
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 61 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 38 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

Regulamin organizacyjny Ośrodka Analiz Statystycznych 
 

Na podstawie § 36 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.) 

 

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

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Ośrodek Analiz Statystycznych, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest uniwersytecką jednostką 

pomocniczą podległą rektorowi. 

2. Ośrodek działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

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

 

Rozdział 2 

Zadania Ośrodka 

 

§ 3 

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest udzielanie wsparcia merytorycznego 

i dydaktycznego w zakresie statystyki i eksploracji danych pracownikom i doktorantom 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, 

prowadzącym badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne. 

2. W szczególności do zadań Ośrodka należy: 

1) prowadzenie konsultacji z zakresu statystyki i eksploracji danych dla pracowników  

i doktorantów; 

2) udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania analiz statystycznych w ramach badań 

naukowych prowadzonych przez pracowników lub doktorantów;  

3) organizacja wsparcia merytorycznego doświadczonych naukowców w zakresie 

zaawansowanych technik analizy danych; 

4) organizacja szkoleń dla grup pracowników lub doktorantów z zakresu statystyki  

i eksploracji danych oraz oprogramowania powszechnie używanego do tego celu  

na Uniwersytecie;  
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5) współpraca z zewnętrznymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w realizacji 

projektów związanych z profilem działania Ośrodka; 

6) prowadzenie działań mających na celu popularyzację metod statystyki i eksploracji 

danych wśród studentów. 

3. Dorobek naukowy Ośrodka jest afiliowany do odpowiedniego wydziału Uniwersytetu do 

którego przyporządkowane są dyscypliny naukowe zgodnie z zarządzeniem Nr 63 Rektora 

UMK z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia struktury wydziałów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r.; poz. 160 z późn. zm.). 

 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem  

 

§ 4 

1. Organem jednoosobowym Ośrodka jest dyrektor. 

2. Szczegółowe zasady podległości służbowej pracowników Ośrodka oraz zasady podległości 

organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu. 

3. Zmian organizacyjnych w strukturze Ośrodka dokonuje rektor na wniosek dyrektora  

po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej. 

 

§ 5 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje rektor, po uzyskaniu opinii rady rektorskiej, na okres kadencji organów 

Uniwersytetu. 

3. Rektor może odwołać dyrektora przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, po 

uzyskaniu opinii rady rektorskiej. 

 

§ 6 

1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem, a także reprezentuje go na zewnątrz, na mocy i w zakresie 

pełnomocnictwa udzielonego przez rektora. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) nadzoruje realizację celów i kierunków działania Ośrodka; 

2) organizuje działalność Ośrodka w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych 

środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie; 

3) opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawia je 

rektorowi; 

4) odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie 

przydzielonymi Ośrodkowi środkami finansowymi i majątkiem; 

5) koordynuje współpracę Ośrodka z wydziałami, organizacjami studenckimi oraz 

podmiotami zewnętrznymi. 

 

§ 7 

Działalność Ośrodka jest finansowana m.in. ze środków własnych Uniwersytetu, środków 

przyznanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz źródeł 

zewnętrznych, w tym grantów i umów. 

 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 8 

Zmian w regulaminie organizacyjnym Ośrodka dokonuje rektor w drodze zarządzenia. 
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§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Rektorskiej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


