
        UNIWERSYTET         
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
          W TORUNIU 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 137 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 27 września 2013 r. 
 

w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 

 
 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 
2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) 
 

z a r z ą d z a  się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Z dniem 1 października 2013 r. tworzy się samodzielne stanowisko pracy Rzecznika 
Akademickiego (Academic Ombudsaman) zwanego dalej „Rzecznikiem” w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”. 
 

§ 2 
 
1. Rzecznik promuje wysokie standardy etyczne w Uniwersytecie. 
2. Rzecznik pomaga studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu, wykorzystując 

polubowne metody rozwiązywania sporów.  
 

§ 3 
 

1. Rzecznika zatrudnia rektor na czas określony nie dłuższy niż 4 lata, po zasięgnięciu 
opinii uczelnianych organów uchwałodawczych samorządu studentów i doktorantów. 

2. Rzecznik podlega bezpośrednio rektorowi. 
 

§ 4 
 

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje: 
1) na wniosek: 

a) zainteresowanego członka społeczności akademickiej, 
b) organu samorządu studentów, 
c) organu samorządu doktorantów, 
d) rektora, 
e) dziekana, 
f) kanclerza; 

2) z własnej inicjatywy. 
 



 
§ 5 

 
1. Rzecznik w swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności. 
2. Rzecznik jest niezależny od organów i  jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 
3. Rzecznik w swojej działalności współpracuje z jednostkami organizacyjnymi 

Uniwersytetu, a w szczególności z rzecznikami i komisjami dyscyplinarnymi do spraw 
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.  

 
§ 6 

 
Rzecznik w swoim działaniu opiera się na zasadach etycznych oraz standardach działania 
przyjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów. 
 

§ 7 
 

Do zadań Rzecznika należy: 
1) przedstawienie zainteresowanym osobom stosownej informacji dotyczącej regulacji 
 prawnych obowiązujących w Uniwersytecie; 
2) wskazanie oraz kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu 
 uzyskania stosownej informacji lub wyjaśnienia sprawy; 
3) wspomaganie stron w rozwiązaniu sporów, polegające w szczególności na pomocy 

w zdiagnozowaniu problemu i wyborze określonych sposobów jego rozwiązania, 
względnie na samodzielnym rozwiązaniu sporu, 

4) rekomendowanie i organizowanie mediacji 
5) promocja polubownych metod rozwiązywania sporów w środowisku 
 akademickim; 
6) informowanie rektora o niezbędnych zmianach systemowych w sposobie działania 
 Uniwersytetu. 
 

§ 8 
 

Rzecznik realizuje zadania, o których mowa w § 7, poprzez: 
1) rozmowy lub konsultacje z zainteresowanymi osobami; 
2) udzielanie w uzasadnionych przypadkach stosownej informacji pisemnej; 
3) kontaktowanie się z osobami pozostającymi w sporze;   
4) organizowanie spotkań z osobami pozostającymi w sporze  
5) wyjaśnianie osobom pozostającym w sporze istoty mediacji i innych metod 

rozwiązywania sporów; 
6) prowadzenie mediacji; 
7) podejmowanie innych działań zmierzających do rozwiązania sporu; 
8) współpracę z komisjami i rzecznikami dyscyplinarnymi Uniwersytetu; 
9) działalność szkoleniową; 
10) działalność promocyjną; 
11) współpracę z innymi rzecznikami akademickimi w kraju i zagranicą. 
 

§ 9 
 

Warunkiem wystąpienia Rzecznika w imieniu osoby zainteresowanej jest uzyskanie jej 
pisemnego upoważnienia. 



 
§ 10 

 
Jeżeli sprawa zgłoszona do Rzecznika leży poza zakresem jego właściwości, Rzecznik 
wskazuje właściwą instytucję. 
 

§ 11 
 

Rzecznik do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada rektorowi sprawozdanie ze swojej 
działalności za miniony rok kalendarzowy. 

 
§ 12 

 
Kanclerz zapewnia Rzecznikowi odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem. 
 

§ 13 
 
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Administracji Uniwersytetu dopisuje się: 
 

„ 90 01 86 00 00 Rzecznik Akademicki”  
(skrót literowy: RA) 

 
§ 14 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 
 
 
       R E K T O R 
 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


