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Poz. 246 

ZARZĄDZENIE NR 124 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie Programu „Inteligentny Zielony Uniwersytet” 

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Na Uniwersytecie Warszawskim, zwany dalej „Uniwersytetem” uruchamia się 
Program „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, zwany dalej „Programem IZU” lub 
„Programem”. 

§ 2 

1. Celem Programu IZU jest w szczególności:  
1) uczynienie przestrzeni i infrastruktury Uniwersytetu bardziej przyjazną dla ludzi, 

w tym osób z niepełnosprawnościami; 
2) uczynienie przestrzeni i infrastruktury Uniwersytetu bardziej przyjazną dla 

środowiska; 
3) wdrożenie na Uniwersytecie technologii, które będą odpowiedzią na wyzwania 

związane z kryzysem klimatyczno-ekologicznym; 
4) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w przestrzeni 

Uniwersytetu i infrastrukturze odpowiadających ochronie popandemicznej; 
5) promowanie działań proekologicznych i związanych z ochroną klimatu; 
6) wzmocnienie realizacji przez Uniwersytet celów polityki Zrównoważonego 

Rozwoju.  
2. Cele Programu realizowane są w ramach poszczególnych działań 

projektowych, zwanych dalej „Działaniami”. Listę Działań zatwierdza Rektor na 
podstawie rekomendacji Rady Programu.  

§ 3 
W zakresie strategicznym realizacja Programu IZU jest nadzorowana przez 

Rektora, a w zakresie operacyjnym przez Radę Programu IZU, której przewodniczy 
prorektor ds. rozwoju. 

§ 4 

1. Tworzy się Radę Programu IZU zwaną dalej „Radą”. 
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2. W skład Rady wchodzą: 
1) prorektor ds. rozwoju jako przewodnicząca Rady; 
2) przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego;  
3) dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych; 
4) dyrektor do spraw Programu Wieloletniego UW pod nazwą „Uniwersytet 

Warszawski 2016-2025”; 
5) zastępca kanclerza ds. technicznych; 
6) zastępca kanclerza ds. ekonomicznych; 
7) kierownik Biura Wspomagania Rozwoju; 
8) koordynator Programu jako sekretarz Rady. 

3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć, na zaproszenie 
przewodniczącej Rady, przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów, 
wskazani odpowiednio przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
pełnomocnika Rektora ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. 

4. Do udziału w pracach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącą 
Rady inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni. 

5. W celu wykonywania zadań Rady, Przewodnicząca Rady może powoływać 
zespoły robocze, w skład których wchodzą członkowie Rady lub inne osoby, 
w szczególności specjaliści zajmujący się problematyką, o której mowa w § 2. 

6. Zadania Rady obejmują w szczególności:  
1) sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu, w tym w zakresie zgodności 

z celami i priorytetami rozwojowymi Uniwersytetu; 
2) wsparci Rektora w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z realizacją 

Programu; 
3) monitorowanie realizacji harmonogramu Programu i postępu prac 

w poszczególnych Działaniach; 
4) przedkładanie Rektorowi do zatwierdzenia listy Działań wraz z rekomendacją, 

która powinna zawierać opis Działania ze szczególnym uwzględnieniem celów 
Programu, harmonogram Działania oraz źródła finansowania; 

5) rozpatrywanie innych spraw, zgłoszonych przez Rektora lub członków Rady; 
6) przygotowywanie informacji o stanie realizacji Programu. 

7. Rada współpracuje z grupami roboczymi Zespołu rektorskiego ds. kryzysu 
klimatycznego i ekologii, zasięgając ich rady i opinii. 

8. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Sekretariat Programu.  

§ 5  
1. Działania w ramach Programu realizowane są przez jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu, których zadań działania te dotyczą. 
2. Nadzór merytoryczny nad Działaniami sprawuje koordynator Programu, 

a realizację każdego Działania prowadzi wyznaczony w jednostce organizacyjnej 
kierownik Działania. Kierownika Działania wyznacza przewodnicząca Rady na 
wniosek koordynatora Programu. 

3. W realizacji Programu uczestniczą inne jednostki organizacyjne 
administracji ogólnouniwersyteckiej w zakresie ich właściwości, a zwłaszcza Biuro 
ds. Wspomagania Rozwoju, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej i Biuro 
Techniczne.  



3 
 

§ 6 

1. Koordynatora Programu IZU powołuje Rektor. 
2. Koordynator Programu bierze udział w realizacji Programu, w szczególności 

przez: 
1) organizowanie pracy w ramach Programu i koordynację Działań Programu; 
2) rozpoznanie potrzeb i inicjowanie przygotowania Działań Programu; 
3) bezpośrednią współpracę z kierownikami Działań i koordynację ich współpracy  

z jednostkami organizacyjnymi wspierającymi realizację Programu; 
4) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na realizację 

Programu; 
5) przygotowywanie propozycji listy Działań dla Rady wraz z projektem rekomendacji; 
6) wykonywanie obowiązków sekretarza Rady; 
7) nadzorowanie pracy Sekretariatu Programu IZU. 

§ 7 
Działania Rady Programu, Koordynatora Programu i Sekretariatu Programu 

finansowane są z budżetu centralnego Uniwersytetu. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


