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 W imieniu klubu Hutnik Warszawa zwracam się z prośbą do Pana o możliwość 
uczestniczenia w procesie budowy nowych obiektów sportowych przy ul. Marymonckiej 
42 w Warszawie. Poprzez uczestniczenie już na etapie projektowania, obecność przy 
realizacji aż po ich (jako klub) użytkowanie.  Jako klub z 60-letnią historią pragniemy 
wspólnymi siłami stworzyć obiekt dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Miejsce w 
którym kultura, sport, aktywny wypoczynek będą miały wspaniałe warunki do 
realizacji. 
 
 Na potwierdzenie powyższych słów poniżej pragniemy przedstawić zarys Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
 
 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
„Budowa obiektu sportowo-kulturalnego na terenach przy ulicy Marymonckiej 42 w 
Warszawie”  
 
 Zamawiający:  Aktywna Warszawa 
 
 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (spis funkcjonalności): 
 - budynek klubowy z pomieszczeniami potrzebnymi do prawidłowego 
 funkcjonowania całości obiektu (szatnie dla zawodników, sędziów, 
 obserwatorów i delegatów technicznych, kontroli dopingowej,  sala 
 konferencyjna, zaplecze gastronomiczne wraz z kawiarnią, pomieszczenia 
 biurowe, miejsca noclegowe, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, magazyny 
 sprzętowe oraz pomieszczenia noclegowe) 
 - 4 boiska piłkarskie o wymiarach zgodnych z wymogami rozgrywania meczów 
 na poziomie polskiej Ekstraklasy  (3 o nawierzchni naturalnej, 1 z nawierzchnią 
 sztuczną przygotowaną do montażu balonu pneumatycznego) z podgrzewaną 
 murawą oraz oświetleniem (boiska boczne poza głównym z niewielkimi 
 trybunami dla max 100 osób), 
 - boisko główne z trybuną na co najmniej 900 miejsc siedzących z możliwością 
 rozbudowy do kilku tysięcy miejsc 
 - parking dla samochodów oraz autokarów, 
 -  hala koszykarska z boiskiem o wymiarach 60m x 34 m z możliwością 
 dzielenia na 3 sektory, z częścią widowiskową najazdową lub/i poza 
 wymienionym obrysem, 
 - boiska przystosowane do rozgrywania meczów koszykarskich 3x3, 
 - korty tenisowe (15 szt.) wraz z trybunami, 
 - amfiteatr na co najmniej 1000 osób,  
 - tereny do hipoterapii wraz z całą infrastrukturą, 
 - ścieżki zdrowia do uprawiania sportów biegowych, 
 - plenerowa siłownia. 
 
 Pragniemy jako klub uczestniczyć aktywnie w procesie projektowania aby tereny, 
które znajdują się przy ulicy Marymonckiej 42 w przyszłości służyły jak największej 
ilości mieszkańców naszego miasta, a wybudowane obiekty sportowe przyczyniły się do 
rozwoju nie jednej dyscypliny sportowej. 
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 Osoby wyznaczone do kontaktu: 
 1. Maciej Purchała (Prezes Zarządu - piłka nożna) 
 2. Marek Olesiewicz (Trener I zespołu, koszykówka) 
 
 Zespół roboczy powołany przez władze klubu: 
 1. Jędrzej Karasek (Wiceprezes ds. organizacyjnych) 
 2. Przemysław Popek (Marketing i PR) 
 3. Michał Kazanowski (Akademia Piłkarska i Hutnik TV) 
 4. Kamil Średniawa (Członek Zarządu, Kierownik I zespołu - piłka nożna) 
 5. Piotr Purchała (Członek Zarządu) 
 
 
 Do wiadomości: 
 1. Pani Joanna Fabisiak – poseł na sejm 
 2. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
 3. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
 
 
         Z poważaniem  
         Prezes Zarządu 
         Maciej Purchała  
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