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Poz. 240 

ZARZĄDZENIE NR 92 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa budynku Porektorskiego” w ramach programu wieloletniego 

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

Na podstawie § 35 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 

Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 10 zarządzenia nr 44 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji  
programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (Monitor UW z 2016 r. 

poz. 257) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Powołuje się Zespół Użytkowników, zwany dalej „Zespołem” dla inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego”, zwanej dalej „Inwestycją”, w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zwanego 

dalej „Programem”, w następującym składzie: 
Przewodnicząca: 

1) dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan Wydziału Orientalistycznego; 
Wiceprzewodnicząca: 

2) dr hab. Barbara Arciszewska – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Wydziału 

Historycznego; 
Członkowie: 

3) dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – prodziekan Wydziału Historycznego; 
4) dr Mariusz Smoliński – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki Wydziału 

Historycznego; 

5) dr Kamil Kuraszkiewicz – Wydział Orientalistyczny; 
6) dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny; 

7) dr hab. Hubert Kowalski – zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

8) mgr inż. Marek Nowicki – Biuro Gospodarcze; 

9) mgr inż. Andrzej Alinkiewicz – Biuro Nieruchomości; 
10) mgr Sławomir Barabasz – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 

11) mgr Makary Górzyński – przedstawiciel doktorantów Wydziału Historycznego; 
12) mgr Anna Klingofer-Szostakowska – przedstawicielka doktorantów Wydziału 

Orientalistycznego; 
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13) Katarzyna Pucuła – przedstawicielka studentów Wydziału Historycznego; 

14) Dominik Rodakowski – przedstawiciel studentów Wydziału Orientalistycznego.  
§ 2 

Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane przez przewodniczącego 
Zespołu inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni. 

§ 3 

Zadania Zespołu: 
1) udział w warsztatach i spotkaniach mających na celu: 

a) wypracowanie założeń do programu funkcjonalno-użytkowego i ich 
aktualizacja w ramach Inwestycji, z uwzględnieniem celów Programu, 

b) wybranie opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej 

materiałów wizualnych, określających preferowane rozwiązania i cechy 
przestrzeni; 

2) wypracowanie zakresu i przewidywanych kosztów wyposażenia, niezbędnego do 
zakupienia w ramach Inwestycji, w tym: 
a) wypracowanie założeń oraz kryteriów jakości dotyczących wyposażenia 

z uwzględnieniem potrzeb wynikających z modelu przestrzenno - 
funkcjonalnego, 

b) przygotowanie wstępnej listy wyposażenia niezbędnego do zakupienia 
w ramach Inwestycji, z podziałem na listę podstawową i listę rezerwową, wraz 
z planowanymi kosztami, 

c) bieżąca aktualizacja listy wyposażenia oraz jego kosztów, w przypadku takiej 
potrzeby; 

3) kontakt z przedstawicielami społeczności akademickiej, którzy będą 
użytkownikami Inwestycji, na potrzeby wypracowania optymalnego modelu 
funkcjonalnego przestrzeni i podziału powierzchni; 

4) współpraca z Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej w zakresie 
wypracowania dokumentów, będących podstawą przygotowania zamówienia na 

usługi projektowe w ramach Inwestycji; 
5) udział w procesie projektowania i realizacji Inwestycji, w tym jej zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz w zakresie wprowadzania 

niezbędnych zmian. 
§ 4 

Zespół zostaje powołany na czas realizacji Inwestycji.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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