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Poz. 423 

ZARZĄDZENIE NR 230 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie realizacji programu wieloletniego  
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

 
Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 2019 r. poz. 190), zarządza się, co następuje:  

§ 1   

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zwany dalej 
„Programem” jest realizowany zgodnie z jego celami, zakresem rzeczowym 
i finansowym oraz ustalonym harmonogramem. Inwestycje realizowane w ramach 
Programu powinny uwzględniać strategiczne cele Uniwersytetu, potrzeby 
użytkowników, tworzyć warunki do współpracy jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu, pracowników oraz studentów, otwierać Uniwersytet na relacje 
z otoczeniem i współpracę z podmiotami zewnętrznymi.  

§ 2 
Zespoły, jednostki i osoby, uczestniczące w realizacji Programu, zobowiązane 

są do wykonywania swoich zadań z należytą starannością, mając na uwadze cele, 
zakres i harmonogram Programu, obowiązujące przepisy prawa oraz podział 
uprawnień i obowiązków, w tym udzielone pełnomocnictwa.  

§ 3 
Realizacja Programu w zakresie strategicznym nadzorowana jest przez 

Rektora, w zakresie operacyjnym przez Komitet Sterujący, zwany dalej „Komitetem”. 

§ 4 
1. Komitet jest powoływany zarządzeniem Rektora.  
2. Zadania Komitetu obejmują w szczególności:  

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

2) wspomaganie Rektora w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych 
z realizacją Programu; 
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3) rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących zgodności działań 
proponowanych przez zespoły użytkowników z celami i zakresem Programu; 

4) monitorowanie harmonogramu realizacji inwestycji w ramach Programu; 
5) opiniowania przedkładanych Rektorowi do zatwierdzenia zmian w Programie; 
6) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez członków Komitetu; 
7) opracowywanie stanowisk i informacji dla Rektora o stanie realizacji Programu. 

§ 5 
1. Dyrektor do spraw Programu jest powoływany zarządzeniem Rektora.  
2. Zadania dyrektora do spraw Programu obejmują bieżące zarządzanie 

realizacją Programu zgodnie z zakresem obowiązków, w tym w szczególności:  
1) podejmowanie decyzji dotyczących realizacji inwestycji;  
2) przedkładanie rekomendacji do podjęcia decyzji, przekraczających zakres 

upoważnienia dyrektora do spraw Programu;  
3) zawierania umów z wykonawcami zadań w ramach Programu, w granicach 

udzielonego pełnomocnictwa; 
4) zarządzanie ryzykiem Programu i wdrażanie lub rekomendowanie 

przewodniczącej Komitetu i kanclerzowi działań zaradczych;  
5) planowanie, monitorowanie realizacji i rozliczenie Inwestycji w ramach Programu; 
6) opracowywanie i przedstawianie nie rzadziej niż raz na miesiąc sprawozdania 

z realizacji Programu;  
7) sporządzanie innych dokumentów na potrzeby Komitetu; 
8) merytoryczny i organizacyjny nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu powołanych do realizacji Programu: 
a) Biura Programu Wieloletniego, 
b) Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, 
c) Biura Realizacji Inwestycji. 

§ 6 
1. Zespół Użytkowników, zwany dalej „Zespołem” jest powoływany decyzją 

przewodniczącej Komitetu.  
2. W skład Zespołu wchodzą po dwie osoby z jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu będących przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych, 
przebudowanych lub rozbudowanych w ramach danej inwestycji, w tym kierownicy 
tych jednostek. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może upoważnić 
swojego przedstawiciela do reprezentowania go w Zespole.  

3. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Biur powołanych do 
realizacji Programu. 

4. Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji programu użytkowego dla 
planowanych inwestycji w zakresie potrzeb własnych jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu z uwzględnieniem  zakresu i budżetu inwestycji, wytycznych Komitetu 
oraz celów Programu . 

5. Ponadto Zespół określa zakres i przewidywane koszty pierwszego 
wyposażenia, niezbędnego do zakupienia w ramach Inwestycji.  

6. Prace Zespołu są organizowane i koordynowane przez Biuro Innowacji 
w Przestrzeni Akademickiej.  
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§ 7 
1. Dla Programu sporządzany jest harmonogram wdrażania, uwzględniający 

podział na jednostkowe Inwestycje.  
2. Dla każdej inwestycji sporządzany jest harmonogram realizacji.  
3. Harmonogram realizacji, o którym mowa w ust. 2, podlega aktualizacji raz 

na kwartał, jednak nie rzadziej niż raz w roku.  

§ 8 
Na potrzeby realizacji Programu mogą być wydawane decyzje oraz inne 

dokumenty podpisywane lub zatwierdzane przez Rektora.  

§ 9 
Traci moc zarządzenie 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 z późn. zm.).  

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 

 


