
 

 

Zarządzenie Nr 44/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi  i Aktywizacji Społecznej Studentów. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   

(Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego. 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustanawiam mgr Ninę Woderską Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy                         

z Organizacjami Pozarządowymi i Aktywizacji Społecznej Studentów. 

2. Kadencja Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i 

Aktywizacji Społecznej studentów rozpoczyna się z dniem 1 marca 2014 r. i trwa do 30 

września 2016 roku. 

 

§ 2 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Aktywizacji 

Społecznej Studentów podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości 

Kształcenia. 

 

 

§ 3 

 

Do kompetencji i obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Aktywizacji Społecznej Studentów w szczególności należy: 

 

1) współpraca z Akademickim Centrum Wolontariatu, jednostkami sektora 

pozarządowego działającymi na Uczelni oraz z Samorządem Studenckim, 

Wydziałowymi Samorządami oraz z organizacjami studenckimi. 

 

2) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów oraz spotkań doszkalających                            

i podnoszących wiedzę i kompetencje dla studentów chcących brać udział                         

w projektach i akcjach na rzecz społeczności lokalnej. 

 



3) sprawowanie funkcji konsultacyjnej oraz doradczej w zakresie współpracy                    

z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem. 

 

4) inicjowanie nieformalnych działań na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego                         

we współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 

 

5) pośredniczenie pomiędzy studentami i pracownikami Uniwersytetu  a organizacjami 

pożytku publicznego chcącymi nawiązać współpracę. 

 

6) tworzenie raportów dotyczących współpracy  z organizacjami pozarządowymi                   

w zakresie wolontariatu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego; 

 

7) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie działań wolontaryjnych, m.in.                          

z Urzędem Miasta; 

 

8) okresowe przygotowanie oraz przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z 

działalności. 

 

§ 4 

 

Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań wynikających z powierzenia funkcji Pełnomocnika 

Rektora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Aktywizacji Społecznej 

Studentów sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

§ 5  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


