DO-0130/56/2010
Zarządzenie nr 56
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 27 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ
Na podstawie §§ 45 i 46 Statutu UJ w związku z § 12 ust. 1, 3 i 4 oraz § 13
Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
1. W strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ tworzy się Biuro Sportu,
zwane dalej BS, podporządkowane bezpośrednio prorektorowi UJ ds. dydaktyki.
2. Zakres zadań BS, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
W Wykazie symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora UJ z 18 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia
załącznika do Instrukcji kancelaryjnej UJ (z późniejszymi zmianami) – wprowadza się
następującą zmianę:
w grupie „Jednostki administracji ogólnouczelnianej UJ – Jednostki podporządkowane
prorektorowi ds. dydaktyki”
– wprowadza się nowy symbol i nazwę w brzmieniu:
„BS – Biuro Sportu”
§3
W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem ulegają zmianie:
1/ załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego UJ, wprowadzonego zarządzeniem nr 15
Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku, poprzez dodanie § 15b;
2/ załączniki nr 1 i 8 do Regulaminu, o którym mowa w pkt 1;
3/ załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora UJ z 18 marca 2008 roku w sprawie
wprowadzenia załącznika do Instrukcji kancelaryjnej UJ.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

Rektor

Prof. Karol Musioł

Załącznik do zarządzenia nr 56
Rektora UJ z 27 lipca 2010 roku

Biuro Sportu
Do podstawowych zadań Biura Sportu należy koordynacja działań i inicjatyw mających
na celu poprawę warunków uprawiania sportu i rekreacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Do zadań Biura Sportu należy w szczególności:
1/ rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim;
2/ wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej i podejmowanie starań by rozwijała
swoje sportowe i naukowe pasje w Uniwersytecie Jagiellońskim;
3/ działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
4/ przeciwdziałanie poprzez sport patologiom społecznym, w szczególności narkomanii,
alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku akademickiemu.
Zadania Biura Sportu realizowane są w szczególności poprzez:
a/ prowadzenie spraw Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
b/ organizowanie treningów sportowych,
c/ wyłanianie i tworzenie reprezentacji sportowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i sekcji
sportowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
d/ organizowanie udziałów reprezentacji sportowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i zagranicą,
e/ organizowanie współpracy ze wszystkimi jednostkami i podmiotami w Uniwersytecie
Jagiellońskim dotyczącej rozwoju sportu i rekreacji; w szczególności ze Studium WFiS,
Samorządem Studentów i Towarzystwem Doktorantów,
f/ współpracę z krajowymi i zagranicznymi związkami i organizacjami sportowymi,
g/ monitorowanie sportowych wyników studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
h/ monitorowanie systemu sportowych rozgrywek młodzieży szkół średnich,
i/ pomoc w podjęciu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim uzdolnionej sportowo
młodzieży,
j/ organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie sportu i rekreacji, ze
szczególnym uwzględnieniem udziału własnej kadry trenerskiej i szkoleniowej,
k/ obsługę zespołów sportowych UJ w krajowych ligach państwowych i związkowych,
l/ aplikowanie o środki przeznaczone na sport i rekreację, ze szczególnym uwzględnieniem
programów ramowych i strukturalnych UE,
m/ aplikowanie i organizacja zawodów sportowych w systemie sportowej rywalizacji
akademickiej w Polsce i zagranicą,
n/ udział w konferencjach, szkoleniach i panelach dyskusyjnych tematycznie związanych
ze sportem w szkołach wyższych w kraju i zagranicą,
o/ przygotowywanie sprawozdań zawierających sportowe wyniki Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
p/ przygotowywanie opracowań dotyczących kierunków rozwoju sportu w Uniwersytecie
Jagiellońskim, a w szczególności długoletnich planów startów w rywalizacji sportowej
studentów,
q/ opiniowanie
zadań
inwestycyjnych
dotyczących
sportowej
infrastruktury
w Uniwersytecie Jagiellońskim,
r/ przygotowywanie sprawozdań rocznych, okresowych i innych dotyczących sportu
uniwersyteckiego
s/ promocja poprzez sport Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rektor

Prof. Karol Musioł

