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Poz. 18 

ZARZĄDZENIE NR 7 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych 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 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 Zespół Roboczy ds. Planów Przestrzennych, zwany dalej 

„Zespołem” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 
2016-2025”, zwanego dalej „Programem”, w następującym składzie: 

Koordynator (Przewodniczący): 
1) mgr arch. Michał Sikorski – zastępca kierownika Biura Innowacji w Przestrzeni 

Akademickiej; 
Członkowie: 

2) mgr inż. Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura ds. Nieruchomości; 
3) mgr inż. Włodzimierz Czyżkowski – zastępca kanclerza ds. Technicznych; 
4) dr Wojciech Dziemianowicz – członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju 

Przestrzennego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; 
5) mgr inż. arch. Mikołaj Kołacz – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej; 
6) dr hab. Igor Postuła – prodziekan Wydziału Zarządzania;  
7) mgr arch. Małgorzata Rączka – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej;  
8) mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych; 
9) przedstawiciel Biura Architektury m. st. Warszawy – zgodnie ze wskazaniem. 

§ 2 
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie na potrzeby Komitetu Sterującego 

Programu Wieloletniego, zwanego dalej „Komitetem Sterującym”:  
1) propozycji wariantów zagospodarowania przestrzennego kampusów  

Uniwersytetu Warszawskiego, w tym wariantów lokalizacji funkcji i jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, z uwzględnieniem uregulowań  
m. st. Warszawy oraz zasad zrównoważonego rozwoju; 
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2) wniosków do studiów i planów przestrzennych m.st. Warszawy w zakresie 
uwzględnienia potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego:  
a) opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych budynków realizowanych 

w ramach Programu, 
b) opiniowanie projektów warunków konkursów architektonicznych na budynki 

realizowane w ramach Programu; 
3) opiniowanie bądź przygotowanie projektów zasad użytkowania i standardów 

jakości przestrzeni służącej do realizacji zadań badawczych, dydaktycznych 
i administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim;  

4) opiniowanie bądź przygotowanie wskaźników umożliwiających monitorowanie 
i optymalizację użytkowania zasobów przestrzennych Uniwersytetu 
Warszawskiego;  

5)  innych opracowań zleconych przez Komitet Sterujący, związanych z gospodarką 
przestrzenną. 

§ 3 
1. Zespół podlega przewodniczącemu Komitetu Sterującego, który zleca 

Zespołowi wykonanie opracowań. 
2. W realizacji zadań wymienionych w § 2 Zespół współpracuje z Zespołem 

Roboczym ds. Analiz i Prognoz w ramach Programu oraz korzysta z pomocy 
właściwych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie 
pozyskiwania niezbędnych danych. 

§ 4 
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Innowacji w Przestrzeni 

Akademickiej. 
§ 5 

Zespół powołany jest na okres od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 
2019 r. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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