
 UNIWERSYTET     
MIKOŁAJA KOPERNIKA         
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 120 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

 
 

w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Cyberprzestępczością 
na Wydziale Prawa i Administracji 

 
 

Na podstawie § 33 ust. 3 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 
 

1. Tworzy się Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (nazwa w języku angielskim: 
Cybercrime Research Centre), zwane dalej „Centrum”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału 
Prawa i Administracji. 

2. Centrum, o którym mowa w ust. 1 będzie prowadzić badania i działalność edukacyjną w zakresie 
cyberprzestępczości oraz współpracować z innymi tego typu jednostkami,  
na podstawie odrębnych porozumień. 

 
§ 2 

 
1. Celem Centrum jest stworzenie ośrodka prowadzącego działalność badawczo-edukacyjną, 

zajmującego się szeroko rozumianą problematyką cyberprzestępczości. 
2. Działalność Centrum finansowana będzie ze środków finansowych Wydziału Prawa  

i Administracji, a także ze środków uzyskanych z: 
1) pozyskiwanych grantów, 
2) dotacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, 
3) odpłatnie świadczonych usług. 

 
§ 3 

 
1. Centrum kieruje kierownik powoływany przez rektora na czas określony nie dłuższy niż 4 lata na 

wniosek dziekana Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 
2. Odwołanie kierownika Centrum może nastąpić z inicjatywy rektora lub na wniosek dziekana 

Wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 
3. Pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz etaty zapewni dziekan Wydziału Prawa  

i Administracji, w ramach możliwości finansowych i lokalowych Wydziału. 
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§ 4 
 

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 Wydziału Prawa i Administracji dopisuje się: 

 
13 35 00 00 00 – Centrum Badań nad Cyberprzestępczością 

(skrót literowy: CBC). 
 

§ 5 
 

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


