
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 352 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 211 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 12 października 2021 r. 

 

w sprawie rozwiązywania sporów na Uniwersytecie 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.) w związku z § 2 i § 3 zarządzenia Nr 234 Rektora UMK z dnia 26 października  

2020 r. w sprawie zakresu zadań pełnomocników Rektora (Biuletyn Prawny UMK z 2020  r.,  

poz. 377).  

 

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

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie określa zasady rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”, oraz podmioty właściwe w tym zakresie.  

2. Zarządzenie stosuje się do wspólnoty Uniwersytetu. 

 

§ 2 

 

Podmiotem właściwym w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 

sporów na Uniwersytecie jest pełnomocnik rektora - rzecznik akademicki.  

 

§ 3 

 

1. Rozwiązywanie sporów obejmuje wszelkie niewładcze działania zmierzające do 

polubownego zakończenia sporu. 

2. Polubowne rozwiązywanie sporów przez rzecznika akademickiego polega w szczególności 

na prowadzeniu mediacji. 

 

§ 4 

 

1. Polubowne rozwiązywanie sporów przez rzecznika akademickiego oparte jest na zasadach: 

1) neutralności, 

2) bezstronności, 

3) poufności, 

4) nieformalności. 

2. Osoby uczestniczące w sporze przystępują do jego rozwiązania dobrowolnie.  
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§ 5 

 

1. Rzecznik akademicki podejmuje działania zmierzające do rozwiązania sporu na wniosek 

lub z urzędu. 

2. Wniosek o rozwiązanie sporu do rzecznika akademickiego ma prawo złożyć każda osoba 

pracująca, studiująca lub uczestnicząca w jakiekolwiek innej formie kształcenia na 

Uniwersytecie. 

3. Wniosek o rozwiązanie sporu można złożyć w dowolnej formie: ustnie, telefonicznie, 

pisemnie, w tym za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.  

4. Jeżeli we wniosku o rozwiązanie sporu wskazano na okoliczności uzasadniające podjęcie 

działań przez inne podmioty, w szczególności rzecznika dyscyplinarnego, komisję 

antymobbingową, pełnomocnika do spraw równego traktowania lub pełnomocnika do 

spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów, rzecznik akademicki przekazuje wniosek 

według właściwości, informując o tym osobę wnioskującą. 

 

§ 6 

 

Rzecznik współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, a w szczególności  

z pełnomocnikiem do spraw równego traktowania, pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa 

studentów i doktorantów oraz rzecznikami i komisjami dyscyplinarnymi do spraw studentów, 

doktorantów i nauczycieli akademickich. 

 

§ 7 

 

1. Rzecznik akademicki ma prawo odmówić rozwiązania sporu wyłącznie z ważnych 

przyczyn, w szczególności z uwagi na okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości, co 

do jego bezstronności. 

2. Odmawiając rozwiązania sporu rzecznik akademicki informuje o tym wszystkie osoby 

uczestniczące w sporze oraz rektora.  

3. Rektor może podjąć dalsze czynności zmierzające do rozwiązania sporu.  

 

§ 8 

 

Do dnia 30 września każdego roku rzecznik akademicki przedkłada rektorowi sprawozdanie ze 

swojej działalności za miniony rok akademicki. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2021 r. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 


