Formularz zgłaszania projektów – edycja 2019
Tytuł projektu:
Kuchenna rewolucja na Madalińskiego
Wnioskodawca(y):
Agnieszka Kiersnowska (KNoP), Magdalena Białobrzeska-Syta (KZiF), Iwona Ilia (KAE),
Agnieszka Zawada (KGŚ),
Dane kontaktowe (email, telefon): agnieszka.kiersnowska@sgh.waw.pl w. 9226;
magdalena.bialobrzeska@sgh.waw.pl w. 9265

Dlaczego projekt jest ważny? (nie więcej niż 100 słów)
WSKAZÓWKA: Proszę krótko opisać, jakie potrzeby ma realizować projekt i jaki może mieć
wpływ na całą społeczność Uczelni.
Pomieszczenia kuchenne to miejsca, gdzie przede wszystkim można zjeść posiłek - bez
stresu i zdziwionych spojrzeń interesantów, wypić kawę i herbatę. To miejsce, w którym
można nie tylko oderwać się na chwilę od komputera, ale również rozprostować nogi,
oczyścić umysł i się zrelaksować. Udostępnienie takiego miejsca, w którym pracownicy
będą mogli pozbierać myśli, w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na ich wydajność.
Po krótkiej przerwie będą w stanie wznowić pracę ze świeżym umysłem i kontynuować
swoje zadania. Dzięki stworzeniu takiego miejscu na Madalińskiego sprawimy, że
pracownicy będą czuć się bardziej zadowoleni i doceniani.
Zagłosuj na wspólny projekt!
Opis projektu (nie więcej niż 250 słów)
WSKAZÓWKA: Proszę krótko opisać działania niezbędne do realizacji projektu. Proszę
pamiętać, że im bardziej precyzyjny opis, tym łatwiej głosujący zorientują się w idei projektu.
Projekt zakłada minimalistyczne i proste, dopasowane do możliwości 4 pomieszczeń
socjalnych (na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze w budynku M) wyposażenie w:
funkcjonalne szafki (zlewozmywakowa, wiszące oraz zabudowa wnęk), stół i krzesła, fotel,
sprzęt kuchenny (czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, zmywarka,
suszarka do naczyń, naczynia, sztućce, środki czystości, dystrybutor wody)
Realizacja projektu:
• przygotowanie techniczne pomieszczeń (między innymi: malowanie),
• zakup szafek kuchennych,
• zakup sprzętu AGD,
• zakup naczyń kuchennych,
• zakup środków czystości.
Uproszczony kosztorys - łącznie na 35 000 zł:
- zakup szafek kuchennych (zlewozmywakowa, wiszące oraz zabudowa wnęk),
- zakup stołów i krzeseł, foteli
- zakup sprzętu AGD (czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa,
zmywarka, suszarka do naczyń, naczynia, sztućce, środki czystości, dystrybutor wody,
suszarka do naczyń),
- zakup naczyń kuchennych (naczynia, sztućce),
- zakup środków czystości.

