłem padającym przez okna dachowe. 
Budynki będą oddane w stanie surowym, wnętrza wykończone zostaną przez miasto. Pałac Saski jako kluczowy 
element Osi Saskiej będzie najwyższym budynkiem placu Piłsudskiego o wysokości 17 metrów. Koncepcja FRW 
zakłada, że elewacja pałacu nie będzie tynkowana jak przed wojną, ale godna rangi królewskiej siedziby: 
wyłożona piaskowcem. 

> Co z Pałacem Saskim?

 FRW szacuje koszty budowy wszystkich sześciu obiektów na 335 mln zł. Wybudowanie Pałacu Saskiego wraz 
z kamienicami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 28 tys. mkw to koszt 155 mln zł. Nowe oficyny o powier-
zchni łącznej 16 tys. mkw pochłoną ok. 76 mln zł, zaś koszt budowy parkingu podziemnego na 1100 aut będzie 
oscylował w okolicy 70 mln zł. Koszty dodatkowe związane z realizacją inwestycji wyniosą ok. 30 mln zł. 

> Projekt w liczbach

 Proponujemy realizację inwestycji w oparciu o nowopowstałą Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o parn-
erstwie publiczno - prywatnym. Zdaniem FRW takie rozwiązanie przyniesie Miastu oczywiste korzyści: ogranic-
zenie wydatków własnych do minimum, a w perspektywie nawet zwiększenie przychodów z tytułu podatków. 
Realizacja inwestycji będzie w ten sposób uniezależniona od budżetu Miasta. Nie bez znaczenia jest też 
prostota takiego rozwiązania z punktu widzenia Miasta - większość obowiązków związanych z budową weźmie 
na siebie partner prywatny.

> Realizacja inwestycji w trybie Ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym

 Umowa PPP zawarta zostanie pomiędzy wyłonionym zgodnie z ustawą Partnerem Prywatnym oraz Part-
nerem Publicznym stanowiącym spółkę kapitałową utworzoną przez Skarb Państwa i m.st. Warszawę. Spółkę 
taką może też powołać samo Miasto. W tym przypadku niezbędne będzie przekazanie przez Skarb Państwa 
dotąd nie przekazanych Miastu działek, na których położony jest Plac.
 Majątek spółki stanowić będzie wkład w postaci prawa własności gruntów zlokalizowanych na terenie 
inwestycji.  Udziałowcami w spółce będą wyłącznie wymienione podmioty, co zagwarantuje, że Pałac Saski oraz 
plac Piłsudskiego - posiadający szczególne znaczenie dla Państwa, pozostanie wyłącznie w rękach podmiotów 
publicznych. 
  Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji budowy pałacu Saskiego wraz z przyległymi kamieni-
cami, parkingu podziemnego pod Placem Piłsudskiego, dwóch oficyn z przeznaczeniem na budynki biurowe 
lub/i hotele oraz uporządkowania przestrzeni placu Piłsudskiego. W zamian Partner Publiczny zobowiąże się do 
przekazania partnerowi prywatnemu w nieodpłatne użyczenie z prawem pobierania pożytków oficyn 
pałacowych oraz parkingu podziemnego, na okres umożliwiający zbilansowanie wydatków związanych 
z przeprowadzeniem inwestycji. 

> Przedmiot umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym

> Więcej informacji: www.placpilsudskiego.pl
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> Polska The Times, 2 grudnia 2008







> Stolica, styczeń 2009




