
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 135 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 74 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Sportowego 

 

Na podstawie § 35 ust. 6 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 120) 

 

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

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

   

§ 1 

1. Uniwersyteckie Centrum Sportowe, zwane dalej „Centrum”, jest uniwersytecką jednostką 

dydaktyczną podległą rektorowi. 

2. Centrum działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

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

 

Rozdział 2 

Zadania Centrum 

   

§ 3 

1. Do podstawowych zadań Centrum należy prowadzenie działalności dydaktycznej  

i sportowej. Centrum może prowadzić również działalność usługową i naukową. 

2. Zadania Centrum w zakresie działalności dydaktycznej obejmują w szczególności: 

1) organizację i prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego objętych programem 

studiów wyższych; 

2) rozwijanie oferty zajęć z wychowania fizycznego; 

3) doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego; 

4) udział w kształceniu studentów na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu  

i kulturze fizycznej. 

3. Zadania Centrum w zakresie działalności sportowej Centrum obejmują w szczególności: 

1) prowadzenie programu kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu; 

2) koordynowanie, prowadzenie lub uczestniczenie w innych programach dotyczących 

studentów-sportowców Uniwersytetu; 
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3) organizowanie i podnoszenie poziomu sportowego Uniwersytetu w rywalizacji 

akademickiej; 

4) organizowanie i podnoszenie poziomu sportowego Uniwersytetu w sporcie 

kwalifikowanym; 

5) organizowanie i prowadzenie turniejów, zawodów, lig wewnątrzuczelnianych, 

akademickich i studenckich rozgrywek ligowych szczebla krajowego, regionalnego  

i międzynarodowego; 

6) współpraca w zakresie sportu akademickiego i sportu kwalifikowanego  

z AZS UMK, Organizacją Środowiskową, Zarządem Głównym Akademickiego 

Związku Sportowego, klubami i organizacjami sportowymi, polskimi  

i międzynarodowymi związkami sportowymi oraz innymi jednostkami i organizacjami 

działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

4. Zadania Centrum w zakresie działalności usługowej obejmują w szczególności: 

1) upowszechnianie rekreacji i sportu dla wszystkich oraz promocję zdrowego  

i aktywnego stylu życia wśród społeczności akademickiej; 

2) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla 

społeczności akademickiej; 

3) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku  

w środowisku akademickim; 

4) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 

5) komercyjne wykorzystanie infrastruktury Centrum. 

5. Centrum może na zlecenie rektora prowadzić działalność naukową, a w szczególności 

uczestniczyć w pracach badawczych oraz udostępniać infrastrukturę Centrum niezbędną do 

badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. 

6. Dorobek naukowy Centrum jest afiliowany, w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej 

rady dyscypliny, do wydziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, do którego przyporządkowana jest dana dyscyplina naukowa zgodnie z 

zarządzeniem Nr 63 Rektora UMK z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia struktury 

wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 

r.; poz. 160). 

 

Rozdział 2 

Organizacja i zarządzanie Centrum 

 

§ 4 

1. Organem jednoosobowym Centrum jest dyrektor. 

2. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą: 

1) Sekretariat; 

2) Zespół Administracyjno-Gospodarczy. 

3. Szczegółowe zasady podległości służbowej pracowników Studium oraz zasady jego 

podległości organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu. 

4. Zakres działania dyrektora nie narusza kompetencji zastrzeżonych dla funkcji 

kierowniczych Uniwersytetu. 

5. Zmian organizacyjnych w strukturze Centrum dokonuje rektor na wniosek dyrektora  

po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej. 

 

§ 5 

1. Centrum kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor powoływany jest w drodze konkursu przez rektora na okres kadencji organów 

Uniwersytetu. 
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3. Dyrektora odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii kolegium rektorskiego. 

4. Dyrektor działa przy pomocy jednego zastępcy. Zastępcę dyrektora powołuje rektor na 

wniosek dyrektora Centrum, na okres kadencji organów Uniwersytetu. 

 

§ 6 

1. Dyrektor w szczególności: 

1) reprezentuje Centrum na zewnątrz w zakresie udzielonego przez rektora 

pełnomocnictwa; 

2) nadzoruje realizację celów i kierunków działania Centrum; 

3) określa szczegółowe zadania i zakres obowiązków zastępcy dyrektora; 

4) koordynuje działalność dydaktyczną Centrum; 

5) odpowiada za politykę kadrowa realizowaną w Centrum; 

6) dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

7) ponosi odpowiedzialność za stan składników majątkowych Centrum; 

8) koordynuje współpracę z wydziałami, organizacjami studenckimi oraz podmiotami 

zewnętrznymi prowadzącymi lub wspierającymi działalność dydaktyczną Centrum. 

2. Dyrektor może powoływać, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy dyrektora, 

złożone z pracowników Centrum doraźne zespoły specjalistyczne w celu realizacji 

bieżących zadań, określając ich skład, w tym przewodniczącego, szczegółowy zakres zadań 

oraz termin ich realizacji. 

 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 7 

Zasady przyznawania Centrum dodatkowych środków finansowych z tytułu prowadzenia 

odpłatnych form działalności dydaktycznej i usługowej oraz zasady wynagradzania 

pracowników prowadzących odpłatne zajęcia dydaktyczne określa rektor. 

 

§ 8 

1. Dyrektor powołany przed dniem wejścia w życie regulaminu pełni funkcję do końca 

kadencji organów Uniwersytetu 2020-2024. 

2. Zastępcy dyrektora powołani przed dniem wejścia w życie regulaminu pełnią swoje funkcje 

do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3. Rada powołana przed dniem wejścia w życie regulaminu działa do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

§ 9 

Zmian w regulaminie organizacyjnym Centrum dokonuje rektor w drodze zarządzenia 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


