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Poz. 194 

ZARZĄDZENIE NR 88 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu Doradczego w ramach programu wieloletniego 
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

Na podstawie § 36 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190), w związku z § 5 zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego 
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (Monitor UW z 2020 r. poz. 10), zarządza się, 
co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Zespół Doradczy w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet 
Warszawski 2016-2025”, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie: 

Przewodnicząca:  
1) prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki; 

Członkowie: 
2) mgr Anna Dobrowolska – kierownik programu wieloletniego „Uniwersytet 

Warszawski 2016-2025”; 
3) mgr inż. Jacek Dzięgielewski – główny specjalista; 
4) mgr Krystyna Kochman – Wydział Neofilologii. 

§ 2 

Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, w tym 

eksperci zewnętrzni, w zależności od rozpatrywanej sprawy. 

§ 3 

Zadania Zespołu: 
1) nadzorowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 

2016-2025”, zwanego dalej Programem, w tym w zakresie zgodności z celami 
Programu i priorytetami rozwojowymi Uniwersytetu Warszawskiego; 

2) wspieranie Rektora w podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu rozwiązań, 
związanych z realizacją Programu; 

3) opiniowanie projektów zmian w Programie, przedkładanych Rektorowi do 
zatwierdzenia; 
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4) opiniowanie zmian w inwestycjach Programu, przedkładanych do zatwierdzenia 
Rektora; 

5) opiniowanie dokumentów, tworzonych na potrzeby realizacji Programu; 
6) inicjowanie i przedkładanie Rektorowi propozycji zmian w Programie; 
7) rekomendowanie działań i rozwiązań na rzecz efektywnej realizacji Programu; 
8) proponowanie kierunków zmian w realizacji Programu; 
9) realizacja innych zadań, zlecanych przez Rektora, dotyczących kwestii 

strategicznych dla efektywnego wdrożenia Programu.  

§ 4 

W ramach realizowanych zadań, Zespół może występować o informacje, dane 
i inne dokumenty do zespołów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, zaangażowanych w realizację Programu.  

§ 5 

1. Zespół zostaje powołany na czas realizacji Programu. 

2. Zespół jest zespołem doradczym w rozumieniu § 13 Regulaminu 
Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 6 

Obsługę Zespołu zapewnia Sekretariat Rektora. 

§ 7 

Traci moc zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego 

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (Monitor UW z 2016 r. poz. 315 z późn. zm.) 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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