
 
 
 
 

Pismo okólne Nr 13/2018 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 
 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. czynności organizacyjnych i nadzoru 

nad rewitalizacją zabytkowego żelbetonowego obiektu mostowego 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), § 39 Statutu 
Politechniki Lubelskiej oraz Zarządzenia Nr R-40/2015 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zagospodarowania przejętych 
przez Politechnikę Lubelską elementów żelbetonowej konstrukcji łukowej 
obiektu mostowego u s t a l a m, co następuje:  
 

§ 1. 
 

Powołuję Zespół ds. czynności organizacyjnych i nadzoru nad 
rewitalizacją zabytkowego żelbetonowego obiektu mostowego 
zlokalizowanego na terenie Politechniki Lubelskiej, zwanego dalej „Zespołem”, 
w następującym składzie:  
 
Przewodnicząca Zespołu: 
 
 
 
Zastępca Przewodniczącej 
Zespołu: 
Członkowie Zespołu: 

 prof. dr hab. inż. Anna HALICKA,  
prorektor ds. współpracy z otoczeniem 
społeczno-biznesowym, kierownik 
Katedry Konstrukcji Budowlanych 

 dr hab. inż. Janusz BOHATKIEWICZ, 
p.o. kierownik Katedry Dróg i Mostów 

 mgr inż. Eliza NAKLICKA, 
kierownik Działu Inwestycji i Remontów  

 dr inż. arch. Natalia PRZESMYCKA, 
p.o. kierownik Katedry Architektury, 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

 dr inż. Maciej KOWAL, 
Katedra Dróg i Mostów 

 mgr inż. Wioleta DZIEDZIC-SIEMCZUK, 
kierownik Działu Administracyjno- 
Gospodarczego 



 

 mgr Magdalena KUŚ, 
Biuro Promocji i Projektów 

 mgr inż. Dariusz ZAORSKI, 
Dział Inwestycji i Remontów 

 mgr Aleksandra ROZNER, 
sekretariat prorektor ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-biznesowym. 

 
§ 2. 

 
Zobowiązuję Zespół, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.,  

do określenia koncepcji rewitalizacji oraz przygotowania założeń  
i wytycznych do wykonania dokumentacji rewitalizacji obiektu  
mostowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, które będą 
podstawą ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)  
w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego oraz 
prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie mostowym. 
 
 § 3. 
  
 Na podstawie wyników prac Zespołu, o których mowa w § 2 , kanclerz  
i Biuro Zamówień Publicznych ogłoszą i przeprowadzą postępowania 
przetargowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 

§ 4. 
 

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego Pisma okólnego 
powierzam kanclerzowi Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 5. 
 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

             


