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Poz. 7 

ZARZĄDZENIE NR 5 

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz  

§ 36 ust. 2 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 274 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 12 po ust. 3 dodaje się ust. 4-5 w brzmieniu: 

„4. Rektor może w ramach administracji ogólnouniwersyteckiej wyznaczyć 
określonego pracownika do pełnienia funkcji koordynatora do wydzielonej kategorii 
spraw, ustalając zakres jego zadań. 

5.  Kierownik jednostki organizacyjnej, po uzgodnieniu z Rektorem, może w 
ramach administracji tej jednostki wyznaczyć określonego pracownika do pełnienia 
funkcji koordynatora do wydzielonej kategorii spraw, ustalając zakres jego zadań.”; 
2) w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 

w pkt VI. Jednostki Organizacyjne Administracji Ogólnouniwersyteckiej dodaje się 
ust. 28a w brzmieniu: 

„28a. Centrum Pomocy Psychologicznej,”; 
3) w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 

wprowadza się następujące zmiany: 
a) dodaje się § 28a w brzmieniu: 

„§ 28a 
Centrum Pomocy Psychologicznej 

1. Do zakresu działania Centrum Pomocy Psychologicznej należy udzielanie 
wsparcia psychologicznego członkom wspólnoty Uniwersytetu. 

2. Do zadań Centrum Pomocy Psychologicznej należy w szczególności: 
1) świadczenie krótkoterminowej pomocy psychologicznej; 
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2) organizowanie konsultacji psychologicznych, w tym rozmów wspierających  
w sytuacji kryzysowej oraz konsultacji online; 

3) prowadzenie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia;  
4) prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych; 
5) udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy 

psychologicznej i psychiatrycznej; 
6) monitorowanie poziomu zdrowia psychicznego społeczności akademickiej, w tym 

prowadzenie badań dotyczących stresu akademickiego; 
7) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych służących promocji zdrowia 

psychicznego; 
8) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora.”, 

b) w § 43 ust. 2 pkt 5-7 otrzymują brzmienie: 
„5)  udzielanie wsparcia administracyjnego i merytorycznego podmiotom kolegialnym 
zajmującym się dydaktyką uniwersytecką, w tym Uniwersyteckiej Radzie  
ds. Kształcenia, Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, 
radom dydaktycznym oraz Radzie Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych  
i Certyfikacji Biegłości Językowej; 
6)  udzielanie wsparcia administracyjnego i merytorycznego Pełnomocnikowi Rektora 
ds. jakości kształcenia, Pełnomocnikowi Rektora ds. kształcenia nauczycieli, 
Koordynatorowi Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz 
Sekretarzowi Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia; 
7)  obsługa Funduszu Doskonałości Dydaktycznej;”; 
4) w załączniku nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 

w § 1 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) Centrum Pomocy Psychologicznej.”.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 


