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Poz. 296 

ZARZĄDZENIE NR 80 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 14 listopada 2017 r. 
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Analiz i Prognoz w ramach 

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 zarządzeniem 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 Roboczy ds. Analiz i Prognoz, zwany dalej „Zespołem” 

w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, 
zwanego dalej „Programem”, w następującym składzie: 

Przewodniczący: 
1) prof dr hab. Stefan Jackowski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; 

Członkowie: 
2) mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura ds. Nieruchomości; 
3) mgr Grzegorz Bochenek – kierownika Biura Wspomagania Rozwoju; 
4) dr Robert Dąbrowski – zastępca kanclerza ds. Informatycznych; 
5) mgr Anna Olczak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; 
6) mgr inż. Anna Szwałek – Biuro Techniczne; 
7) dr hab. Katarzyna Śledziewska – Wydział Nauk Ekonomicznych, 
8) dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych. 

§ 2 
Zadaniem Zespołu jest: 

1) przygotowanie na potrzeby Komitetu Sterującego Programu Wieloletniego, 
zwanego dalej „Komitetem Sterującym”: 
a) propozycji standardów zbierania danych oraz wytycznych zapewniających 

rzetelność, dokładność, kompletność i aktualność danych dotyczących 
nieruchomości w systemach informatycznych i bazach danych Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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b) proponowanego sposobu wdrażania dobrych praktyk w zakresie zbierania, 
przechowywania i udostępniania danych potrzebnych dla realizacji Programu 
Wieloletniego, 

c) systemu wskaźników umożliwiających monitorowanie kluczowych procesów 
związanych z użytkowaniem przestrzeni na Uniwersytecie Warszawskim; 

2) przeprowadzanie zleconych przez Komitet Sterujący analiz ilościowych 
dotyczących: 
a) trendów w zakresie liczby studentów i kierunków studiów, 
b) aktualnej sytuacji lokalowej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Warszawskiego, 
c) prognoz zapotrzebowania na różne typy powierzchni, 
d) wariantów rozmieszczenia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Warszawskiego, 
e) prognoz kosztów utrzymania przy różnych wariantach korzystania 

z nieruchomości; 
3) przygotowanie projektów badań zleconych przez Komitet Sterujący, związanych 

z gospodarką przestrzenną. 
§ 3 

1. Zespół podlega przewodniczącemu Komitetu Sterującego. 
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego zleca Zespołowi wykonanie 

opracowań, o których mowa w § 2. 
§ 4 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Innowacji w Przestrzeni 
Akademickiej. 

§ 5 
Zespół powołany jest na okres od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2018 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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