
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

ZARZĄDZENIE Nr 109 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 9 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu 

 
Na podstawie § 147 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  
22 października 2013 r.  

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

§ 1 
 

1. Z dniem 10 czerwca 2014 r. likwiduje się stanowisko dyrektora ds. administracyjnych. 
2. Z dniem 10 czerwca 2014 r. tworzy się samodzielne stanowisko pracy – Pełnomocnik 

Rektora ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich, podległe służbowo rektorowi,  
a funkcjonalnie kanclerzowi Uniwersytetu. 

 
§ 2 

 
Do zadań pełnomocnika rektora, o którym mowa w § 1 należy w szczególności: 

1) organizowanie i przewodniczenie pracom zespołu ds. modernizacji obiektów 
Uniwersyteckich oraz określanie zadań dla członków tego zespołu, 

2) przedstawianie rektorowi wniosków z prac zespołu, 
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora i kanclerza Uniwersytetu. 
4) sprawowanie nadzoru nad następującymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej 

w kampusie toruńskim: 
a) Działem Inwentaryzacji, 
b) Zespołem Gospodarczym obiektu przy ul. Gagarina 39 (APL), 
c) Zespołem Administracyjno – Gospodarczym obiektu przy ul. Lwowskiej 1, 
d) Hotelem Uniwersyteckim, 
e) Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Grudziądzu 
oraz do dnia 31 sierpnia 2014 r.: 

f) Działem Administracyjno-Gospodarczym, 
g) Zespołami administracyjno-gospodarczymi, 
h) Sekretariatami związków zawodowych, 
i) Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, 
j) Sekretariatem Ogólnym. 

 
§ 3 

 
1. W zarządzeniu nr 184 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian 

organizacyjnych w administracji Uniwersytetu skreśla się w § 1 ust. 2 pkt 3 oraz § 8.  



 
2. 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: 
 

1) skreśla się: 
 

„90 01 02 00 00 Dyrektor ds. Administracyjnych” 
 

2) dopisuje się: 
 

„90 01 89 00 00 samodzielne stanowisko pracy – Pełnomocnika Rektora  
ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich”. 

 
§ 4  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r. 
 
 
 

 
       R E K T O R 
 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


