
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 181 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 103 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Badań Zmian Klimatu 

 

Na podstawie § 34 ust. 5 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)  

 

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

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

 

§ 1 

1. Uniwersyteckie Centrum Badań Zmian Klimatu, zwane dalej „Centrum”, jest 

uniwersyteckim centrum naukowym, podległym rektorowi. 

2. Centrum działa na podstawie statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje rektor lub wyznaczony przez niego prorektor. 

 

 

Rozdział 2 

Zadania Centrum 
 

 

§ 3 

Zadaniem Centrum jest podejmowanie działań mających na celu: 

1) prowadzenie badań naukowych dotyczących zmian klimatu Polski, Europy Centralnej 

oraz obszarów polarnych (Arktyki i Antarktyki), głównie w okresie ostatniego tysiąca 

lat; 

2) organizację konferencji naukowych oraz ogólnouniwersyteckich wykładów 

naukowych; 

3) popularyzację wiedzy na temat zmian klimatu i środowiska wśród społeczeństwa; 

4) uczestniczenie  w zespołach eksperckich, pisanie ekspertyz dotyczących zmian klimatu 

i jego konsekwencji dla środowiska i społeczeństw. 
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Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie 
 

 

§ 4 

1. Organami Centrum są: 

1) dyrektor będący organem jednoosobowym; 

2) rada naukowa będąca organem kolegialnym. 

2. Zmian organizacyjnych w strukturze Centrum dokonuje rektor na wniosek dyrektora  

po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej. 

 

 

§ 5 

1. Centrum kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje rektor w drodze konkursu na okres kadencji organów Uniwersytetu. 

3. Dyrektora odwołuje rektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady lub na jej 

uzasadniony wniosek. 

4. Dyrektor prowadzi bieżącą działalność Centrum. 

 

§ 6 

1. Rada Naukowa Centrum podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

merytoryczną działalnością Centrum oraz jest organem opiniodawczo-doradczym Centrum. 

2. Członków Rady Naukowej Centrum powołuje w liczbie nie większej niż 5-7 osób, w tym 

przewodniczącego, rektor na wniosek dyrektora Centrum. 

3. Radę Naukową rektor powołuje na okres kadencji organów Uniwersytetu. 

4. W działaniach Centrum i jego organów mogą brać udział osoby niebędące członkami 

wspólnoty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

§ 7 

Działania i funkcjonowanie Centrum mogą być finansowane ze środków własnych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dochodów z działalności wydawniczej Centrum 

i źródeł zewnętrznych, w tym w ramach grantów i umów. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
 

 

§ 8 

Zmian w regulaminie organizacyjnym Centrum dokonuje rektor w drodze zarządzenia.  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 


