
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 110 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 9 czerwca 2014 r. 

 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich 
 w kampusie toruńskim 

 
Na podstawie § 53 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 Statutu UMK 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. powołuję Zespół ds. Modernizacji Obiektów 

Uniwersyteckich w kampusie toruńskim, zwany dalej „zespołem” w funkcjonalnym 
składzie: 

1) przewodniczący zespołu - Pełnomocnik Rektora ds. Modernizacji Obiektów 
Uniwersyteckich;  

2) członkowie: 
- dyrektor ds. technicznych, 
- dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK, 
- kierownik Działu Technicznego, 
- kierownik Działu Energetyki, 
- kierownik Inspektoratu BHP i Ppoż, 
- kierownik Biura Zarzadzania Funduszami Strukturalnymi; 

3) sekretarz – wskazany przez Pełnomocnika Rektora ds. Modernizacji Obiektów 
Uniwersyteckich. 

2. Kanclerz Uniwersytetu i Pełnomocnik Rektora ds. Modernizacji Obiektów 
Uniwersyteckich mogą, za zgodą rektora włączać do prac zespołu dodatkowe osoby, 
niezbędne do realizacji określonych zadań. 

3. W przypadku przystąpienia do modernizacji konkretnego obiektu, skład zespołu o którym 
mowa w ust. 1 wchodzą dodatkowo: 

1) kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego modernizowanego obiektu, 
2) przedstawiciel kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej mającej siedzibę  

w modernizowanym obiekcie, 
3) osoby wskazane przez rektora i kanclerza Uniwersytetu. 

 
§ 2 

 
Zadaniem zespołu jest w szczególności: 

1) analizowanie stanu obiektów uniwersyteckich, 
2) przygotowanie propozycji obiektów wymagających modernizacji, 



3) przedstawianie propozycji nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania pomieszczeń 
w modernizowanych obiektach, 

4) opracowanie założeń wyjściowych do projektowania modernizacji obiektu 
wskazanego przez rektora, 

5) przedstawianie propozycji zmian w zakresie aranżacji i modernizacji pomieszczeń 
dydaktycznych, badawczych i pracowniczych wskazanych przez rektora. 

 
§ 3 

 
Na podstawie przedstawionych wniosków zespołu dotyczących modernizacji obiektów 
Uniwersyteckich rektor podejmuje ostateczną decyzję, która stanowi podstawę  
do uruchomienia procedur związanych z modernizacją obiektu. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r. 
    
 
 
     R E K T O R 
 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


