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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.184.2017 

ADOIL.021.184.2017 

ADOIL.021.184.201 

DECYZJA NR 42 

z dnia 28 czerwca 2017 r.  

w sprawie powołania Sądu Konkursowego „Konkursu na opracowanie koncepcji 

architektoniczno- urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego  

pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz 

garażem podziemnym dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie” 

 

Na podstawie § 56 ust.1 statutu SGH postanawiam, co następuje: 

§ 1 

Powołuję Sąd Konkursowy „Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- 

urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. „CENTRUM 

PRZESTRZENI INNOWACYJNEJ” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz 

garażem podziemnym dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zlokalizowanego 

przy ul. Batorego 8 w Warszawie” w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński – przewodniczący; 

2. mgr inż. arch. Bogdan Kobyłko − zastępca przewodniczącego;  

3. mgr inż. arch. Grzegorz Buczek; 

4.  prof. dr hab. Marek Bryx; 

5. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH;  

6. dr Marcin Dąbrowski;  

7. mgr Tadeusz Brach; 

8.  inż. Ludmiła Tubylewicz; 

9. mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik − sędzia referent. 
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§ 2 

Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności: ocena spełniania przez 

uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, ocena prac 

konkursowych oraz wskazanie najlepszej lub najlepszych prac konkursowych, a także 

sformułowanie zaleceń pokonkursowych w „Konkursie na opracowanie koncepcji 

architektoniczno- urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego  

pn. „CENTRUM PRZESTRZENI INNOWACYJNEJ” wraz z rozwiązaniami 

technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie”. 

§ 3 

Do pomocy w pracach Sądu Konkursowego powołuję sekretarza organizacyjnego 

konkursu – mgr Justynę Dziak-Słupską. Sekretarz organizacyjny konkursu nie jest 

członkiem Sądu Konkursowego. 

§ 4 

Sąd Konkursowy oraz sekretarz organizacyjny konkursu działają w oparciu  

o Regulamin pracy sądu konkursowego, Regulamin konkursu na opracowanie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego 

pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz 

garażem podziemnym dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zlokalizowanego 

przy ul. Batorego 8 w Warszawie, a także na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa. 

§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

       

  R E K T O R 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


