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Poz. 349 

ZARZĄDZENIE NR 156 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 października 2019 r. 
w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą 

„Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota” 
w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

Na podstawie § 36 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190), 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 „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”, zwanej dalej „Inwestycją”, 
w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zwanego 
dalej „Programem”, w następującym składzie: 

przewodnicząca: 
1) mgr Emila Jasińska – kierownik Domu Studenckiego nr 2; 

członkowie: 
2) mgr Kinga Bartoszewska – Biuro Spraw Socjalnych; 
3) mgr Jakub Socha – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
4) mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości; 
5) mgr inż. arch. Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 

przedstawiciele studentów: 
6) Maciej Kościelski – Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
7) Oskar Sawicki – Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
8) Ewa Bogdanowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych; 
9) Mateusz Hałucha – Wydział Biologii; 
10) Mateusz Mazur – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; 
11) Bartosz Gliniewicz – Wydział Geologii. 

§ 2 
1. Zespół zostaje powołany na czas realizacji Inwestycji.  
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2. Zespół jest zespołem zadaniowym w rozumieniu § 13 Regulaminu 
Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 274). 

§ 3 
Zadania Zespołu: 

1) udział w warsztatach i spotkaniach mających na celu: 
a) wypracowanie założeń do wytycznych funkcjonalno-użytkowych 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 wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi oraz w zakresie wprowadzania 
niezbędnych zmian. 

§ 4 
Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane przez przewodniczącego 

Zespołu inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni. 

§ 5 
Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej.  

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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