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ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku    

 

w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy wobec studentów i osób  

                  prowadzących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Zarządzania   

                  Środowiskiem w Tucholi 
 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 16 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                          

w Tucholi 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zobowiązuje się wszystkich członków społeczności akademickiej Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi do przestrzegania na terenie Uczelni zasad równego 

traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji                      

ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, narodowość, 

przekonania polityczne,  przynależność organizacyjną,  czy orientację seksualną. 

 

§ 2 

1. Tworzy się Komisję ds. rozwiązywania konfliktów, zwaną dalej Komisją. 

2. Komisja składa się z czterech członków. W skład Komisji wchodzą dziekan lub 

upoważniona przez niego osoba, przedstawiciel nauczycieli akademickich wskazany przez 

rektora, opiekun samorządu studenckiego oraz przedstawiciel samorządu studenckiego 

oddelegowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. 

3. Kadencja Komisji trwa 4 lata i kończy się w dniu 30 września w roku zakończenia 

kadencji Komisji. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wybrany przez Komisję 

spośród jej członków. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły. 

4. Do zadań Komisji należą: 

a) monitorowanie sytuacji w WSZŚ  w Tucholi w zakresie równego traktowania kadry 

prowadzącej kształcenie i studentów, 

b) udzielanie pomocy merytorycznej i porad prawnych osobom dotkniętym nierównym 

traktowaniem w WSZŚ w Tucholi, 

c) opracowywanie propozycji rozwiązywania konfliktów, reagowania na przypadki 

zagrożenia lub naruszenia osobistego bezpieczeństwa oraz wszelkie formy 

dyskryminacji i przemocy, w tym procedur ich diagnozowania i zgłaszania, 

d) przygotowywanie wniosków w sprawach rozwiązywania problemów, o których mowa 

w pkt. c) i niezwłoczne przekazywanie ich rektorowi. 
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5. Komisja odpowiada za: 

a) przeprowadzanie rozmów wyjaśniających z osobami naruszającymi zasadę równego 

traktowania, 

b) informowanie rektora o zaistniałych przypadkach dyskryminacji, 

c) występowanie do Komisji dyscyplinarnej WSZŚ w Tucholi z wnioskami o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się dyskryminacji, 

d) współpracę z radcą prawnym WSZŚ w Tucholi w zakresie konsultacji prawnych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                   Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                w Tucholi   

            

                                                                                     dr Krzysztof Kannenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


