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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 315 

ZARZĄDZENIE NR 52 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla 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 § 5 ust. 7 
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 
1. Powołuje się Komitet Sterujący zwany dalej „Komitetem” dla programu 

wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” zwanego dalej 
„Programem”. 

2.  Komitet zostaje powołany na czas realizacji Programu. 

§ 2 
W skład Komitetu wchodzą: 

1) dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – prorektor ds. rozwoju i polityki 
finansowej – przewodnicząca; 

2) mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – kanclerz; 
3) prof. dr hab. Tomasz Żylicz – przedstawiciel Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
4) dr hab. Maciej Duszczyk. 

§ 3 
W pracach Komitetu uczestniczy, z głosem doradczym, przedstawiciel 

studentów i doktorantów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

§ 4 
Zadania Komitetu:  

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu, w tym w zakresie zgodności 
z jego celami i priorytetami rozwojowymi Uniwersytetu; 

2) ustalanie szczegółowych planów i kierunków realizacji Programu, zgodnie z jego 
celami i zakresem, w tym: 
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a) opracowanie wytycznych i wymagań, dotyczących wymogów funkcjonalno-
użytkowych, 

b) opracowanie wytycznych, dotyczących zagospodarowania obiektów, 
wybudowanych i zmodernizowanych w ramach Programu; 

3) wspomaganie Rektora w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych 
z realizacją Programu; 

4) rozstrzyganie sporów, dotyczących zgodności działań proponowanych przez 
zespoły użytkowników z celami i zakresem Programu; 

5) współpraca z jednostkami i zespołami, uczestniczącymi w realizacji Programu; 
6) kontrolowanie harmonogramu realizacji Programu i postępów w osiąganiu celów 

Programu; 
7) ocena stanu realizacji kluczowych etapów inwestycji w ramach Programu (ocena 

okresowa i etapowa stanu realizacji Programu); 
8) ocena końcowa realizacji każdej inwestycji w ramach Programu; 
9) wydawanie opinii i zaleceń w sprawach kluczowych dla realizacji celów 

Programu, w tym analiza i ocena przyjętych rozwiązań pod względem 
funkcjonalności i jakości; 

10) rekomendowanie działań i rozwiązań na rzecz efektywnej realizacji Programu; 
11) określanie kierunków zmian i opiniowanie projektów zmian w Programie; 
12) rozpatrywanie innych spraw, zgłoszonych przez członków Komitetu; 
13) sporządzanie informacji dla Rektora o stanie realizacji Programu.  

§ 5 
1. W posiedzeniach Komitetu może uczestniczyć na zaproszenie 

przewodniczącego lub z własnej inicjatywy Kierownik Programu.  
2. Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane przez 

przewodniczącego Komitetu inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni. 

§ 6 
Obsługę organizacyjną prac Komitetu zapewnia sekretariat prorektora 

właściwego ds. rozwoju. 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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