
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 351 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 210 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 12 października 2021 r. 

 

w sprawie postępowania w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa osób 

będących studentami lub doktorantami 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 § 4 i § 5 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   się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa postępowanie w przypadkach zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa osób będących studentami lub doktorantami 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 przypadkach naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa studentów 

lub doktorantów jest pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów. 

 

§ 3 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o bezpieczeństwie rozumie się przez to stan bez zagrożeń,  

w którym dobra osoby pozostają nienaruszone oraz osoba ta nie odczuwa zagrożenia swojego 

bezpieczeństwa. 

 

§ 4 

1. Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów podejmuje działania na 

podstawie zgłoszenia lub z urzędu. 

2. Przypadek zagrożenia bądź naruszenia bezpieczeństwa studentów lub doktorantów ma 

prawo zgłosić osoba pracująca lub studiująca na Uniwersytecie lub uczestnicząca  

w jakiejkolwiek innej formie kształcenia na Uniwersytecie.  

 

§ 5 

1. Zgłoszenie przypadku naruszenia bezpieczeństwa przyjmuje pełnomocnik do spraw 

bezpieczeństwa studentów i doktorantów. 
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2. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie: ustnie, telefonicznie, pisemnie, w tym  

za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.  

 

§ 6 

1. Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów dokonuje oceny 

zgłoszenia w zakresie zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa.  

2. Na podstawie uzyskanych informacji pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów 

i doktorantów niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy. 

3. Jeżeli w zgłoszeniu wskazano na okoliczności uzasadniające podjęcie działań przez inne 

podmioty, w szczególności Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż., rzecznika akademickiego lub 

pełnomocnika do spraw równego traktowania, pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa 

studentów i doktorantów przekazuje zgłoszenie według właściwości. 

 

§ 7 

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa 

studentów i doktorantów może:  

1) udzielić merytorycznej pomocy osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym 

bezpieczeństwo; 

2) wystąpić do organów lub osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie  

z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły 

się czynu zagrażającego bezpieczeństwu; 

3) skierować do organów lub osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie 

sygnalizację w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa; 

4) skontaktować się ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. 

2. W ramach działań wskazanych w pkt. 1 pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów  

i doktorantów, w szczególności może zorganizować spotkanie z osobą wnosząca 

zgłoszenie lub osobą dotkniętą zdarzeniem stanowiącym naruszenie bezpieczeństwa. 

3. Sygnalizacja, o której mowa w pkt. 3 to sformułowane na piśmie wnioski i propozycje 

rozwiązania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, które właściwe jednostki Uniwersytetu powinny uwzględnić  

w swoich działaniach zmierzających do usunięcie stanu zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa.  

 

§ 8 

Do dnia 30 września każdego roku pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa studentów  

i doktorantów 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 


