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Poz. 236 

ZARZĄDZENIE NR 90 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powołania Sądu Konkursowego 
 w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie 
 koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu 

dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” 
realizowanej w ramach Programu Wieloletniego  

pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

 

Na podstawie § 35 pkt 13 Statusu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem 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 Sąd Konkursowy, zwany dalej „Sądem”, w Konkursie 
architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na 
Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. 
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zwanego dalej „Programem”, w następującym 
składzie: 
1) przewodniczący Sądu – Wojciech Kotecki, architekt, przedstawiciel SARP; 
2) zastępca przewodniczącego Sądu – mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz, 

przedstawiciel UW; 
3) sędzia referent – Dorota Sawicka, architekt inż., przedstawiciel SARP; 
4) sędzia – dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW, przedstawiciel UW; 
5) sędzia – arch. Kazimierz Łatak, przedstawiciel SARP; 
6) sędzia – mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW; 
7) sędzia – arch. Ewa Rudnicka, przedstawiciel UW; 
8) sędzia – arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW; 
9) sędzia – arch. Mariusz Tenczyński, przedstawiciel SARP; 
10) sędzia zapasowy – arch. Marcin Kwietowicz, asystent, przedstawiciel SARP 

(bez prawa głosu); 
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11) sędzia zapasowy – mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin, przedstawiciel UW 
(bez prawa głosu); 

12) sekretarz Sądu – arch. Marek Szeniawski, przedstawiciel SARP (bez prawa głosu).  

§ 2 

Zadaniem Sądu jest ocena oraz wybór najlepszej pracy konkursowej na 
opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla 
inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” realizowanej 
w ramach Programu. 

§ 3 

Sąd jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, w składzie 
określonym zgodnie z Regulaminem. 

§ 4 

Sąd Konkursowy powołany jest na okres od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia 

21 marca 2019 r. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 

 


