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Wieżowce wnoszą nowe idee przestrzenne, użyt-
kowe oraz konstrukcyjne. Zasada konstrukcji trzo-
nowo-szkieletowej, najkorzystniejsza dla warszaw-
skiej wysokości zabudowy, jest ciągle akceptowa-
na. Określenie „warszawska wysokość zabudowy” 
oznacza wysokość w granicach do 200,0 m. Tę 
granicę można nazwać także europejską, wyraź-
nie niższą od wysokości zabudowy azjatyckiej oraz 
amerykańskiej. Obok zalet przestrzennych, war-
szawskie wieżowce mogą być konstruowane bez 
sytuowania konstrukcji usztywnień na parcie wia-
tru w płaszczyznach elewacji, co stwarza większą 
elastyczność ich kształtowania. Nowe ukształto-
wanie formy prezentuje ukończony przed paru laty 
wieżowiec Rondo 1 (rys. 2). Budynek składa się 
z dwóch części: owalnej, podłużnej wieży biuro-
wej oraz części obejmującej zespół 18 szybkich 
wind. Pomiędzy tymi częściami zaprojektowano 
zamkniętą, przeszkloną przestrzeń tworzącą ogród 
zimowy. Projekt wieżowca opracowała światowej 

Warszawa staje się jednym z kilku miast europej-
skich, w których zabudowa wysoka wzbogaca prze-
strzeń miejską, staje się miastem, które zdecydo-
wało się na kohabitację zabudowy wysokiej z zabu-
dową historyczną. Warunki kohabitacji dyktuje, po-
przez podział na dzielnice podobnie jak w większo-
ści miast europejskich, zabudowa historyczna. Zbu-
dowany w 1933 roku Prudential o wysokości 64,0 
m „naruszał”, zdaniem ówczesnych krytyków, ska-
lę zabudowy miasta. Dzisiaj Prudential sytuuje się 
pod koniec 40 najwyższych budynków Warszawy. 
W Warszawie obok wieżowców zrealizowanych kil-
ka interesujących jest w budowie, a kilkanaście dal-
szych w projektach architektonicznych lub w pla-
nach zagospodarowania (rys. 1).

Wieżowce Warszawy 2012
Wieloletnia dominacja Pałacu Kultury stała się powodem rozwoju 
zabudowy wysokiej Warszawy. W centrum miasta powstał rój 
budynków wysokich tworzących dzielnicę wyjątkową, osłabiającą 
ekspozycję Pałacu. 
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Rys. 1. Wybrane 
najwyższe budynki 
Warszawy

Rys. 2. Wieżowiec Rondo 
1 – rzut kondygnacji powta-
rzalnej i bryła [A. Z. Paw-
łowski, I. Cała, Budynki wy-
sokie; Oficyna Wydawnicza 
PW, Warszawa 2006]
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Rys. 3. Wieżowiec Rondo 1 – rozbicie brył ze skratowaniem
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sławy pracownia architektoniczna SOM wraz z pro-
jektantami konstrukcji Romualdem Jonsonem, Jac-
kiem Andrzejewskim i Jerzym Błażeczkiem.
Architekci SOM zaprojektowali kilkadziesiąt wie-
żowców w USA, Azji a także w Europie, co ozna-
cza, iż mają w tej dziedzinie największe doświad-
czenia. W wieżowcu została przerwana po raz 
pierwszy anonimowość konstrukcji poprzez rozbi-
cie brył oraz demonstrację łączącej obie części bu-
dynku konstrukcji (rys. 3). Rozbicie wieżowca na 
dwie bryły oraz widoczne poprzez szklane elewacje 
skratowania to pierwszy w kraju przykład nowej, 
podzielonej formy budynku wysokiego, a szczegól-
nie ekspozycji głównych elementów konstrukcyj-
nych. Budynki wysokie projektują ostatnio w War-
szawie wybitni architekci światowi, jak Daniel Li-
beskind, Murphy/Jahn, SOM (Skidmore, Owings, 
Mervill), KPF (Kohn, Pedersen, Fox), Zaha Hadid. 
Warszawa nie różni się od czołowych miast euro-
pejskich – wybitni architekci chcą mieć ślady swo-
jej twórczości także w naszej stolicy. Miasto zysku-
je też poprzez niewątpliwy wzrost jakości architek-
tury budynków wysokich.
Budowane obecnie wieżowce obejmują przeważ-
nie funkcje biurowe, rzadziej mieszkalne, wyma-
gające większej troski przy ich konstruowaniu. 
Spełniają światowe standardy proekologiczne oraz 
wysokich technik użytkowania. Wzrasta komfort 
i bezpieczeństwo przebywania człowieka w budyn-
ku. Wykorzystanie walorów klimatu i poszanowa-
nie energii to główne hasło badacza Kennetha Je-
anga: „Żyć i pracować w centrum miasta”. Nowe 
warszawskie wieżowce są bliskie osiągnięcia stan-
dardu budynku inteligentnego.
W wieżowcach mieszkalnych wymagana jest więk-
sza ich stateczność. Obok ograniczenia maksy-
malnego wychylenia nowe ustalenia (szczególnie 
w USA i Kanadzie) zalecają ograniczenie maksy-
malnego przyspieszenia poziomych przemieszczeń 
w granicach (1÷3%) g, gdzie g – przyspieszenie 
ziemskie. Nowym, w ukończonym stanie surowym, 
jest wieżowiec Złota 44 o wysokości 192,0 m i 45 
kondygnacjach mieszkalnych (rys. 4). Wieżowiec, 
o niezwykłej formie przestrzennej, posiada z każ-
dej strony inny kształt elewacji. Autor projektu Da-
niel Libeskind napisał o budynku: „Forma budyn-
ku koresponduje z miejskim światłem proporcjami 
i przestrzenią, a jego kształt przypomina skrzydła 

orła, symbol i godło Polski”. (Daniel Libeskind jest 
autorem nagrodzonej koncepcji nowej zabudowy 
w miejscu zniszczonych wież WTC w Nowym Jor-
ku). Wieżowiec Złota 44 posadowiono w miejscu 
rozebranego kilkunastoletniego pięciopiętrowego 
budynku City Center, wykorzystując istniejącą ścia-
nę szczelinową oraz częściowo płytę fundamento-
wą, którą wzmocniono baretami. Budynek posia-
da dwie kondygnacje podziemne. Garaże miesz-
czą się w tzw. szerokiej stopie o wysokości siedmiu 
kondygnacji, z usytuowanym na najwyższej z nich 
krytym basenem. Skomplikowana forma wieżow-
ca powoduje, iż na każdej kondygnacji mamy inne 
mieszkania (rys. 5). 
Ustrój szkieletowo-trzonowy posiada trzon o wy-
miarach 14,9 x 11,7 m i całkowitej wysokości 
184,0 m. Forma trzonu zmienia się z wysokością. 
Na 36. piętrze następuje zasadnicze zmniejsze-

Rys. 4. Wieżowiec Złota 44 
– przekrój i stan obecny
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nie jego wymiarów. Układ konstrukcji o zakrzywio-
nych słupach oparto w dolnych kondygnacjach na 
wspornikowo usytuowanych ścianach wzmacniają-
cych konstrukcję trzonu. Ściany trzonu o grubości 
40÷50 cm pocieniono na kondygnacjach górnych 
do 40 oraz 30 cm. Proporcje trzonu świadczące 
o jego sztywności wynoszą 182,0/11,0=16,55. 
W polskich warunkach, przy braku działań sej-
smicznych oraz umiarkowanych siłach wiatru, na-
leży je uznać za prawidłowe. Słupy pionowe oraz 
pochyłe w pewnych przypadkach są także rozdwo-
jone o kształcie litery Y. Stropy krzyżowo-zbrojo-
ne o grubości 22 cm, rozpiętości ca 8,0 x 8,0 m. 
Obliczenia statyczne wykonano na bazie programu 
GSA stosowanego przez firmę ARUP (autor pro-
jektu konstrukcji). Na bazie tego programu zapro-
jektowano szereg wieżowców, jak np. Swiss Re 

w Londynie oraz Commerzbank we Frankfurcie. 
Obliczenia weryfikowano poprzez badania modelo-
we w tunelu aerodynamicznym w Colorado (USA). 
Badania objęły także otoczenie budynku, a szcze-
gólnie sąsiednie budynki wysokie. Przeprowadzone 
badania zaskakują wykazanym szczególnie wyso-
kim ciśnieniem ujemnym (ssaniem) mającym za-
sadniczy wpływ na konstrukcję ścian osłonowych 
i okien. Nasuwa się wniosek, iż wieżowce o skom-
plikowanych formach winny być bezwzględnie ba-
dane w tunelu aerodynamicznym.
W  sąsiedztwie placu Grzybowskiego budowa-
ny jest wieżowiec RT o wysokości 160,0 m, 41 
kondygnacjach nadziemnych oraz czterech pod-
ziemnych. Rzut budynku o  wymiarach 36,40 
x 22,40 m wynosi 815 m2, co powoduje, iż bę-
dzie on postrzegany jako bardzo smukły. W wie-
żowcu przewiduje się funkcję mieszkaniową. Na 
najniższych kondygnacjach zaprojektowano funk-
cje usługowe. W szerokiej stopie znajdą się także 
pomieszczenia biurowe (rys. 6). Budynek o kon-
strukcji szkieletowo-trzonowej posiada trzon o ma-
łej szerokości wynoszącej 7,0 m, co w porówna-
niu do wysokości stanowi H/B = 160/7 = 1/23. 
Mało sztywny trzon powoduje, iż przy przyspiesze-
niu p=1,2%g maksymalne wychylenie wieży wy-
niesie ca 21,0 cm. Dość prosty układ konstrukcji 
komplikuje podcięcie budynku od strony ul. Świę-
tokrzyskiej na wysokości 17,5-32,5 m nad pozio-
mem terenu (rys. 6). Podcięte słupy zewnętrzne 
są zawieszone na ukośnych cięgnach przenoszą-
cych siły z prętów ukośnych na trzon. Przewidu-
je się usytuowanie trzech systemów cięgien jedy-
nie w ścianach szczytowych. Pomiędzy nimi pro-
jektowane są dwukondygnacyjne kratownice sta-
lowe podtrzymujące słupy środkowe 13 kondy-
gnacji. Autorami śmiałego rozwiązania zmienio-
nej konstrukcji są warszawscy konstruktorzy Jacek 
Andrzejewski i Jerzy Błażeczek. Usunięcie słupów 
powoduje w sensie funkcjonalnym pewne ograni-
czenia w kształtowaniu mieszkań. W sensie kon-
strukcyjnym przyjęta zasada powoduje przeniesie-
nie przez ukośne cięgna sił na wyższe kondygna-
cje, po czym „sprowadzenie” ich do fundamentu. 
Budynek zamykający od północy ulicę Emilii Plater 
będzie bardzo ważnym elementem przestrzeni cen-
tralnej miasta. Autorami projektu są światowej sła-

Rys. 6. Wieżowiec RT – 
model i schemat pracy

Rys. 5. Wieżowiec Złota 44 
– rzuty trzech wybranych 
kondygnacji [wg. www.zlo-
ta44tower.com]
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Rys. 7. Wieżowiec 
Ghelamco „Spire” – model

wy architekci Murphy/Jahn, autorzy projektów kil-
ku wieżowców w USA, w tym np. One Liberty Pla-
ce o wysokości 288,0 m w Filadelfii.
Omawiane trzy warszawskie wieżowce, podobnie 
jak wszystkie inne, zostały wykonane lub są bu-
dowane w oparciu o beton jako podstawowe two-
rzywo konstrukcyjne. Klasy stosowanych beto-
nów wzrosły do B60, nie przekraczając tej warto-
ści. Dość popularne jest stosowanie dwóch a na-
wet trzech klas betonów w jednym budynku. B60 
stosowane są z reguły dla wykonania głównej kon-
strukcji nośnej, np. słupów, podciągów, klasy niż-
sze, np. B37, są stosowane dla realizacji stropów, 
ścian, także konstrukcji podziemia. Łączenie beto-
nów różnych klas daje korzyści ekonomiczne. Nie 
stwierdzono dotąd błędów w aplikacji różnych klas 
betonów. 
W Warszawie pojawiają się próby projektowa-
nia wieżowców w miejscach likwidacji budynków 
niższych. Przykładem drastycznym może być pró-
ba likwidacji budynku przy rondzie ONZ, o wyso-
kości 83,0 m, i wybudowanie w tym miejscu wie-
żowca o wysokości 180,0-190,0 m, przy czym stu-
dia nad nowym budynkiem są intensywnie prowa-
dzone. Trudno dzisiaj określić wysokość efektywną 
ekonomicznie projektowanych wieżowców. Wyda-
je się, iż w centrum Warszawy wynosi ona obecnie 
120,0÷180,0 m. To pozwala wnioskować o dużej 

opłacalności budowy wieżowców w centrum War-
szawy. Istotną przeszkodą jest konieczność zacho-
wania odpowiedniego naświetlenia mieszkań zabu-
dowy otaczającej (wobec dość rygorystycznych wy-
magań w Warszawie). Istnieje wiele projektów ak-
ceptowanych przez władze miasta, których realiza-
cja się rozpoczyna. Przykładem może być wieżowiec 
Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w 2011, 
między ulicami Towarową, Łucką i Grzybowską (rys. 
7). Wieżowiec, o wysokości do dachu 180,0 m, po-
mieści ca 60,00 m2 powierzchni biurowej. Ma być 
przykładem aplikacji najwyższych standardów ener-
gooszczędnych. Ze zmiennym kształtem na wysoko-
ści, będzie zaliczany do nowej generacji wieżowców 
o skomplikowanej formie przestrzennej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wokół PKiN przewiduje tam realizację kilku wie-
żowców o wysokości do 245,0 m. Zatwierdzony 
plan daje inwestorom możliwość kolejnych nowych 
realizacji w centrum miasta.
Zabudowa wysoka miasta rozwija się bardzo inten-
sywnie – wydaje się, iż nowe wieżowce będą służyły 
dalszej poprawie jakości przestrzeni Warszawy, któ-
ra obecnie znajduje się wśród 6÷7 miast europej-
skich z najbardziej rozwiniętą zabudową wysoką. 
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