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CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WYDZIA�U 
IN�YNIERII I KSZTA�TOWANIA �RODOWISKA – 
„CENTRUM WODNE” SGGW

Alojzy Szyma�ski
Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego, wpisuj�c si	 w Narodowe Strate-
giczne Ramy Odniesienia 2007–2013, z�o�y�a wniosek o do
 nansowanie bazy naukowo-
-dydaktycznej Uczelni i po pozytywnej ocenie uzyska�a do
 nansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dzia�ania 13.1 priorytetu XIII Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i �rodowisko”. W ramach otrzymanej dotacji realizowany 
jest obecnie projekt: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towa-
nia �rodowiska – „Centrum Wodne” SGGW. W ramach tego projektu powstaje budynek, 
w którym zlokalizowanych jest 19 pracowni wyposa�onych w nowoczesn� aparatur	 ba-
dawcz�. W otoczeniu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zbudowano obiekt dydaktyczny 
– Park Wodny. Sk�ada si	 on z modelu cieku wodnego po��czonego ze zbiornikami tro
 cz-
nymi i znajduj�cego uj�cie w ko�cowym zbiorniku wodnym. „Centrum Wodne” zostanie 
udost	pnione pierwszym studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej z pocz�tkiem roku 
akademickiego 2010/2011.

S�owa kluczowe: Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego, „Centrum Wodne”, baza na-
ukowo-dydaktyczna Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towania �rodowiska

WST�P

Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego, realizuj�c sw� misj	 zwi�zan� z kszta�-
ceniem studentów na najwy�szym europejskim poziomie w celu przygotowania ich do 
pracy zawodowej oraz prowadzenia bada� naukowych, czyni ci�g�e starania w kierunku 
zwi	kszenia potencja�u badawczego poszczególnych wydzia�ów. Obszar dzia�ania uczel-
ni jest bardzo szeroki – od nauk rolniczych, le�nych, weterynaryjnych, ekonomicznych, 
poprzez przyrodnicze, do technicznych. Szkolenie i promowanie in�ynierów na kierun-
kach technicznych sta�o si	 potrzeb� ogólnokrajow�. Niezb	dna jest do tego wysoce 
specjalistyczna aparatura badawcza, umo�liwiaj�ca praktyczne kszta�cenie na poziomie 
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rozwini	tych krajów Unii Europejskiej. Kierunki techniczne realizowane s� w SGGW 
mi	dzy innymi na Wydziale In�ynierii i Kszta�towania �rodowiska. Woda w obszarze 
dzia�alno�ci edukacyjnej i naukowej tego wydzia�u odgrywa du�� rol	. Pocz�wszy od 
potrzeb zwi�zanych z uj	ciem wody z zasobów podziemnych, zagospodarowaniem wody 
opadowej, budow� zbiorników retencyjnych i towarzysz�cych im budowli hydrotech-
nicznych, dostarczaniem czystej wody do odbiorców indywidualnych oraz na potrzeby 
gospodarcze i rolnicze, oczyszczania wody sp�ywaj�cej z powierzchni dróg oraz wyko-
rzystanej gospodarczo, poprzez problematyk	 posadawiania budowli, odwodnie� budow-
lanych przez uszczelnianie sk�adowisk i wysypisk, do tematyki zwi�zanej z zagospodaro-
waniem dolin rzecznych, ochron� przeciwpowodziow� i ochron� naturalnych mokrade� 
i bagien. Powstaje wi	c potrzeba wyeksponowania tej tematyki w programach kszta�ce-
nia in�ynierów o specjalno�ci w zakresie in�ynierii �rodowiska, in�ynierii budowlanej 
i wodnej oraz na poziomie magistra i doktora.

Umowa o do
 nansowanie projektu mi	dzy O�rodkiem Przetwarzania Informacji (In-
stytucja Po�rednicz�ca II/Instytucja Wdra�aj�ca) a Szko�� G�ówn� Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie w ramach dzia�ania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i �rodowisko” 2007–2013 zosta�a podpisana 30 grudnia 2008 roku, budo-
wa rozpocz	�a si	 w pa�dzierniku 2007 roku (rys. 1).

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest poprawa jako�ci kszta�cenia na Wydziale In�ynierii 
i Kszta�towania �rodowiska, co powodowa� b	dzie wzmocnienie uczelni zarówno 
w prowadzonej przez ni� dzia�alno�ci dydaktycznej, naukowo-badawczej, jak i w za-
kresie oddzia�ywania na gospodark	 poprzez transfer wiedzy. Celem bezpo�rednim pro-
jektu jest realizacja nowoczesnego obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego tego 
wydzia�u, umo�liwiaj�cego popraw	 jako�ci kszta�cenia w zakresie in�ynierii i kszta�-
towania �rodowiska oraz budownictwa, a tak�e podj	cie nowych zada� dydaktycznych, 
naukowych i badawczych, realizowanych na poziomie uczelni europejskich. W procesie 

Rys. 1.  Zainaugurowanie budowy „Centrum Wodnego” SGGW
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podnoszenia jako�ci kszta�cenia wykorzystane zostan� najnowsze technologie informa-
cyjne oraz modernizacja infrastruktury poprzez zakup wysoko specjalistycznej aparatu-
ry naukowo-badawczej, stanowi�cej wyposa�enie pracowni, wykorzystywanej zarówno 
w celach dydaktycznych, jak i badawczych. Konsolidacja i udoskonalenie bazy aparatu-
rowej, maj�cej zastosowanie w procesie dydaktycznym, przyczyni si	 tak�e do w��czenia 
studentów II i III stopnia kszta�cenia do uczestnictwa we wst	pnych stadiach procesu 
naukowo-badawczego.

Celem po�rednim projektu jest zwi	kszenie potencja�u Szko�y G�ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie w �wiadczeniu us�ug dydaktycznych oraz potencja�u ba-
dawczo-rozwojowego Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towanie �rodowiska. 

Realizacja projektu skutkowa� b	dzie zwi	kszeniem si	 liczby studentów, a wi	c 
docelowo tak�e liczby specjalistów i naukowców, o specjalizacjach uznanych za naj-
istotniejsze dla osi�gni	cia i podtrzymania rozwoju gospodarczego kraju (nowoczesne 
technologie, in�ynieria wodna i �rodowiska, in�ynieria budowlana). Stworzenie nowej 
struktury, jak� jest „Centrum Wodne”, b	dzie skutkowa� wzrostem zatrudnienia kadry 
dydaktycznej i technicznej na wydziale. Zostanie tak�e wzmocniona atrakcyjno�� uczelni 
w aspekcie badawczym – w zakresie prowadzonych bada�.

Oddzia�ywanie d�ugofalowe projektu odbywa� si	 b	dzie przede wszystkim poprzez 
kszta�cenie na najwy�szym poziomie kadr naukowych dla gospodarki, nauki i edukacji 
w priorytetowych dla rozwoju kraju dziedzinach, decyduj�cych o innowacyjno�ci pol-
skich przedsi	biorstw. Doskonalenie procesu kszta�cenia podniesie go na poziom odpo-
wiadaj�cy potrzebom nowoczesnego i rozwini	tego spo�ecze�stwa opartego na wiedzy.

LOKALIZACJA I OGÓLNY OPIS PROJEKTU

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towania �rodowiska zlo-
kalizowane jest na terenie g�ównego kampusu uczelni w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, 
u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego. Ogólna powierzchnia realizowanego 
projektu wynosi oko�o 14 600 m2. Obiektem g�ównym projektu jest budynek dydaktyczny 
o powierzchni zabudowy 1954,8 m2, powierzchni ca�kowitej 5565,3 m2, powierzchni 
u�ytkowej 4557,4 m2, kubaturze 28 167 m3. Jest to budynek dwukondygnacyjny, ca�ko-
wicie podpiwniczony, z wewn	trznym patiem (rys. 2). W piwnicy (o powierzchni 1558,37 
m2) zlokalizowane s� g�ównie pomieszczenia magazynowe pracowni oraz pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze, a tak�e nieliczne pracownie wspomagaj�ce proces dydaktycz-
ny. Na parterze (o powierzchni 1670,20 m2) znajduj� si	: pracownie, sekretariat, barek 
oraz szatnia. Parter budynku pe�ni tak�e funkcje promocyjne, do czego s�u�y rozleg�y hol 
oraz powierzchnie wystawiennicze i wewn	trzne patio. Powierzchnie ekspozycyjne wy-
posa�one s� w zewn	trzne tarasy, zlokalizowane od strony g�ównego wej�cia i parkingu. 
Na pi	trze natomiast (o powierzchni 1397,04 m2) znajduj� si	: sale konferencyjne, pra-
cownie oraz pomieszczenie socjalne. Do budynku prowadz� trzy wej�cia, w tym g�ówne 
– od ulicy Ciszewskiego. Na zewn�trz zrealizowano parking na 32 miejsca.

W budynku znajduje si	 19 pracowni, zlokalizowanych na trzech kondygnacjach, wy-
posa�onych w nowoczesn� aparatur	 naukowo-badawcz�. Oprócz pracowni znajduj� si	 
tu dwie sale wyk�adowe z zapleczem o powierzchniach oko�o 100 i 200 m2, przedzielone 
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ruchom� �ciank�, co umo�liwia ich ewentualne ��czenie. Sale wykorzystywane b	d� za-
równo do celów dydaktycznych, jak i do organizowania sympozjów oraz konferencji na-
ukowych. Pomieszczenia pracowni oraz sal konferencyjnych s� klimatyzowane i zosta�y 
wyposa�one w nowoczesn� infrastruktur	 teleinformatyczn�.

W budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego, oprócz pomieszcze� laboratoryjnych, 
znajduj� si	 pomieszczenia wystawowe, których celem jest ekspozycja i popularyzacja 
tematyki badawczej wspó�czesnej in�ynierii wodnej, sanitarnej i budowlanej. Wystawa 
sta�a i rotacyjna b	dzie przeznaczona dla m�odzie�y i osób odwiedzaj�cych SGGW. Jej 
oryginalnym elementem b	dzie zdrój wody pitnej z wod� oligoce�sk� (trzeciorz	dow�), 
plejstoce�sk� (czwartorz	dow�) i z wodoci�gów miejskich (z uj	� powierzchniowych) 
oraz mo�liwo�� przeprowadzenia wybranych do�wiadcze� jako�ci wody.

W otoczeniu budynku dydaktycznego zlokalizowany zosta� obiekt dydaktyczny – Park 
Wodny, unikatowy w skali kraju ci�g dydaktyczny. Sk�ada si	 on z modelu rzeki wraz 
ze zlokalizowanymi wzd�u� niej przyk�adami budowli hydrotechnicznych. Rzeka po��-
czona jest ze zbiornikami wodnymi (tro
 cznymi), symbolizuj�cymi jeziora oraz obszar 
bagienny, oczyszczaj�cy przep�ywaj�c� wod	, i znajduje uj�cie w ko�cowym zbiorniku 
wodnym. W zbiorniku znajduje si	 dok zako�czony szklan� �cian�, umo�liwiaj�cy m.in. 
obserwacj	 rozwoju strefy przybrze�nej. Zastosowane rozwi�zania techniczne pozwalaj� 
na zilustrowanie obiegu wody w przyrodzie oraz przekazanie wiedzy z zakresu kszta�to-
wania i realizacji przedsi	wzi	� hydrotechnicznych. Na terenie parku wykonane zosta�y 
�cie�ki komunikacyjne oraz alejki spacerowe z o�wietleniem i �awkami, umo�liwiaj�cy-
mi korzystanie z obiektu w celach edukacyjnych (rys. 3).

Na terenie „Centrum Wodnego” SGGW zlokalizowana zosta�a stacja meteorologicz-
na, monitoruj�ca jako�� powietrza atmosferycznego i wybrane parametry meteorologicz-
ne mierzone na wielu poziomach. Stacja pracowa� b	dzie w sieci monitoringu powietrza 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska.

Zarówno budynek, jak i Park Wodny zosta�y wyposa�one w udogodnienia na potrze-
by osób niepe�nosprawnych.

Rys. 2.  Budynek dydaktyczny „Centrum Wodnego” SGGW
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PROWADZENIE DYDAKTYKI I BADA� NAUKOWYCH

W „Centrum Wodnym” zaj	cia b	d� odbywa� g�ównie studenci dwóch kierunków 
Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towania �rodowiska – in�ynierii �rodowiska oraz budow-
nictwa, a tak�e doktoranci tych dwóch dyscyplin. Dydaktyka b	dzie prowadzona na po-
ziomie studiów I, II i III stopnia. Laboratoria, sale dydaktyczne i Park Wodny otwarte 
te� b	d� dla studentów z innych wydzia�ów oraz studiów mi	dzywydzia�owych SGGW, 
a tak�e dla studentów krajowych i zagranicznych w ramach wymiany studenckiej w ró�-
nych programach dydaktycznych. Unikatowy w skali kraju i Europy Park Wodny b	dzie 
móg� by� wykorzystywany jako uzupe�nienie procesu dydaktycznego realizowanego 
w szko�ach �rednich i podstawowych.

Stworzenie specjalistycznych, doskonale wyposa�onych pracowni edukacyjno-
-badawczych pozwoli nie tylko na podniesienie jako�ci kszta�cenia, ale tak�e na zwi	k-
szenie liczby i jako�ci bada� prowadzonych w ramach Wydzia�u In�ynieria i Kszta�to-
wanie �rodowiska. W budynku zaplanowano równie� pomieszczenia wystawowe, w któ-
rych lokowane b	d� ekspozycje popularyzuj�ce tematyk	 z zakresu in�ynierii wodnej 
i sanitarnej oraz budownictwa hydrotechnicznego.

Realizacja obiektu dodatnio wp�ynie na poziom przyswajanej wiedzy z zakresu kszta�-
towania i wdra�ania polityki gospodarowania wod� w �rodowisku, z uwzgl	dnieniem 
zasady zrównowa�onego rozwoju, a tak�e projektowania systemów ochrony, uzdatniania 
wód czy te� oczyszczania �cieków. 

CHARAKTERYSTYKA BAZY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ 
POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNI

Charakterystyka ogólna pracowni

Pracownie zlokalizowane w budynku „Centrum Wodnego” stanowi� zaplecze dydak-
tyczne i naukowe (oprócz istniej�cej bazy laboratoryjnej usytuowanej w budynku g�ów-
nym Wydzia�u In�ynierii i Kszta�towania �rodowiska) poszczególnych katedr wcho-

Rys. 3.  Park wodny
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dz�cych w sk�ad wydzia�u: Budownictwa i Geodezji, Geoin�ynierii, In�ynierii Wodnej 
i Rekultywacji �rodowiska oraz Kszta�towania �rodowiska. Centrum Naukowo-Dydak-
tyczne tworz� nast	puj�ce pracownie: Monitorowania Wód Powierzchniowych, Moni-
torowania Przep�ywu Wód Podziemnych, Jako�ci Wody, Chemii Wód, Osadów �cieko-
wych, Gleb i Ro�lin, Mechaniki P�ynów, Sedymentologiczna, Odwodnie� i Nawodnie�, 
Ekologii Ekosystemów Wodnych, Ekotechnologii, Meteorologii, Fizyki O�rodków Po-
rowatych, Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania �rodowiska, Geoinformacji 
i Metod Geodezyjnych, Bada� W�a�ciwo�ci Fizycznych Gruntów i Ska�, Bada� W�a-
�ciwo�ci Mechanicznych Gruntów i Ska�, Bada� Dynamicznych Gruntów i Ska�, Ba-
da� Geosyntetyków, Procesów Fizycznych w Budownictwie, Wytrzyma�o�ci Materia�ów 
i Konstrukcji Budowlanych.

Pomieszczenia wszystkich pracowni, o powierzchni od 50 do 75 m2, s� wyposa�o-
ne w nowoczesn� aparatur	 badawcz� (310 zestawów), urz�dzenia i meble laboratoryj-
ne oraz sprz	t komputerowy (w liczbie 51) z oprogramowaniem i oprzyrz�dowaniem 
specjalistycznym. Pracownie, oprócz wyposa�enia standardowego, posiadaj� instalacje 
klimatyzacyjne, wysokiej klasy sie� strukturaln� (okablowanie VIII kategorii) oraz in-
formatyczn�. W najbli�szej przysz�o�ci budynek zostanie obj	ty (razem z ca�� uczelni�) 
sieci� Internetu bezprzewodowego.

Realizacja dydaktyki i bada� naukowych w poszczególnych pracowniach obejmo-
wa� b	dzie wykonywanie �wicze� praktycznych, laboratoryjnych oraz terenowych 
w zakresie prowadzonych przedmiotów dla studentów I, II i III stopnia poziomu studiów 
oraz realizacji prac in�ynierskich, magisterskich oraz doktorskich. Wi	kszo�� zaj	� pro-
wadzona b	dzie w j	zyku polskim, jednak�e niektóre zaj	cia dydaktyczne i realizacja 
prac na poszczególnych poziomach kszta�cenia odbywa� si	 b	d� w j	zyku angielskim. 
Oferta dydaktyczna i badawcza ukierunkowana jest tu na studentów zagranicznych i m�o-
dych naukowców, przyje�d�aj�cych w ramach o
 cjalnej wymiany mi	dzy uczelniami. 
W pracowniach prowadzone b	d� równie� badania naukowe na potrzeby rozwoju kadry 
naukowej i dydaktycznej Szko�y G�ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na po-
ziomie rozpraw habilitacyjnych i gromadzenia dorobku do uzyskania stanowisk i tytu�ów 
naukowych profesora.

B	d� si	 tu równie� odbywa� prezentacje i pokazy dla grup m�odzie�y szkolnej, 
uczestników organizowanych w „Centrum Wodnym” spotka�, seminariów i konferencji.

Charakterystyka szczegó�owa pracowni w uk�adzie katedr 

Katedra In�ynierii Wodnej i Rekultywacji �rodowiska
Pracownia Mechaniki P�ynów – realizacja dydaktyki i bada� naukowych prowadzona 

b	dzie w zakresie: 
 zycznego modelowania ruchu wody w przewodach, korytach i przez 
budowle, w tym hydrauliczne badania rozk�adu pr	dko�ci wody w korytach nad elemen-
tami elastycznymi i sztywnymi, modeluj�cymi ro�linno��, hydrauliczne warunki prze-
p�ywu nad budowlami, hydrauliczne rozprzestrzenianie si	 zanieczyszcze� pasywnych 
w korytach otwartych, hydrauliczne badania dyspersji pod�u�nej w kanale laboratoryjnym, 
oraz matematycznego modelowania ruchu wody w korytach i przez budowle (rys. 4).

Pracownia Sedymentologiczna – realizacja dydaktyki i bada� naukowych prowa-
dzona b	dzie w zakresie: erozji i sedymentacji, procesów transportu rumowiska, jako-
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�ci osadów rzecznych i jeziornych, a obejmowa� b	dzie badania w�asno�ci 
 zycznych 
i podstawowych chemicznych cz�stek (rozk�adu granulometrycznego cz�stek za pomoc� 
metody sitowej i laserowej, kszta�tu cz�stek za pomoc� systemu komputerowej analizy 
obrazu), badania podstawowych w�asno�ci 
 zycznych rumowiska i osadów rzecznych 
i jeziornych (ci	�ar w�a�ciwy osadów, lepko��, rozk�ad granulometryczny), modelowe 
badania procesów transportu rumowiska wleczonego w ciekach przy zastosowaniu mo-
delu 
 zycznego. 

Pracownia Monitorowania Wód Powierzchniowych – realizacja dydaktyki i bada� 
naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: oceny jako�ci wód powierzchniowych i grun-
towych, ze szczególnym uwzgl	dnieniem wp�ywu jako�ci wód na bioró�norodno�� mo-
krade�, dynamiki procesów samooczyszczania wody w ciekach, oddzia�ywania zdegrado-
wanych gleb torfowych na jako�� wód powierzchniowych i podziemnych, oddzia�ywania 
zmian sposobu u�ytkowania zlewni na jako�� wód powierzchniowych oraz rozwój ro-
�linno�ci wodnej, wykonywania pomiarów 
 zykochemicznych na potrzeby teledetekcyj-
nej identy
 kacji modeli hydraulicznych, zastosowania teledetekcji satelitarnej i GIS do 
oceny i monitoringu stanu �rodowiska przyrodniczego na wybranych obszarach mokrade� 
polskich oraz bada� mikrobiologicznych jako�ci �rodowiska z uwzgl	dnieniem analizy 
zdolno�ci zbiorników do samooczyszczania (grupy 
 zjologiczne ustrojów), wykorzysta-
nia bioindykatorów do oceny jako�ci �rodowiska (ocena zbiorowisk 
 toplanktonowych). 
Pracownia b	dzie cz	�ci� Europejskiego Centrum Doskona�o�ci Mokrade�. 

Pracownia Chemii Wód, Osadów �ciekowych, Gleb i Ro�lin – realizacja dydaktyki 
i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: bada� laboratoryjnych gleb organicz-
nych i osadów �ródtorfowych i podtorfowych, bada� stopnia rozk�adu gleb organicznych, 
sk�adu botanicznego runi ��kowej, bada� jako�ci wody w klasach A1–A3, rekultywacji 
wód odciekowych z wysypisk odpadów sta�ych (uzdatniania do jako�ci wody pitnej wód 
zanieczyszczonych chemicznie i mikrobiologicznie), rekultywacji terenów zdegradowa-
nych przez ró�nego rodzaju dzia�alno�� przemys�ow�, bada� wp�ywu sk�adowisk odpa-
dów gospodarczo-komunalnych na stan sanitarny �rodowiska, zagospodarowania osa-
dów �ciekowych, rekultywacji biologicznej terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 
analizy efektywno�ci oczyszczalni przydomowych i bada� zasolenia pod�o�y, zawarto�ci 
metali ci	�kich w wodzie, glebach i ro�linno�ci.

Pracownia Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania �rodowiska – realizacja 
dydaktyki i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie analizy dzia�a� in�ynier-
skich w krajobrazie, ze szczególnym uwzgl	dnieniem obszarów chronionych. Analiza 
tych zjawisk oparta b	dzie na obszernej bazie danych �rodowiskowych, pozyskiwa-
nych bezpo�rednio w terenie technik� GPS oraz za pomoc� cyfrowych technik telede-
tekcyjnych i fotogrametrycznych. Profesjonalne oprogramowanie SIP i teledetekcyjne 
umo�liwia ponadto multimedialne prezentacje (wizualizacje) danych, jak równie� wyni-
ków analiz ró�nych wariantów decyzyjnych. Efekty dzia�a� in�ynierskich analizowane 
w procesie podejmowania decyzji musz� podlega� kwanty
 kacji za pomoc� modeli ma-
tematycznych. Tematyka prac badawczych przewidywanych do realizacji w tej pracow-
ni zawiera: oceny ryzyka inwestycji na terenach zalewowych, oddzia�ywania budowli 
hydrotechnicznych na �rodowisko, renaturyzacj	 terenów bagiennych, projektowanie 
przestrzennych baz danych, projektowanie i tworzenie modeli numerycznych zjawisk 
�rodowiskowych, tworzenia i analiz numerycznych modeli terenu, ocen	 i monitoring 
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stanu �rodowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych i mokrade�, analizy i symulacje 
naturalnych i antropogenicznych zmian �rodowiska i jego zasobów. 

Pracownia Monitoringu Powietrza (Meteorologii) – realizacja dydaktyki i bada� 
naukowych oraz praktyk terenowych prowadzona b	dzie w zakresie bada� powietrza 
atmosferycznego. Prowadzone b	d� pomiary zanieczyszcze� gazowych i py�u zawieszo-
nego oraz wybranych parametrów meteorologicznych. Integraln� cz	�ci� pracowni jest 
stacja meteorologiczna, wspó�pracuj�ca z sieci� monitoringu powietrza Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony �rodowiska i zlokalizowana w pobli�u budynku Centrum. Zebrane 
wyniki b	d� analizowane w pracach magisterskich i doktorskich.

Katedra Kszta�towania �rodowiska
Pracownia Nawodnie� i Odwodnie� – realizacja dydaktyki i bada� naukowych 

prowadzona b	dzie w zakresie: opisu procesów degradacji gleb i transformacji opadu 
w sp�yw powierzchniowy, modelowania procesów erozji i monitoringu czynników wp�y-
waj�cych na proces degradacji, gospodarki wodnej gleb, przeciwdzia�ania skutkom susz 
na obszarach rolniczych o du�ym de
 cycie wody, oceny zmian potrzeb wodnych w pro-
dukcji ro�linnej w kontek�cie globalnych zmian klimatu, bada� uk�adu gleba – ro�lina 
– atmosfera, oceny obci��e� �rodowiska zanieczyszczeniami pochodz�cymi od rolnictwa 
w kontek�cie technologii nawodnie� i wymaga� ochrony �rodowiska i retencjonowania 
wody na stoku. Prowadzone b	d� tak�e badania przep�ywu wody i substancji rozpusz-
czonych w uk�adach ro�lina – pod�o�e, w tym badania przep�ywu wody i zanieczyszcze� 
w glebach pod wp�ywem nawodnie� i odwodnie�, okre�lanie potrzeb wodnych, badania 
wielko�ci i tempa parowania.

Pracownia Ekotechnologii – realizacja dydaktyki i bada� naukowych prowadzona 
b	dzie w zakresie bada� s�u��cych kszta�towaniu �rodowiska obszarów wiejskich, reali-
zowanych za pomoc� technologii przyjaznych dla �rodowiska, zwanych ekotechnologia-
mi lub metodami in�ynierii ekologicznej. Tematyka prac badawczych obejmuje: wp�yw 
bioasymilacji i sorpcji z�o�a na bilans zwi�zków biogennych w hydro
 towych systemach 
oczyszczania �cieków, rola procesów sorpcji i desorpcji w osadach dennych na jako�� 
wody zdegradowanych cieków, ocena przydatno�ci sorbentów (materia�ów alternatyw-
nych) do usuwania fosforu w lokalnych systemach oczyszczania �cieków, uwarunko-
wania wykorzystania �cieków i osadów �ciekowych do produkcji biomasy na cele ener-
getyczne, mo�liwo�ci wykorzystania upraw energetycznych do poprawy jako�ci wód, 
�rodowiskowe skutki zaprzestania nawodnie� gleb antropogenicznych wytworzonych 
w wyniku wieloletnich nawodnie� �ciekami, mo�liwo�ci wykorzystania systemów ro-
�linnych i stawów �ciekowych do oczyszczania �cieków opadowych, wykorzystanie me-
tod in�ynierii ekologicznej w ochronie wód przed zanieczyszczeniami typu obszarowego 
oraz zanieczyszczeniami specy
 cznymi, mo�liwo�ci zastosowania prostych technolo-
gii w kszta�towaniu jako�ci wody w rzekach transgranicznych, efektywno�ci stosowa-
nia zbiorników wst	pnych, oddzia�ywania na �rodowisko zu�ycia (energii i surowców) 
i emisji do wód, powietrza i ziemi zwi�zanych z systemem wyrobu w ci�gu ca�ego cyklu 
�ycia.

Pracownia Ekologii Ekosystemów Wodnych – realizacja dydaktyki i bada� nauko-
wych prowadzona b	dzie w zakresie bada� nad zmienno�ci� zakresów tolerancji gatun-
ków wska�nikowych na potrzeby ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych, w tym 
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w zakresie mo�liwo�ci wykorzystania poszczególnych gatunków makro
 tów do odnowy 
biologicznej terenów podmok�ych i remediacji wód, analizy zmian cech eko
 zjologicz-
nych ro�lin siedlisk wodnych, bagiennych i podmok�ych w odpowiedzi na nadmierne 
przesuszenie, uwilgotnienie lub zasolenie, badania nad zmienno�ci� zakresów tolerancji 
gatunków wska�nikowych fauny na potrzeby ochrony i rekultywacji ekosystemów wod-
nych. Tematyka prac badawczych obejmuje: badania planktonu i drobnych bezkr	gow-
ców (reakcja  ory i fauny na zmiany warunków �rodowiskowych), badania nad zmienno-
�ci� nisz ekologicznych, badania reakcji ro�lin na zmienne warunki �rodowiskowe.

Pracownia Fizyki O�rodków Porowatych – realizacja dydaktyki i bada� naukowych 
prowadzona b	dzie w zakresie: oceny w�a�ciwo�ci retencyjnych i hydraulicznych o�rod-
ków porowatych przy stanie pe�nego i niepe�nego nasycenia (rys. 5), wyznaczania cha-
rakterystyk w�a�ciwo�ci termicznych o�rodków glebowych i gruntowych, parametryzacji 
o�rodków glebowo-gruntowych na potrzeby modelowania ruchu wody, ciep�a i zanie-
czyszcze�, okre�lania zwil�alno�ci o�rodków porowatych i cia� sta�ych oraz problema-
tyki emisji gazów szklarniowych i wymiany gazowej w glebie. Pracownia b	dzie pro-
wadzi� pomiary: sk�adu mechanicznego o�rodków glebowo-gruntowych, w�a�ciwo�ci 
retencyjnych o�rodków porowatych, w�a�ciwo�ci hydraulicznych przy stanie pe�nego 
i niepe�nego nasycenia, energii powierzchniowej w uk�adzie faza sta�a – ciecz – powie-
trze, w�a�ciwo�ci termicznych o�rodków porowatych (pojemno�� i przewodno�� ciepl-
na), przewodno�ci gazowej o�rodków porowatych.

Katedra Geoin�ynierii
Pracownia Monitorowania Przep�ywu Wód Podziemnych – realizacja dydaktyki 

i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: monitorowania przep�ywu wody 
w o�rodku gruntowym w warunkach pe�nego i niepe�nego nasycenia, bada� zanieczysz-
czenia gruntu oraz zmiennego stanu napr	�enia, bada� przewodno�ci hydraulicznej grun-
tów s�aboprzepuszczalnych, bada� przewodno�ci hydraulicznej przeciw
 ltracyjnych 

Rys. 5.  Urz�dzenia do pomiaru w�a�ciwo�ci retencyjnych o�rodków porowatych – Eijkelkamp 
(Katedra Kszta�towania �rodowiska – Pracownia Fizyki O�rodków Porowatych)
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przes�on mineralnych w kontrolowanym stanie napr	�enia, okre�lania parametrów hy-
draulicznych gruntów zanieczyszczonych oraz przep�ywu odcieków ze sk�adowisk odpa-
dów, wyznaczania parametrów hydraulicznych gruntów w stanie niepe�nego nasycenia, 
oceny parametrów wytrzyma�o�ciowych gruntów w warunkach ujemnego ci�nienia wody 
w porach (rys. 6), wykonywania analiz hydrogeochemicznych, modelowania procesów 
 l-
tracji i zmian chemizmu wód podziemnych, badania niekorzystnych zjawisk 
 ltracyjnych 
w budowlach ziemnych (sufozji, przebicia hydraulicznego). Wyniki bada� b	d� równie� 
dostarcza�y parametrów do modelowania matematycznego i symulacji numerycznych 

 ltracji w zaporach ziemnych, rozprzestrzeniania si	 zanieczyszcze� wokó� sk�adowisk 
odpadów itp.

Pracownia Bada� W�a�ciwo�ci Fizycznych Gruntów i Ska� – realizacja dydakty-
ki i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: badania g	sto�ci i wilgotno�ci 
naturalnej, badania sk�adu granulometrycznego gruntów niespoistych i spoistych, wy-
znaczania granic Attenberga (konsystencji) dla gruntów spoistych, wykonywania bada� 
edometrycznych, wykonywania bada� w aparacie bezpo�redniego �cinania, okre�lania 
wilgotno�ci optymalnej i maksymalnego zag	szczania gruntów, okre�lania zawarto�ci 
cz	�ci organicznych. Dodatkowo wykonywane b	d� podstawowe badania w�a�ciwo�ci 
mechanicznych gruntów (parametry odkszta�ceniowe i wytrzyma�o�ciowe). Badania te 
b	d� przeprowadzane na próbkach gruntów naturalnych o nienaruszonej strukturze oraz 
na próbkach gruntów sztucznych, tzw. pastach gruntowych o znanej historii napr	�enia.

Pracownia Bada� W�a�ciwo�ci Mechanicznych Gruntów i Ska� – realizacja dydaktyki 
i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: modelowania reakcji o�rodka grun-
towego w z�o�onych warunkach obci��e�, bada� wytrzyma�o�ciowych oraz odkszta�ce-
niowych prowadzonych w stanach przedzniszczeniowych, wyznaczania charakterystyk 
materia�owych dla konstytutywnych modeli gruntowych. Do�wiadczenia laboratoryjne 

Rys. 6.  Aparat trójosiowego �ciskania do bada� próbek gruntów z kontrolowanym stanem nasy-
cenia – Pracownia Monitorowania Przep�ywu Wód Podziemnych
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i terenowe obejm� modelowanie reakcji gruntów na z�o�one historie obci��enia, co sta-
nowi istotny czynnik w analizie zagadnie� zwi�zanych z geoin�ynieri�, budownictwem 
wodnym i l�dowym. Przedmiotem bada� b	d� tak�e w�a�ciwo�ci reakcji o�rodka na ob-
ci��enia monotoniczne, zmieniaj�ce si	 w rozleg�ych granicach od bardzo ma�ych de-
formacji do zniszczenia. Badania swoim zakresem obejm� grunty zarówno w stanach 
przej�ciowych mi	dzy s�ab� prekonsolidacj� a normaln� konsolidacj�, jak i silnie pre-
konsolidowane.

Pracownia Bada� Dynamicznych Gruntów i Ska� – realizacja dydaktyki i bada� na-
ukowych prowadzona b	dzie w zakresie niezb	dnym do okre�lania wp�ywu obci��e� 
dynamicznych na konstrukcje in�ynierskie w budownictwie hydrotechnicznym, komuni-
kacyjnym i l�dowym. Aparatura, s�u��ca do tych bada�, pozwala na pe�n� kontrol	 stanu 
napr	�enia i odkszta�cenia pod�o�a gruntowego i budowli na nim posadowionej. Wyniki 
bada� b	d� równie� dostarcza�y parametrów do analizy numerycznej i prognozy zjawisk 
zachodz�cych w o�rodku gruntowym podczas wykonywania i eksploatacji konstrukcji. 
Badania przeprowadzone w pracowni obejmuj�: badania wp�ywu obci��e� dynamicz-
nych na zachowanie si	 �rodowiska gruntowo-wodnego, stanowi�cego pod�o�e dróg ko-
�owych, kolejowych i metra, badania wp�ywu oddzia�ywania obci��e� dynamicznych na 
obszary osuwiskowe, badania zachowania si	 zboczy w rejonie budowli hydrotechnicz-
nych poddanych dynamicznym obci��eniom wywo�anym falowaniem. 

Pracownia Materia�ów Geosyntetycznych – realizacja dydaktyki i bada� naukowych 
prowadzona b	dzie w zakresie: bada� parametrów 
 zycznych geosyntetyków (sk�ad su-
rowcowy, masa powierzchniowa, zmiany grubo�ci i parametry pe�zania pod wp�ywem 
zadanych obci��e�, g	sto�� w�a�ciwa i obj	to�ciowa, porowato��), bada� parametrów 
mechanicznych geosyntetyków (wytrzyma�o�� dora�na i d�ugoterminowa, wyd�u�enia, 
wp�ywu wysokiej i niskiej temperatury na wytrzyma�o�� i wyd�u�enia, pe�zania pod 
wp�ywem rozci�gania, okre�lania wspó�czynników tarcia statycznego i dynamicznego, 
bada� wytrzyma�o�ci na przebicie statyczne i dynamiczne), bada� parametrów hydrau-
licznych geotekstyliów i produktów pokrewnych geotekstyliom (wodoprzepuszczalno�� 
poprzeczna pod obci��eniami, chwilowa i d�ugoterminowa wodoprzepuszczalno�� po-
d�u�na pod obci��eniami, kolmatacja mechaniczna, chemiczna i biologiczna).

Katedra Budownictwa i Geodezji
Pracownia Jako�ci Wody – realizacja dydaktyki i bada� naukowych prowadzona 

b	dzie w zakresie: chemii sanitarnej, technologii wody i �cieków oraz technik oceny 
stanu �rodowiska. Do�wiadczenia b	d� dotyczy�y: poprawy efektywno�ci uzdatniania 
wody, 
 ltracji i p�ukania 
 ltrów, metod zmi	kczania wody, a tak�e mikrobiologicznej 
oraz 
 zykochemicznej oceny pracy z�ó� 
 ltracyjnych. W ramach zaj	� i praktycznej na-
uki prowadzone b	d�: badania analityczne wody przeznaczonej do spo�ycia przez lu-
dzi, badania technologiczne przedprojektowe wody surowej, badania efektu od�elaziania 
i odmanganiania wody przy wykorzystaniu katalitycznych z�ó� 
 ltracyjnych, mikrobio-
logiczne badania efektu usuwania zanieczyszcze� z wody przy wykorzystaniu granu-
lowanych w	gli aktywnych, 
 zykochemiczne oraz mikrobiologiczne badania wody do 
celów sanitarnych, badania technologiczne procesów stosowanych w oczyszczaniu wody 
(od�elaziania i odmanganiania, 
 ltracji i ultra
 ltracji). Studenci i naukowcy b	d� pozna-
wali i pog�	biali wiedz	 z zakresu: przygotowania wody do celów specy
 cznych (kot�ow-
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nie, ch�odnictwo, medycyna, przemys� spo�ywczy, nawadnianie), analizy efektywno�ci 
procesów sorpcyjnych na w	glach aktywnych oraz innych sorbentach przy usuwaniu 
olejów, t�uszczów i substancji ropopochodnych, modelowania kinetyki rozk�adu mikro-
zanieczyszcze� organicznych i nieorganicznych w procesach sorpcji i biodegradacji na 
granulowanych w	glach aktywnych, bada� nad popraw� efektywno�ci uzdatniania wody 
w istniej�cych stacjach wodoci�gowych.

Pracownia Procesów Fizycznych w Budownictwie – realizacja dydaktyki i bada� 
naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: bada� procesów cieplnych (przewodnictwo 
cieplne, poznanie rzeczywistego rozk�adu temperatury w przegrodach, os�ona termicz-
na budynków, wykrywanie mostków termicznych i uprzywilejowanych dróg przep�ywu 
ciep�a, mrozoodporno�� elementów konstrukcyjnych), bada� zjawisk wilgotno�ciowych 
w komponentach budowlanych (rozpoznawanie struktury materia�ów, okre�lanie stopnia 
niejednorodno�ci materia�ów, poszukiwanie nowych sposobów regulowania wilgotno-
�ci naturalnej, kondensacja wilgoci, kszta�towanie punktu rosy), bada� sprz	�enia zja-
wisk cieplno-wilgotno�ciowych w przegrodach budowlanych (badania mikroklimatu 
w budynkach i jego kszta�towanie, odtwarzanie procesów cieplno-wilgotno�ciowych 
w warunkach laboratoryjnych, opracowywanie modeli opisuj�cych przebieg zjawisk 
higrotermicznych w przegrodach, wery
 kacja do�wiadczalna rozwi�za� teoretycznych 
i empirycznych). 

Pracownia Wytrzyma�o�ci Materia�ów i Konstrukcji Budowlanych – realizacja dy-
daktyki i bada� naukowych prowadzona b	dzie w zakresie: bada� parametrów mate-
ria�owych próbek wyrobów budowlanych, bada� materia�ów pracuj�cych w z�o�onym 
stanie napr	�e� (okre�lenie napr	�e� normalnych i statycznych oraz odkszta�ce�) oraz 
poddanych obci��eniom dora�nym, d�ugotrwa�ym, cyklicznym i dynamicznym (rys. 7). 
W pracowni mo�liwe b	dzie wykonywanie bada� wytrzyma�o�ciowych przy obci��e-
niach statycznych i dynamicznych konstrukcji mechanicznych oraz bada� elementów 
konstrukcyjnych w skali naturalnej (elementy s�upowe i pr	towe do 5 m, belkowe do 
rozpi	to�ci 10 m, tarczowe i p�ytowe o wymiarach do 5 m). Tematyka naukowa i ba-
dawcza b	dzie tak�e zwi�zana z badaniem w�asno�ci nowych materia�ów (kompozytów, 
betonów ekspansywnych oraz elementów konstrukcji z�o�onych) i okre�leniem parame-
trów wytrzyma�o�ciowych i przewidywanego zakresu u�ytkowania tych materia�ów jako 
elementów konstrukcji budowlanych i ca�ych elementów no�nych. Przeprowadzane ba-
dania b	d� dotyczy�y wyznaczania parametrów wytrzyma�o�ciowych (od fazy spr	�ystej, 
przez faz	 plastyczn�, a� do zniszczenia konstrukcji, zarówno w przypadku budownictwa 
l�dowego, jak i hydrotechnicznego czy melioracyjnego). Zakres bada� b	dzie obejmowa� 
z�o�ony obszar bada� nieniszcz�cych oraz niszcz�cych.

Pracownia Geoinformacji i Metod Geodezyjnych – umo�liwi aplikacje nowoczesnych 
metod geodezyjnych i fotogrametrycznych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji 
o terenie na potrzeby gospodarki wodnej, in�ynierii �rodowiska i budownictwa. Realiza-
cja dydaktyki i bada� naukowych obejmie: analizy dok�adno�ci numerycznych modeli te-
renu uzyskanych przy wykorzystaniu tachimetrii elektronicznej, metod fotogrametrycz-
nych oraz technologii GPS tworzenia systemu informacji o terenie (SIT), zastosowanie 
metod fotogrametrycznych do pozyskiwania geoinformacji na potrzeby systemu infor-
matycznego gospodarki wodnej, wykorzystanie systemu mapy numerycznej w in�ynierii 
�rodowiska oraz w budownictwie wodnym i l�dowym. 
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CHARAKTERYSTYKA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA PARKU WODNEGO

Obiekt Parku Wodnego stanowi system, którego integraln� cz	�ci� jest model rzeki od 
jej �róde� do uj�cia. Woda w uk�adzie Parku Wodnego kr��y w obiegu zamkni	tym dzi	ki 
systemowi pomp podaj�cych wod	 z ko�cowego zbiornika do stacji pocz�tkowej. Stacj	 
t	 stanowi element ziemny zbudowany z konstrukcji gabionowej oraz ziemnej. Model 
rzeki dzieli si	 na trzy charakterystyczne odcinki. Odcinek górny charakteryzuje odcinek 
górski i przebiega na tarasowo uformowanym wzniesieniu wysoko�ci 4 m. Kraw	dzie 
tarasów stanowi� kosze siatkowo kamienne wysoko�ci 1,0 m. Na ka�dej kraw	dzi prze-

Rys. 7.  Uniwersalna maszyna wytrzyma�o�ciowa do realizacji obci��e� statycznych i pulsacyj-
nych – 2500 kN (Katedra Budownictwa i Geodezji – Pracownia Wytrzyma�o�ci Materia-
�ów i Konstrukcji Budowlanych)
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widziano kaskad	 wysoko�ci spadu (0,9 m), modeluj�c� budowle hydrotechniczne ze 
zró�nicowanymi przelewami: lejowym, ostrokraw	dzistym ko�owym, o kszta�tach prak-
tycznych i �cianie pionowej. Odcinek �rodkowy modeluje koryto wy�yny krasowej. Od 
górnego oddzielony jest syfonem z centralnie umieszczonym odp�ywem, modeluj�cym 
wywierzysko. Koryto ma kszta�t doku z pionowymi �cianami, przykrytego p�yt� kamien-
n� ze szczelin� ró�nej szeroko�ci. Odcinek dolny modeluje nizinne koryto rzeki. Ma ono 
kszta�t naturalny, o zró�nicowanej szeroko�ci, ze skarpami o zmiennym nachyleniu i za-
bezpieczeniami modeluj�cymi rumowisko rzeczne. 

Koryto ma po��czenie z trzema zbiornikami otwartymi: mezotro
 cznym (120 m2), 
eutro
 cznym (85 m2) i oligotro
 cznym (116 m2). Zbiorniki te tworz� system, którego 
zadaniem jest modelowanie warunków hydraulicznych i hydrobiologicznych w�a�ciwych 
zarówno dla naturalnych siedlisk tego typu starorzeczy, jak i dla sztucznych kana�ów 
ulgi. Ka�dy zbiornik tro
 czny posiada niezale�ny system regulacji poziomu wody. 

Rzeka uchodzi do stawu ko�cowego (586 m2), hydraulicznie po��czonego z przy-
leg�ym szuwarem, pe�ni�cym funkcj	 korzeniowej oczyszczalni wód. Pod korzeniami 
szuwaru przewidziano drena�owe uj	cie wód. Staw od strony budynku ma pomost, pod 
którym zlokalizowano pompowni	 obiegow� konstrukcyjnie po��czon� z 
 ltrem zeolito-
wym. Po przeciwleg�ej stronie stawu przewiduje si	 dok z przeszklon� �cian� do obser-
wacji wn	trza stawu. 

W korycie rzeki nizinnej zaprojektowano dwie zastawki, b	d�ce modelami jazów ru-
chomych. Obie maj� �wiat�o b = 1,0 m, wypad d�ugo�ci 1,2 m i g�	boko�ci 0,2 m, mak-
symaln� wysoko�� pi	trzenia h = 0,2 m. Konstrukcja zastawek jest �elbetowa dokowa, 
z zasuwami p�askimi d	bowymi, w okuciach stalowych i o nap	dzie r	cznym �rub� rzym-
sk�. Zastawka górna ma skrzyde�ka prostopad�e do osi budowli, si	gaj�ce brzegów rzeki. 
Zastawka dolna ma skrzyde�ka sko�ne. Po��czenie z brzegami stanowi grobla ziemna, od 
strony odwodnej zabezpieczona narzutem kamiennym, od strony odpowietrznej – obsie-
wem traw. Na terenie Parku Wodnego zaprojektowano tak�e dydaktyczne kolekcje ro�lin 
wodnych i nawodnionych, siedlisk wilgotnych oraz siedlisk suchych.

STAN REALIZACJI PROJEKTU I TERMIN ODDANIA „CENTRUM 
WODNEGO” DO U�YTKU

Zako�czone zosta�y ju� prace budowlane prowadzone w budynku dydaktycznym oraz 
w Parku Wodnym. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, trwa obecnie zakup 
i wyposa�anie budynku w meble oraz aparatur	 badawcz� oraz zakup i nasadzanie drzew, 
krzewów i ro�linno�ci w Parku Wodnym. Wi	kszo�� przetargów zosta�a ju� przeprowa-
dzona i pozytywnie zako�czona podpisaniem umów na dostaw	 aparatury i wyposa�e-
nie budynku. Cz	�� podpisanych umów skutkuje ju� dostaw� i wyposa�aniem w meble 
i aparatur	 dydaktyczn� i badawcz� poszczególnych pracowni budynku dydaktycznego. 
Ca�o�� prac zwi�zanych z przeprowadzeniem i realizacj� przetargów zako�czy si	 wio-
sn� 2010 roku.

O
 cjalne otwarcie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydzia�u In�ynierii i Kszta�-
towania �rodowiska – „Centrum Wodne” SGGW nast�pi w dniach 16–18 czerwca 2010 
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roku. Centrum zostanie udost	pnione pierwszym studentom oraz kadrze naukowo-dy-
daktycznej z pocz�tkiem roku akademickiego 2010/2011.

PODSUMOWANIE

Realizacja projektu Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydzia�u In�ynierii i Kszta�-
towania �rodowiska – „Centrum Wodne” SGGW w sposób zdecydowany wp�ynie na roz-
wój bazy naukowej i dydaktycznej wydzia�u. Powsta�e pracownie zostan� wyposa�one 
w najnowocze�niejsz� aparatur	 zarówno w skali kraju, jak i Europy, niestosowan� stan-
dardowo w innych placówkach dydaktycznych. W pracowniach powstan� co najmniej po 
2–4 nowe stanowiska dydaktyczne i badawcze. Praktycznie we wszystkich pracowniach 
realizowany b	dzie program dydaktyczny na kierunkach budownictwo oraz in�ynieria 
�rodowiska, obejmuj�cy zaj	cia laboratoryjne i praktyki terenowe w ramach poszczegól-
nych przedmiotów, oraz prowadzone b	d� prace badawcze na potrzeby realizacji prac 
in�ynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Baza b	dzie s�u�y�a zarówno 
kszta�ceniu studentów oraz pozyskiwaniu wyników do�wiadcze� dla rozwoju dydakty-
ki, jak i doskonaleniu warsztatu dydaktycznego i badawczego pracowników wydzia�u. 
Powsta�y w otoczeniu budynku dydaktycznego Park Wodny stanowi� b	dzie praktycz-
ne uzupe�nienie realizowanej dydaktyki oraz miejsce s�u��ce upowszechnianiu wiedzy 
dla m�odzie�y szkó� �rednich. Reasumuj�c, „Centrum Wodne” SGGW b	dzie jedynym 
w Polsce obiektem dydaktyczno-naukowym wyposa�onym w najnowocze�niejsz� apa-
ratur	 badawczo-naukow�, zajmuj�cym si	 w tak szerokim zakresie tematyk� wodn�, 
w tym kwestiom priorytetowym zarówno na poziomie gospodarki kraju, jak i codzien-
nego �ycia mieszka�ców (oddzia�ywanie wody na �rodowisko, jako�� wody, jej zasoby 
i przeciwdzia�anie jej de
 cytowi).
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTRE OF THE FACULTY OF 
ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCE – “CENTRUM WODNE” 
(WATER CENTRE) OF THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Abstract. The project from the indicative list entitled Scienti
 c and Educational Centre of 
the Faculty of Engineering and Environmental Science – “Water Centre” of the Warsaw 
University of Life Sciences is being implemented within the scope of Action 13.1 priority 
XIII of the Operational Programme Infrastructure and Environment for 2007-2013. The 
general aim of the Project is to improve the quality of education on the Faculty, which will 
support the University in its educational and scienti
 c and research activity, as well as in 
in uencing the economy through the transfer of knowledge. Scienti
 c and Educational 
Centre of the Faculty of Engineering and Environmental Science – “Water Centre” of the 
Warsaw University of Life Sciences is located at the main university campus in Warsaw, in 
Ursynów district. There are 19 laboratories in the building, equipped with state-of-the-art 
scienti
 c and research equipment. An educational establishment called the Water Park is 
situated in the area around the Scienti
 c and Educational Centre. It is comprised by a model 
of a watercourse connected with trophic reservoirs, with its outlet in the ultimate water 
reservoir. The Water Centre will be made accessible to the 
 rst students and scienti
 c and 
educational personnel at the beginning of the 2010/2011 academic year.

Key words: Warsaw University of Life Sciences, Water Centre, well-equipped educational 
and research laboratories
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