
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 268 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 153 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

Regulamin Programu kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) oraz uchwały Senatu Nr 122 z dnia 26 czerwca 2018 r. Strategia rozwoju 

akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach 

Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 257  

z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje: 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa warunki i tryb realizacji Programu kariera dwutorowa student-

sportowiec, zwanego dalej „Programem”, organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

2. Program ma na celu zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla podjęcia 

kształcenia akademickiego oraz kontynuowania i rozwijania kariery sportowej. Program 

zapewnia wsparcie Uniwersytetu w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery 

sportowej harmonijnie łączonej z kształceniem akademickim  – tutoring sportowy i opieka 

naukowo-dydaktyczna. Priorytetem tych działań będzie połączenie treningu wysokiej 

jakości i edukacji na najwyższym poziomie, w celu ochrony interesów studentów-

sportowców związanych z etyką, interesów zdrowotnych i edukacyjnych, bez uszczerbku 

dla celów żadnej z tych działalności, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie 

formalne młodych sportowców. Organizacja studiów w ramach programu Kariera 

dwutorowa, będzie zapewniać zrównoważony rozwój na polu edukacyjnym oraz 

sportowym.  

3. Cele programu są zgodne z założeniami Konkluzji Rady UE i przedstawicieli rządów 

państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie kariery dwutorowej sportowców 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168/10 z dnia 14.6.2013). 

4. Program realizowany jest w porozumieniu z Klubem sportowym, do którego przynależy 

Student-sportowiec, zwany dalej „Uczestnikiem”.  
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§ 2 

 

Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o: 

1) dyrektorze UCS – rozumie się przez to dyrektora Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego; 

2) dziekanie – rozumie się przez to odpowiednio dziekana w zakresie wydawania 

wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzenia albo prodziekana do spraw 

studenckich w zakresie wydawania aktów indywidualnych w sprawach studenckich; 

3) harmonogramie pracy sportowej – rozumie się przez to plan dzienny treningów, 

terminy wyjazdów na zgrupowania, zawody itp. – tzw. łączka treningowa; 

4) kandydacie – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o przyjęcie do programu kariery 

dwutorowej student-sportowiec; 

5) opiekunie naukowo-dydaktycznym – opiekuna powoływanego przez dziekana w celu 

sprawowania opieki dydaktyczno-naukowej nad uczestnikiem, zgodnie z par. 42 

regulaminu studiów; 

6) planie zajęć dydaktycznych – rozumie się przez to harmonogram odbywania zajęć 

dydaktycznych w danym semestrze lub roku akademickim; 

7) programie lub karierze dwutorowej – Programie kariery dwutorowej student-

sportowiec, którego cel określono w paragrafie 1, ustęp 2; 

8) regulaminie PKD – regulaminie Programu kariery dwutorowej student-sportowiec 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

9) regulaminie studiów – rozumie się przez to regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu; 

10) studencie – rozumie się przez to studenta Uniwersytetu kształcącego się na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II, jednolitych magisterskich lub III 

stopnia; 

11) tutorze sportowym – rozumie się przez to pracownika Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego sprawującego opiekę sportową nad uczestnikiem programu; 

12) uczestniku – rozumie się przez to studenta Uniwersytetu kształcącego się na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II, jednolitych magisterskich lub III 

stopnia objętego programem kariery dwutorowej student-sportowiec; 

13) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Rozdział 2 

Uczestnictwo w programie 

 

§ 3 

 

1. O uczestnictwo w programie mogą ubiegać się osoby posiadające osiągnięcia sportowe, 

udokumentowane przez: 

1) polskie związki sportowe w postaci zaświadczenia o aktualnej klasie mistrzowskiej 

międzynarodowej lub klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie sportowej w 

dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich związków 

sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż związku 

sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego osiągnięć 

sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego; 

2) zagraniczne związki sportowe w postaci zaświadczenia o udziale kandydata w 

reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach 
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Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy (również akademickich) lub 

uzyskania miejsc 1–3 zajętych w mistrzostwach kraju. 

2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, można skorzystać w ciągu dwóch lat od dnia 

wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności lub wydania 

opinii potwierdzającej osiągnięcia sportowe kandydata do programu. 

 

Rozdział 3 

Zgłoszenie do programu 

 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia do programu dokonuje się na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik do 

regulaminu PKD. 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 

określonych w regulaminie:  

1) potwierdzenie przynależności do klubu sportowego; 

2) jedno z poniższych zaświadczeń: 

a) zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej  

i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej,  

b) zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym 

kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków 

sportowych nie przyznających klas sportowych, 

c) zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe 

kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące 

podstawą przyznania klasy sportowej; 

3) oświadczenie kandydata i klubu sportowego, iż w przypadku przyjęcia do programu 

Uczestnik będzie reprezentował Uniwersytet w zawodach i ligach akademickich na 

szczeblu krajowym i zagranicznym, w szczególności podczas rywalizacji 

organizowanej przez Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, 

International University Sports Federation) European University Sports Association 

(EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS); 

4) harmonogram pracy sportowej. 

2. Dokumenty należy złożyć: 

1) w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej wraz z dokumentami o przyjęcie na studia; 

2) w przypadku studentów wyższych lat do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego  

w terminie do 15 września; 

3) w przypadku dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

 

Rozdział 4 

Przyjęcie do programu 

 

§ 5 

 

1. Przyjęcie do programu następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydata pod 

względem jego kompletności i spełnienia warunków regulaminu PKD. 

2. Podstawą przyjęcia jest decyzja dyrektora UCS o przyjęciu do programu kariery 

dwutorowej student-sportowiec. 
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3. O wynikach postępowania dyrektor UCS informuje niezwłocznie w formie elektronicznej 

właściwego dziekana oraz uczestnika na jego adres e-mail wskazany we wniosku.  

 

Rozdział 5 

Zasady uczestnictwa w programie 

 

§ 6 

 

1. Uczestnictwo w programie przyznaje się na cały okres kształcenia na studiach I II, 

jednolitych magisterskich lub III stopnia, z zastrzeżeniem paragrafów 2–6. 

2. W terminie do końca czerwca Uczestnik musi dokonać potwierdzenia uprawnień do 

uczestnictwa w programie przedstawiając Dyrektorowi UCS jedno z zaświadczeń 

określonych w paragrafie 4 ustęp 2. 

3. W przypadku utraty przez studenta-sportowca uprawnień określonych w paragrafie 3, ustęp 

1 regulaminu PKD lub niepotwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w programie, 

określonych w paragrafie 2 Dyrektor UCS skreśla Uczestnika. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w programie w trakcie roku akademickiego Dyrektor 

UCS skreśla Uczestnika na jego pisemny wniosek. 

5. Dyrektor UCS na wniosek właściwego dziekana lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu 

opinii właściwego dziekana skreśla Uczestnika z programu w przypadku nieprzestrzegania 

przez Uczestnika regulaminu PKD, w szczególności niewywiązywania się z zobowiązania 

do reprezentowania Uniwersytetu w ramach określonych w par. 8 ust. 1 punkt 3 regulaminu 

PKD. 

6. Od decyzji, o której mowa w ustępach 3 i 5, służy odwołanie za pośrednictwem Dyrektora 

UCS do prorektora właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

7. Dyrektor UCS w przypadku studentów nieposiadjących osiągnięć sportowych wskazanych 

w paragrafie 3 regulaminu PKD, na umotywowany wniosek studenta, po konsultacji z 

właściwym dla kierunku studiów dziekanem, może w formie decyzji przyznać warunkowe 

uczestnictwo w programie, wskazując czas uczestnictwa w programie, jednak nie krótszy 

niż jeden semestr. 

 

 § 7 

 

1. Warunki i tryb uczestniczenia w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach 

studiów, w szczególności indywidualnego trybu odbywania zajęć dydaktycznych reguluje 

regulamin studiów. 

2. Podstawowym trybem indywidualnego odbywania zajęć dydaktycznych dla uczestników 

jest Indywidualny Plan Studiów. 

3. Zgodnie z par. 42, ust. 3 regulaminu studiów wniosek o przyjęcie do programu traktuje się 

na zasadach szczególnych jako wniosek o Indywidualny Plan Studiów. 

4. Uczestnik, na podstawie przepisów odrębnych, może się ubiegać o przyznanie stypendium 

oraz w przypadku cudzoziemców o częściowe zwolnienie z opłat za studia. 

 

§ 8 

 

1. Do obowiązków Uczestnika programu należy w szczególności: 

1) przestrzeganie regulaminu PKD; 

2) przestrzeganie regulaminu studiów, w szczególności zasad Indywidulanego Planu 

Studiów; 
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3) reprezentowanie Uniwersytetu, również w ramach klubu Uniwersytetu AZS UMK 

Toruń, podczas rywalizacji akademickiej, w szczególności organizowanej przez 

Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports 

Federation) European University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek 

Sportowy (AZS) oraz innych zawodach i rozgrywkach akademickich lub klasyfikacjach 

akademickich, o ile Uczestnik zostanie powołany do reprezentacji Uniwersytetu, w tym 

celu uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego wyrobienia legitymacji AZS; 

4) niezwłoczne informowanie UCS o wszystkich wynikach sportowych; 

5) niezwłoczne informowanie tutora sportowego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego 

o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na przebieg programu, w szczególności 

na przebieg kształcenia w formie Indywidulanego Plan Studiów spowodowany 

szkoleniem sportowym; 

6) bieżąca aktualizacja załącznika nr 4 – harmonogram pracy sportowej i przedkładanie go 

do wiadomości tutora sportowego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego. 

2. Do obowiązków Uniwersytetu należy w szczególności: 

1) wskazanie przez dyrektora UCS w decyzji o przyjęciu do programu tutora sportowego; 

2) niezwłocznie przekazanie właściwemu dziekanowi dla kierunków studiów uczestnika 

decyzji o przyjęciu do programu; 

3) niezwłoczne podjęcie przez w/w dziekana decyzji o przyznaniu Indywidualnego Planu 

Studiów wraz z wyznaczeniem opiekuna naukowo-dydaktycznego; 

4) ustalanie przez opiekuna naukowo-dydaktycznego i uczestnika, przy wsparciu tutora 

sportowego, indywidualnego doboru treści i form kształcenia, w szczególności zmian 

planu studiów w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery 

sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się; 

5) udzielenia uczestnikowi niezbędnego wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania  

i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z kształceniem akademickim.  

 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. Każdy Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Uniwersytet. 

2. Każdy Uczestnik programu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku  

w materiałach informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu. 

 

 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe 

 

§ 10 

 

1. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju i związku z wprowadzeniem 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów uczestnicy programu zakwalifikowani do 

kariery dwutorowej w roku akademickim 2019/2020 są automatycznie zakwalifikowani do 

programu kariery dwutorowej w roku akademickim 2020/2021. 
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§ 11 

 

1. Traci moc : 

1) zarządzenie Nr 150 Rektora UMK z dnia 28 września 2018 r. Regulamin Programu 

kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 343); 

2) zarządzenie Nr 140 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. Regulamin Programu 

kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 328). 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r.  

 

 

 

   R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


