
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 433 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 268 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego 

 

Na podstawie § 36 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

 Przepisy ogólne 
 

§ 1 

 

1. Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 

uniwersytecką jednostką pomocniczą podległą rektorowi. 

2. Ośrodek funkcjonuje na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje rektor lub wyznaczony przez niego prorektor. 

 

Rozdział 2 

Misja i zadania Ośrodka 
 

§ 3 

 

Ośrodek oferuje pomoc studentom, doktorantom i pracownikom ukierunkowaną na radzenie 

sobie ze stresem oraz promocję zdrowia, poprawę jakości życia i rozwój osobisty.     

 

§ 4 

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:  

1) organizowanie i udzielanie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla 

studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu; 

2) organizowanie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na wsparcie rozwoju 

osobistego studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu, ale także promocję 

zdrowego stylu życia, profilaktykę zdrowotną i budowanie pozytywnych relacji; 
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3) współpraca z instytucjami publicznymi, pozarządowymi i przedsiębiorstwami przy 

realizowaniu badań oraz kampanii społecznych związanych z problematyką zdrowia, 

jakości życia oraz rozwoju osobistego; 

4) organizowanie konkursów z zakresu promocji zdrowia i wysokiej jakości życia; 

5) aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne środki finansowe na 

realizację projektów.   

 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

 

§ 5 

 

1. Organami Ośrodka są: 

1) dyrektor będący organem jednoosobowym; 

2) rada będąca organem kolegialnym. 

2. Obsługę administracyjną Ośrodka zapewnia Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

3. Szczegółowe zasady podległości służbowej pracowników Ośrodka oraz zasady jego 

podległości organizacyjnej określa Regulamin organizacyjny Uniwersytetu. 

 

§ 6 

 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje rektor spośród pracowników Uniwersytetu na okres kadencji organów 

Uniwersytetu. 

3. Rektor może odwołać dyrektora przed upływem kadencji z własnej inicjatywy, po 

zasięgnięciu opinii rady lub na jej wniosek.  

 

§ 7 

 

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w zakresie udzielonego przez rektora 

pełnomocnictwa; 

2) opracowywanie rocznego planu oraz sprawozdania z działalności Ośrodka  

i przedstawianie ich rektorowi; 

3) organizowanie działalności Ośrodka w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych 

środków finansowych; 

4) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi 

Ośrodkowi środkami i majątkiem; 

5) opracowywanie wieloletnich planów działania Ośrodka i przedkładanie go do 

zaopiniowania radzie; 

6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi innych uczelni oraz innymi podmiotami 

realizującymi podobne zadania; 

7) poszukiwanie możliwości finansowania zewnętrznego działalności Ośrodka. 

 

§ 8 

 

1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ośrodka. 

2. W skład rady wchodzą:  

1) rektor lub wyznaczony przez niego prorektor jako przewodniczący; 

2) kanclerz; 
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3) kierownik Zespołu  ds. Studentów Niepełnosprawnych; 

4) trzech nauczycieli akademickich powołanych przez rektora; 

5) przedstawiciel pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi; 

6) przedstawiciel studentów Uniwersytetu; 

7) przedstawiciel doktorantów Uniwersytetu. 

3. W posiedzeniach rady uczestniczy z głosem doradczym dyrektor. 

  

§ 9 

 

1. Radę powołuje rektor na okres kadencji organów Uniwersytetu. 

2. Przed zakończeniem kadencji rady dyrektor podejmuje działania w celu zapewnienia 

wyboru i delegowania członków do składu rady na następną kadencję. 

3. Rektor może odwołać członka rady przed upływem kadencji z własnej inicjatywy po 

zasięgnięciu opinii kolegium rektorskiego lub na wniosek rady.  

 

§ 10 

 

Do zadań rady należy w szczególności:  

1) opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Ośrodka;  

2) opiniowanie projektu rocznego planu Ośrodka i sprawozdania z jego wykonania; 

3) opiniowanie wieloletnich planów działania Ośrodka,  

4) opiniowanie projektów działań służących realizacji zadań Ośrodka. 

 

§ 11 

 

1. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego z własnej inicjatywy 

lub na wniosek dyrektora co najmniej raz na trzy miesiące. 

2. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego. 

 

§ 12 

 

1. W realizacji zadań Ośrodka mogą brać udział członkowie wspólnoty Uniwersytetu, a także 

wolontariusze spoza Uniwersytetu. 

2. Realizacja zadań Ośrodka może odbywać się w ramach praktyk studenckich i doktoranckich.  

 

Rozdział 4 

Przepis końcowy 
 

§ 13 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


