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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

 

  § 1
 

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwany dalej Regulaminem, określa: 

1) strukturę organizacyjną Uniwersytetu oraz podział zadań w ramach tej struktury; 

2) organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu. 

 

  § 2
 

Uniwersytet realizuje zadania podstawowe w ramach: 

1) działalności naukowej; 

2) działalności dydaktycznej; 

3) szkoły doktorskiej; 

4) podmiotów leczniczych; 

5) jednostek ogólnouczelnianych; 

6) systemu bibliotecznego; 

7) administracji. 

 

  § 3

 

Działalnością Uniwersytetu kieruje Rektor przy pomocy 6 prorektorów: 

1) Prorektora ds. Nauki, 

2) Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, 

3) Prorektora ds. Klinicznych, 

4) Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, 

5) Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry, 

6) Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym 

oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

 

  § 4
 

1. Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór nad działalnością Uniwersytetu w zakresie badań 

naukowych, prac rozwojowych oraz współpracy naukowej Uniwersytetu. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Nauki należą w szczególności sprawy dotyczące: 

1) pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, działalność ogólnotechniczną 

oraz inwestycje wspomagające badania; 
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2) pozyskiwania środków finansowych na wszystkie działania rozwojowe Uniwersytetu; 

3) właściwego wykorzystania środków finansowych z subwencji przeznaczonych na działalność 

naukową; 

4) właściwego wykorzystania środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych 

na działalność rozwojową; 

5) działalności pomocniczej do działalności naukowej realizowanej w Uniwersytecie; 

6) współpracy naukowej Uniwersytetu; 

7) strategii rozwoju działalności naukowej Uniwersytetu; 

8) przyznawania nagród naukowych. 

3. Prorektor ds. Nauki reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie składania oświadczeń woli 

i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego zadań na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa Rektora. 

4. Prorektor ds. Nauki realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych: 

1) Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju: 

a) Dział Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, 

b) Dział Wsparcia Grantowego, 

c) Dział Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki, 

d) Dział Wdrażania Projektów: 

 Sekcja ds. Wdrażania Projektów Naukowych, 

 Sekcja ds. Wdrażania Projektów Rozwojowych, 

 Sekcja ds. Wdrażania Projektów dot. Badań Klinicznych, 

e) Zespół ds. Monitorowania Wykorzystania Aparatury Badawczej, 

f) Stanowisko ds. Obsługi Rad Kolegiów Naukowych; 

2) Pełnomocnik Rektora ds. Wirtualnego Instytutu Badawczego; 

3) Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju OMD; 

4) Biblioteka Główna; 

5) Ośrodek Medycyny Doświadczalnej. 

 

  § 5
 

1. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki sprawuje nadzór nad procesami kształcenia studentów. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki należą w szczególności sprawy 

dotyczące: 

1) procesów kształcenia w Uniwersytecie; 

2) rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie; 
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3) pozyskiwania środków finansowych na działalność dydaktyczną Uniwersytetu; 

4) właściwego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność 

dydaktyczną; 

5) właściwego wykorzystania środków finansowych wydatkowanych w ramach świadczeń 

dla studentów; 

6) współpracy z samorządem studenckim i z organizacjami studenckimi oraz kontroli nad 

wykorzystywaniem przyznawanych im środków; 

7) nagród MZ, MNiSW oraz nagród Rektora dla studentów; 

8) działalności naukowej studentów; 

9) współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne; 

10) Strategii Rozwoju Uczelni w zakresie działalności dydaktycznej; 

11) Programu Świadomej Donacji. 

3. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie składania 

oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego zadań na podstawie 

odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 

4. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki wydaje indywidualne decyzje administracyjne w sprawach 

dotyczących studentów na podstawie odrębnego upoważnienia Rektora. 

5. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek 

organizacyjnych: 

1) Centrum Edukacji Medycznej: 

a) Centrum Innowacji i Akredytacji: 

 Biuro Rekrutacji, 

 Biuro Karier, 

 Sekcja Jakości Kształcenia, 

 Sekcja Organizacyjno – Informacyjna, 

b) Biuro Programów Wymiany Akademickiej, 

c) Centrum Rozwoju Dydaktyki: 

 Sekcja Planowania Dydaktyki, 

 Sekcja Rozliczania i Analiz, 

d) Dział Spraw Socjalnych Studentów, 

e) Dziekanaty: 

 Wydziału Lekarskiego, 

 Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 

 Wydziału Farmaceutycznego, 
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 Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

 Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

2) Centrum Kształcenia Podyplomowego. 

 

  § 6
 

1. Prorektor ds. Klinicznych sprawuje nadzór nad procesami naukowymi, dydaktycznymi 

i badawczymi w jednostkach Uniwersytetu zlokalizowanych w podmiotach leczniczych oraz nad 

działalnością podmiotów leczniczych w zakresie określonym w ustawie o działalności leczniczej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet, zwanych dalej szpitalami klinicznymi. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Klinicznych należą w szczególności sprawy dotyczące: 

1) oceny działalności szpitali klinicznych Uniwersytetu oraz pracy ich kierowników w zakresie 

realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości 

gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej; 

2) szpitali klinicznych w zakresie zastrzeżonym dla podmiotu tworzącego przez ustawę 

o działalności leczniczej; 

3) dotyczące zbycia, wydzierżawienia oraz wynajęcia majątku trwałego, zakupów 

i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez szpitale kliniczne w zakresie 

określonym przez uchwałę Senatu; 

4) pozyskiwania środków finansowych na rozwój bazy klinicznej; 

5) właściwego wykorzystania środków przyznanych szpitalom klinicznym na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych; 

6) Strategii Rozwoju Uczelni w sprawach dotyczących organizacji i rozwoju bazy klinicznej; 

7) zmian w systemie ochrony zdrowia mających wpływ na działalność Uniwersytetu; 

8) procesów dydaktycznych i działalności naukowej realizowanych w jednostkach klinicznych; 

9) monitorowania Programu Wieloletniego; 

10) prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych przez Uniwersytet jako sponsora. 

3. Prorektor ds. Klinicznych reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie składania oświadczeń 

woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego zadań na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa Rektora. 

4. Prorektor ds. Klinicznych realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek 

organizacyjnych: 

1) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne: 

a) Pełnomocnik ds. SPSK Nr 1, 

b) Pełnomocnik ds. SPSK Nr 4, 
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c) Pełnomocnik ds. USzD, 

d) Pełnomocnik ds. UCS, 

e) Dział Nadzoru i Kontroli: 

 Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Programu Wieloletniego „Przebudowa 

i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie”; 

2) skreślony. 

 

  § 7
 

1. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji sprawuje nadzór nad procesami podnoszącymi 

wskaźnik umiędzynarodowienia, wspierającymi rozwój telemedycyny i teleedukacji oraz 

promocją Uniwersytetu. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji należą w szczególności 

sprawy dotyczące: 

1) współpracy międzynarodowej służącej podniesieniu wskaźników umiędzynarodowienia 

Uniwersytetu; 

2) Strategii Rozwoju Uczelni w zakresie umiędzynarodowienia, telemedycyny, teleedukacji 

i cyfryzacji; 

3) programów wspierających umiędzynarodowienie w tym m.in.: Fulbright, DAAD; 

4) studenckich mobilności zagranicznych niewynikających z procesu kształcenia oraz 

za wyjątkiem programu Erasmus; 

5) obsługi wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów za granicę na stypendia, staże 

i inne formy współpracy; 

6) procesów związanych z przyjmowaniem do Uniwersytetu osób z zagranicy przyjeżdżających 

na stypendia, staże i inne formy współpracy oraz visiting professors; 

7) polityki wizerunkowej Uniwersytetu; 

8) promocji w zakresie dotyczącym całego Uniwersytetu. 

3. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz 

w zakresie składania oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego 

zadań na podstawie odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 

4. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji dokonuje oceny potrzeb w zakresie zakupu 

towarów i usług w podległym mu obszarze oraz zatwierdza ich zakup w ramach przeznaczonych 

środków. 

5. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji realizuje zadania przy pomocy następujących 

jednostek organizacyjnych: 
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1) Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji; 

2) Biuro Promocji; 

3) Wydawnictwo; 

4) Zespół Pieśni i Tańca; 

5) Chór Akademicki. 

 

  § 8
 

1. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry sprawuje nadzór nad polityką kadrową (osobową 

i płacową) Uniwersytetu. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry należą w szczególności sprawy 

dotyczące: 

1) polityki personalnej Uniwersytetu; 

2) polityki płacowej Uniwersytetu; 

3) pozyskiwania profesjonalnej kadry; 

4) zapewnienia warunków rozwoju kadry; 

5) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

6) procesów związanych z nadawaniem stopni naukowych i tytułu profesora w zakresie 

należącym do Uniwersytetu; 

7) kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy pracownikami, kadrą kierowniczą, 

organizacjami związkowymi i władzami Uniwersytetu. 

3. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry wykonuje czynności z zakresu prawa pracy związane 

z zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem wszystkich pracowników 

Uniwersytetu. 

4. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry pełni funkcje przełożonego służbowego w zakresie 

premiowania pracowników niebędących nauczycielami, niepodlegających Kanclerzowi, 

Dyrektorom: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej 

i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

5. Premiowanie pracowników podległych bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom i Dyrektorowi 

Szkoły Doktorskiej następuje w porozumieniu z Rektorem, właściwym Prorektorem lub 

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej. 

6. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie 

składania oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego zadań 

na podstawie odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 
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7. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry dokonuje oceny potrzeb w zakresie zakupu towarów 

i usług w podległym mu obszarze oraz zatwierdza ich zakup w ramach przeznaczonych środków. 

8. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry realizuje zadania przy pomocy następujących 

jednostek organizacyjnych: 

1) Dział Kadr i Płac: 

a) Sekcja ds. Kadr, 

b) Sekcja ds. Płac, 

c) Sekcja ds. Rozliczeń Umów Cywilnoprawnych, 

d) Sekcja ds. Socjalnych, 

e) Sekcja ds. Analiz i Sprawozdawczości Kadrowo – Płacowej; 

2) Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi; 

3) Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego. 

 

  § 9
 

1. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym sprawuje nadzór 

nad przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy do otoczenia społecznego 

i gospodarczego oraz popularyzacją nauki w otoczeniu społecznym. 

2. Do zakresu zadań Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym należą 

w szczególności sprawy dotyczące: 

1) ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności 

przemysłowej; 

2) komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know – how; 

3) Strategii Rozwoju Uniwersytetu w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym; 

4) popularyzacji i promocji nauki i wyników badań naukowych w otoczeniu społecznym 

i gospodarczym; 

5) współpracy z biznesem; 

6) potrzeb i możliwości Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji pośredniej wyników badań 

naukowych, prac rozwojowych i know - how. 

3. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym reprezentuje Uniwersytet 

na zewnątrz w zakresie składania oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących 

realizowanych przez niego zadań na podstawie odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 
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4. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym dokonuje oceny potrzeb 

w zakresie zakupu towarów i usług w podległym mu obszarze oraz zatwierdza ich zakup 

w ramach przeznaczonych środków. 

5. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym realizuje zadania przy 

pomocy następujących jednostek organizacyjnych: 

1) Centrum Transferu Wiedzy; 

2) Ośrodek Popularyzacji Nauki; 

3) Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem 

oraz we współpracy z Rzecznikiem Patentowym. 

 

  § 10
 

1. Działalność naukowa zorganizowana jest w ramach Kolegiów właściwych dyscyplin: 

1) Kolegium Nauk Medycznych; 

2) Kolegium Nauk Farmaceutycznych; 

3) Kolegium Nauk o Zdrowiu. 

2. Działalność naukowa podlega Prorektorowi ds. Nauki. 

3. W ramach Kolegiów działają Rady Naukowe Kolegiów. 

4. Jednostkami ogólnouczelnianymi związanymi z prowadzoną w Uniwersytecie działalnością 

naukową są: 

1) Biblioteka Główna; 

2) Ośrodek Medycyny Doświadczalnej. 

5. Obsługę administracyjną działalności badawczo - naukowej i rozwojowej prowadzi Centrum 

Wsparcia Nauki i Rozwoju. 

 

  § 11
 

1. Działalność dydaktyczna w Uniwersytecie zorganizowana jest w ramach Wydziałów 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego oraz ich jednostek organizacyjnych. 

2. Działalność dydaktyczna podlega Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

3. Ciałem opiniodawczym i doradczym w obszarze kształcenia jest Rada ds. Kształcenia. 

4. W Uniwersytecie działają następujące Wydziały: 

1) Wydział Lekarski; 

2) Wydział Lekarsko – Dentystyczny; 

3) Wydział Farmaceutyczny; 

4) Wydział Nauk o Zdrowiu; 
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5) Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne. 

5. W ramach Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego funkcjonuje Centrum Symulacji 

Medycznej. 

6. Centrum Symulacji Medycznej jest jednostką powołaną w celu podnoszenia jakości 

i skuteczności praktycznego kształcenia studentów. 

7. Zasady działania Centrum Symulacji Medycznej określa Regulamin nadany przez Rektora 

na wniosek Dziekana MCD. 

8. Wydziałem kieruje Dziekan. Dziekan sprawuje swoją funkcję przy pomocy Prodziekanów. 

9. W ramach Wydziałów oraz Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego działają stałe 

Wydziałowe zespoły: 

1) ds. programów studiów; 

2) ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów; 

3) ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów; 

4) ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej. 

10. Strukturę organizacyjną Wydziałów oraz Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego 

stanowią: katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pracownie, pracownie oraz laboratoria. 

11. Przyporządkowanie poszczególnych jednostek do Wydziałów oraz Międzywydziałowego 

Centrum Dydaktycznego określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

12. Obsługę administracyjną działalności dydaktycznej prowadzi Centrum Edukacji Medycznej. 

 

  § 12
 

1. Kształcenie doktorantów prowadzone jest w Szkole Doktorskiej. 

2. Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

3. Dyrektor Szkoły Doktorskiej reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie składania 

oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez niego zadań na podstawie 

odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 

4. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wydaje indywidualne decyzje administracyjne w sprawach 

dotyczących doktorantów i uczestników Szkoły Doktorskiej na podstawie odrębnego 

upoważnienia Rektora. 

5. Dyrektor Szkoły Doktorskiej dokonuje oceny potrzeb w zakresie zakupu towarów i usług 

w podległym mu obszarze oraz zatwierdza ich zakup w ramach przeznaczonych środków. 

6. Jednostką administracyjną związaną z organizowaniem i obsługą Szkoły Doktorskiej jest Biuro 

Szkoły Doktorskiej. 
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  § 13

 

1. Uniwersytet jest podmiotem tworzącym i nadzorującym działalność: 

1) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie; 

2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie; 

3) Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie; 

4) Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie. 

2. Obsługę administracyjną działalności klinicznej prowadzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. 

 

 

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE 

  § 14
 

1. Jednostkami Ogólnouczelnianymi w Uniwersytecie są: 

1) Biblioteka Główna; 

2) Wydawnictwo; 

3) Ośrodek Medycyny Doświadczalnej; 

4) Centrum Kształcenia Podyplomowego; 

5) Centrum Transferu Wiedzy; 

6) Ośrodek Popularyzacji Nauki. 

2. Jednostkami Ogólnouczelnianymi kierują kierownicy, z wyjątkiem Biblioteki Głównej i Centrum 

Transferu Wiedzy, którymi kierują Dyrektorzy. 

 

  § 15

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

 

1. Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną realizującą zadania 

dydaktyczne, naukowe i usługowe. Jest ośrodkiem naukowej informacji medycznej. 

2. Biblioteka Główna podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Nauki. 

3. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oprócz Biblioteki 

Głównej tworzą Filia Studencka oraz księgozbiory jednostek organizacyjnych Uniwersytetu jako 

biblioteki specjalistyczne. 

4. Systemem biblioteczno-informacyjnym kieruje Dyrektor Biblioteki Głównej. 

5. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej stanowią: 

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Sekcją Wydawnictw Zwartych, Sekcją 

Wydawnictw Ciągłych i Sekcją Inwentaryzacji Zbiorów; 

2) Dział Udostępniania Zbiorów z Sekcją Magazynów i Filią Studencką; 
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3) Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Pracownią Komputerową i Sekcją ds. Wsparcia 

Ewaluacji; 

4) Dział Cyfrowego Udostępniania Zbiorów z Pracownią Kserograficzną; 

5) Sekretariat Biblioteki Głównej. 

6. Do zadań Biblioteki Głównej należy w szczególności: 

1) organizowanie warsztatu pracy naukowej, dydaktycznej i klinicznej poprzez gromadzenie, 

opracowanie i udostępnianie zbiorów i źródeł informacji naukowej; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu i przygotowywanie analiz 

bibliometrycznych; 

4) wsparcie pracowników Uniwersytetu w zakresie zasad efektywnego publikowania; 

5) dydaktyka biblioteczna i z zakresu informacji naukowej; 

6) szkolenie użytkowników w zakresie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych; 

7) nadzór nad Filią Studencką i bibliotekami specjalistycznymi; 

8) kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego; 

9) prowadzenie działalności naukowo-badawczej z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliografii 

i informacji naukowej; 

10) prowadzenie praktyk dla studentów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

oraz staży specjalistycznych dla pracowników bibliotek naukowych; 

11) współpraca międzybiblioteczna, zwłaszcza w zakresie: opracowania zbiorów, wymiany 

wydawnictw, tworzenia wspólnych katalogów i innych źródeł informacji naukowej, 

tworzenia i utrzymania narzędzi informatycznych niezbędnych w działalności biblioteki 

naukowej. 

7. Jednostki organizacyjne systemu biblioteczno-informacyjnego ściśle współpracują nad 

zapewnieniem pracownikom Uniwersytetu źródeł informacji naukowej w ich działalności 

dydaktycznej, naukowo-badawczej i klinicznej oraz studentom i doktorantom Uniwersytetu 

materiałów niezbędnych w procesie kształcenia. 

8. Zakres działania oraz zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego określa 

regulamin nadany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej. 

 

  § 16

WYDAWNICTWO 

 

1. Wydawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną w celu wydawania w formie 

drukowanej i elektronicznej publikacji zwartych i ciągłych, w tym monografii i czasopism 

naukowych, podręczników, skryptów i przewodników do ćwiczeń oraz materiałów 
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informacyjnych dotyczących Uniwersytetu, a także innych wydawnictw z materiałów 

powierzonych – przekazanych z redakcji czasopism i od autorów. 

2. Wydawnictwo podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji. 

3. Zasady działania Wydawnictwa określa Regulamin Wydawnictwa nadany przez Rektora 

na wniosek Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji. 

 

  § 17

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY 

 

1. Centrum Transferu Wiedzy jest jednostką ogólnouczelnianą. 

2. Centrum Transferu Wiedzy podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Współpracy z Otoczeniem 

Społeczno - Gospodarczym. 

3. Centrum Transferu Wiedzy kieruje Dyrektor. 

4. Centrum Transferu Wiedzy realizuje zadania w zakresie komercjalizacji bezpośredniej, 

polegającej na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi 

wynikami oraz oddawania do używania tych wyników lub know-how, a także upowszechniania 

wyników badań naukowych, wynalazków i know- how oraz współpracy z gospodarką, 

w szczególności poprzez: 

1) realizację zadań Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako Koordynatora Klastra Lubelska 

Medycyna wynikających z umowy partnerstwa w ramach Klastra Lubelska Medycyna; 

2) współpracę z biznesem: 

a) budowanie i utrzymywanie stałych relacji z środowiskiem naukowo – gospodarczym, 

b) monitorowanie i identyfikacja potencjalnych źródeł współpracy z biznesem, 

c) tworzenie i aktualizacja baz danych przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu 

zainteresowanych współpracą, 

d) inicjowanie wspólnych badań aplikacyjnych z przedsiębiorstwami, 

e) pomoc w pozyskiwaniu partnera biznesowego jako członka konsorcjum w celu realizacji 

grantów B+R lub RIA, 

f) prowadzenie negocjacji handlowych; 

3) nawiązywanie kontaktów z innymi jednostkami naukowymi w zakresie realizacji wspólnych 

projektów badawczo-rozwojowych oraz wspierających działalność B+R o dużym potencjale 

komercyjnym; 

4) współpracę z zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii, 

a także zagranicznymi inkubatorami, klastrami i parkami naukowymi, technologicznymi 

i przemysłowymi; 



 Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

 13 

5) analizę potrzeb i możliwości prowadzenia komercjalizacji pośredniej, wyników badań 

naukowych, prac rozwojowych i know-how; 

6) ochronę i zarządzanie prawami własności intelektualnej. 

5. Centrum Transferu Wiedzy prowadzi rejestr aparatury naukowo – badawczej dostępnej 

do komercyjnych usług badawczych, systematycznie go aktualizuje i upublicznia na stronie 

internetowej Uniwersytetu. 

6. Centrum Transferu Wiedzy zarządza aparaturą naukowo – badawczą na potrzeby komercyjnych 

usług badawczych, za wyjątkiem aparatury zlokalizowanej w Ośrodku Medycyny 

Doświadczalnej. 

7. Centrum Transferu Wiedzy prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Prorektora. 

8. Centrum Transferu Wiedzy działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat, 

na wniosek Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym. 

 

  § 18

OŚRODEK MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ 

 

1. Ośrodek Medycyny Doświadczalnej jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną do wspierania 

badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych. 

2. Ośrodek Medycyny Doświadczalnej podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Nauki. 

3. Za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Medycyny Doświadczanej odpowiada Kierownik. 

4. Za działalność naukowo – badawczą w Ośrodku Medycyny Doświadczanej odpowiada 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju OMD. 

5. Do zadań Ośrodka Medycyny Doświadczanej należy hodowla zwierząt laboratoryjnych, oraz 

udostępnianie tych zwierząt i aparatury naukowo – badawczej pracownikom Uniwersytetu w celu 

realizacji badań. 

6. Zasoby Ośrodka Medycyny Doświadczanej mogą być wykorzystane również do realizacji usług 

badawczych w ramach działalności pomocniczej do działalności naukowej. 

7. Zasady działania Ośrodka Medycyny Doświadczanej określa Regulamin nadany przez Rektora 

na wniosek Prorektora ds. Nauki. 

 

  § 19

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

 

1. Centrum Kształcenia Podyplomowego jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną w celu 

organizacji i realizacji: 
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1) kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek 

i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia; 

2) szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne; 

3) studiów podyplomowych; 

4) pełnopłatnych kursów. 

2. Centrum Kształcenia Podyplomowego podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Kształcenia 

i Dydaktyki. 

3. Za działalność Centrum odpowiada kierownik. 

4. Zasady działania Centrum określa Regulamin nadany przez Rektora na wniosek Prorektora 

ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

 

  § 20

OŚRODEK POPULARYZACJI NAUKI 

 

1. Ośrodek Popularyzacji Nauki jest jednostką ogólnouczelnianą. 

2. Ośrodek Popularyzacji Nauki podlega organizacyjnie Prorektorowi ds. Współpracy z Otoczeniem 

Społeczno – Gospodarczym. 

3. Do zadań Ośrodka Popularyzacji Nauki należą w szczególności zadania w następującym zakresie: 

1) promowania badań, wynalazków oraz technologii autorstwa pracowników i doktorantów 

Uniwersytetu; 

2) organizowania zajęć popularyzujących naukę w ramach Uniwersytetu dla juniora i seniora; 

3) popularyzacji i promocji innowacyjnych rozwiązań naukowych i nowatorskich pomysłów 

pracowników i doktorantów Uniwersytetu; 

4) organizacji wydarzeń popularyzujących naukę, w szczególności: „Nocy Biologów”, „Nocy 

Medycyny”, „Nocy Nauki”; 

5) pomocy dla pracowników Uniwersytetu w przygotowaniach do udziału w konkursach dla 

popularyzatorów nauki, w szczególności: konkursu MNiSW „Popularyzator Nauki”, 

UNESCO „Nagroda Kalinga”; 

6) promocji ofert badawczo-wdrożeniowych za pośrednictwem dostępnych baz danych, targów 

oraz spotkań z partnerami biznesowymi; 

7) promocji i organizacja międzynarodowych inicjatyw gospodarczych, konkursów, misji, 

konferencji itp. 
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ADMINISTRACJA 

 

  § 21
 

1. Administracja Uniwersytetu jest powołana do wykonywania bieżących zadań w zakresie 

czynności administracyjnych, gospodarczych, finansowych, technicznych i usługowych 

związanych z wykonywaniem podstawowych zadań Uniwersytetu. 

2. Administracja prowadzi działalność w formie jednostek organizacyjnych lub samodzielnych 

stanowisk pracy funkcjonujących: 

1) na szczeblu centralnym (administracja centralna); 

2) na szczeblu wydziałowym (administracja wydziałowa): 

a) dziekanaty, 

b) administracja pozostałych jednostek wydziałowych; 

3) w jednostkach ogólnouczelnianych. 

3. Działalność administracji prowadzona jest zgodnie z zasadami właściwego systemu zarządzania 

jakością, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów i pracowników Uniwersytetu 

do informacji. 

4. Działalnością administracji zarządzają: Kanclerz oraz Dyrektorzy Centrum Wsparcia Nauki 

i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

 

  § 22
 

Jednostkami organizacyjnymi administracji są: działy, sekcje, zespoły i jednoosobowe stanowiska 

pracy. 

 

  § 23
 

1. Jednostki administracyjne prowadzące obsługę administracyjną działalności naukowej tworzą 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju. 

2. Jednostki administracyjne prowadzące obsługę administracyjną działalności dydaktycznej tworzą 

Centrum Edukacji Medycznej. 

3. Jednostki administracyjne prowadzące obsługę administracyjną działalności klinicznej tworzą 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. 

 

  § 24
 

1. Dział tworzy się w celu realizowania wyodrębnionych istotnych zagadnień dotyczących 

działalności Uniwersytetu, przy zatrudnieniu w nim co najmniej 5 pracowników. 
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2. W uzasadnionych przypadkach dział może zostać utworzony mimo niespełniania wymogów 

dotyczących ilości zatrudnionych pracowników. 

3. Działem kieruje kierownik działu. 

4. W dziale, w którym nie są utworzone sekcje można utworzyć stanowisko zastępcy kierownika 

działu, o ile uzasadnia to stopień zróżnicowania zakresu zadań danego działu. 

 

  § 25
 

1. W ramach działu mogą być tworzone sekcje, łączące stanowiska o zbliżonym zakresie i rodzaju 

zadań. 

2. Sekcją kieruje kierownik sekcji. 

 

  § 26
 

1. Stanowiska pracy o zbliżonym zakresie i rodzaju zadań mogą być łączone w zespoły, o ile nie są 

spełnione wymogi dotyczące ilości zatrudnionych pracowników wymaganych dla utworzenia 

działu. 

2. Zespołem kieruje koordynator. 

 

  § 27
 

Jednostki organizacyjne mogą nosić nazwy własne, wskazujące na zakres ich zadań. 

 

  § 28

 

1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Oznaczenie jednostek organizacyjnych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

  § 29
 

Kierujący jednostkami i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach realizują swoje 

zadania pod kierunkiem Rektora, Prorektorów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Dziekanów, 

Prodziekanów, Dyrektorów: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej, 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Kanclerza i Zastępców Kanclerza, stosownie do podziału 

kompetencji. 

 

  § 30
 

1. Kierujący jednostkami w szczególności: 
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1) koordynują i nadzorują organizację pracy zapewniając prawidłowe, rzetelne i terminowe 

wykonywanie merytorycznych zadań jednostki; 

2) współdziałają z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie wspólnego załatwiania spraw 

i rozwiązywania problemów; 

3) inicjują i odpowiadają za przygotowanie merytorycznych założeń do projektów aktów prawa 

wewnętrznego w zakresie działania ich jednostki; 

4) bieżąco monitorują zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

promulgowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich w oparciu o publikacje 

elektroniczne dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji; 

5) bieżąco monitorują treści zamieszczane na stronach internetowych jednostek administracji 

rządowej, w szczególności Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; 

6) aktualizują informacje zamieszczane w internetowych i intranetowych serwisach 

informacyjnych Uniwersytetu, w tym Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie 

dotyczącym ich jednostki; w przypadku publikacji na stronie internetowej danych osobowych 

pracownika np. jego wizerunku, osiągnięć naukowych, kierownik zobowiązany jest 

do potwierdzenia w komórce kadrowej faktu wyrażenia przez pracownika zgody 

na powyższe; 

7) dbają o systematyczne aktualizowanie wiedzy podległych pracowników i zapoznawanie ich 

z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi aktami prawnymi; 

8) ustalają zakresy czynności dla podległych pracowników, z uwzględnieniem w nich 

uprawnień, obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie dostępu i przetwarzania danych 

osobowych i przekazują do Działu Kadr i Płac, jak również odpowiedzialni są za rozliczenie 

pracownika z Uniwersytetem i odebranie mu przyznanych uprawnień w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy lub zaistnienia innych okoliczności uzasadniających cofnięcie 

nadanych dostępów; 

9) zatwierdzają plan urlopów z zastrzeżeniem § 36 ust. 3; 

10)  udzielają urlopów podległym pracownikom z zastrzeżeniem § 36 ust. 3; 

11) występują z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, zmiany stanowisk, premiowania, 

wyróżniania, zmiany warunków pracy, udzielania kar regulaminowych i zwalniania 

podległych pracowników; 

12) dbają o przestrzeganie przepisów prawa wewnętrznego, w szczególności: uchwał Senatu, 

uchwał Rady Uczelni, zarządzeń Rektora oraz pism okólnych Kanclerza poprzez 

informowanie o ich wydaniu podległych pracowników; 
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13) dbają o należyty stan i bezpieczeństwo powierzonego mienia oraz jego racjonalne 

wykorzystanie, w szczególności przechowywanie dokumentacji, narzędzi i materiałów 

w miejscu do tego przeznaczonym; 

14) przygotowują wnioski o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz wszelką 

niezbędną do uruchomienia oraz prawidłowego przeprowadzenia postępowania 

dokumentację (opis przedmiotu zamówienia, wycena, istotne postanowienia umowy i in.), 

realizują zawarte umowy i zlecone zamówienia oraz sporządzają sprawozdania z udzielonych 

w jednostce zamówień w danym roku; 

15) zapewniają realizację zaleceń pokontrolnych; 

16) prowadzą ewidencję czasu pracy podległych pracowników; 

17) wnioskują o brakowanie oraz przekazują wybrakowaną dokumentację do zniszczenia 

w przypadku dokumentacji pozostającej w komórce organizacyjnej; 

18) przekazują do archiwum zakładowego Uniwersytetu dokumentację, zgodnie z instrukcją 

archiwizacji obowiązującą w Uniwersytecie; 

19) informują stosowne służby o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniu wystąpienia naruszeń, 

w szczególności Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszeń związanych 

z ochroną danych osobowych; 

20) współpracują z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz wykonują jego polecenia 

w zakresie prowadzenia przez Inspektora postępowania wyjaśniającego w przypadku 

zaistnienia incydentów, naruszeń lub nieprawidłowości w obszarze przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Kierujący jednostkami zobowiązani są do zapewnienia realizacji zadań jednostki 

z wykorzystaniem funkcjonalności ZSI w celu zachowania spójności i kompletności 

przetwarzanych danych. Wprowadzenie nowych zadań do realizacji winna poprzedzać analiza 

możliwości ich realizacji w ramach ZSI; w razie wątpliwości kierownik zobowiązany jest 

do skonsultowania działań z Komisją ds. Wdrażania i Utrzymania ZSI oraz do spraw 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

3. Kierujący jednostkami zobowiązani są do uzupełniania i aktualizowania danych zamieszczanych 

w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on) w zakresie działalności 

podległych jednostek oraz pełnią merytoryczny nadzór nad wprowadzanymi do systemu 

informacjami. 

4. Kierownicy sekcji wykonują odpowiednio w/w zadania, wnioskując w w/w sprawach 

do kierowników działów, będących ich bezpośrednimi przełożonymi. 
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  § 31
 

1. Kierujący jednostką na czas swojej planowej nieobecności powierza sprawowanie zastępstwa 

jednemu ze współpracowników, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego. 

2. W przypadku nieobecności wynikającej z nagłych okoliczności zastępcę wyznacza bezpośredni 

przełożony. 

 

  § 32
 

1. Każdy pracownik parafuje przygotowane przez siebie pisma wychodzące na zewnątrz oznaczając 

je adnotacją „sporządził”. 

2. Pisma i dokumenty wewnętrzne, w tym kierowane do innych jednostek Uniwersytetu przesyła się 

w formie korespondencji mailowej za pośrednictwem służbowych skrzynek e-mailowych 

nadawcy i odbiorcy. 

3. Korespondencja przesyłana za pośrednictwem służbowej skrzynki e-mail spełnia wymóg formy 

dokumentowej. 

4. Korespondencja powinna być przesyłana w formacie word/excel lub tekstem wpisanym w treść  

e-maila. 

5. W formie skanów dokumentów mogą być przesyłane dokumenty wpływające do Uniwersytetu 

z zewnątrz, a tylko w uzasadnionych sytuacjach korespondencja wewnętrzna. 

6. Kierujący jednostkami mogą pisemnie upoważnić podległych pracowników do podpisywania 

pism kierowanych do innych jednostek Uniwersytetu, w określonym zakresie. 

7. Kierujący jednostkami lub upoważnieni przez nich pracownicy parafują sporządzane przez 

pracowników kierowanej jednostki pisma wychodzące na zewnątrz, przedkładane do podpisu 

podmiotom uprawnionym do reprezentowania Uniwersytetu na zewnątrz. 

8. Kierujący jednostkami lub inni upoważnieni pracownicy mogą podpisywać pisma wychodzące 

na zewnątrz w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem. 

 

  § 33
 

1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, każdy w ustalonym zakresie, podejmują 

działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Uniwersytetu. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 parafują pisma i dokumenty oznaczając je adnotacją 

„sporządził”. 

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 mogą podpisywać pisma wychodzące na zewnątrz 

w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem. 
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  § 34
 

1. Kierujący jednostkami inicjują stanowienie prawa wewnętrznego i przygotowują merytoryczne 

założenia projektu oraz uzasadnienie i uzyskują akceptację odpowiednio Prorektora lub 

Kanclerza. 

2. Założenia projektów składane są do Kanclerza za pośrednictwem Działu Organizacyjno – 

Prawnego w celu opracowania projektu aktu prawnego pod względem formalno – prawnym 

i uzyskania akceptacji radcy prawnego. 

3. Wnioski o podjęcie: Uchwały Rady Uczelni i Uchwały Senatu lub wydanie Zarządzenia Rektora 

składają odpowiednio Prorektorzy lub Kanclerz do Rektora za pośrednictwem Biura Rektora, 

załączając przygotowany przez Dział Organizacyjno – Prawny projekt aktu. 

4. Rektor kieruje wnioski do Przewodniczącego Rady Uczelni lub na posiedzenie Senatu. 

5. Ustępy 1 – 4 nie mają zastosowania do zarządzeń Rektora w sprawie powoływania komisji 

przetargowych. 

 

 

ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI 

 

  § 35

 

1. Wymienione poniżej zakresy działania jednostek mają charakter ramowy. 

2. Poniżej wymienione zakresy nie uchybiają innym obowiązkom jednostek administracyjnych 

wynikających z poszczególnych aktów prawa wewnętrznego. 

3. W razie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi jednostkami spór rozstrzyga 

i przekazuje zadania do realizacji ich wspólny przełożony. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 

określają kierujący daną jednostką, a w przypadku samodzielnych stanowisk – bezpośredni 

przełożeni. 

 

  § 36

DYREKTORZY: CENTRUM WSPARCIA NAUKI I ROZWOJU, CENTRUM EDUKACJI 

MEDYCZNEJ, UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO 

 

1. Dyrektorzy: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum  Edukacji Medycznej oraz 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego podlegają bezpośrednio właściwemu Prorektorowi 

i przed nim są odpowiedzialni za realizację powierzonych zadań. 

2. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za realizację zadań jednostek organizacyjnych tworzących 

Centrum. 
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3. Dyrektor Centrum wykonuje obowiązki przełożonego służbowego w stosunku do podległych 

pracowników w zakresie dotyczącym udzielania urlopów wypoczynkowych i premiowania oraz 

wnioskowania do Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry w pozostałym zakresie. 

4. Dyrektor Centrum dokonuje oceny potrzeb w zakresie zakupu towarów i usług w podległym mu 

obszarze oraz zatwierdza ich zakup w ramach przeznaczonych środków w ramach udzielonego 

przez Prorektora upoważnienia. 

5. Dyrektor może za zgodą Prorektora udzielić upoważnienia do wykonywania swoich uprawnień 

innym osobom. 

 

  § 37

KANCLERZ 

 

1. Kanclerz podlega bezpośrednio Rektorowi i przed nim odpowiedzialny jest za realizację 

powierzonych mu zadań. 

2. Do zakresu zadań Kanclerza  należą w szczególności sprawy dotyczące: 

1) właściwego wykorzystania majątku Uniwersytetu; 

2) powiększania i rozwoju majątku Uniwersytetu; 

3) kalkulacji i cenników; 

4) zakupów towarów i usług dokonywanych w trybie zamówień publicznych; 

5) zakupów towarów i usług w pozostałym zakresie; 

6) inwestycji i remontów; 

7) informatyzacji; 

8) transportu; 

9) administrowania domami studenckimi; 

10) ochrony danych osobowych; 

11) wewnętrznych aktów prawnych; 

12) obiegu informacji i dokumentacji; 

13) archiwizacji dokumentów. 

3. Kanclerz podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu 

w sprawach należących do jego kompetencji o wartości nieprzekraczającej 1 000 000,00 złotych. 

4. Kanclerz dokonuje oceny potrzeb w zakresie zakupu towarów i usług w podległym mu obszarze 

oraz zatwierdza ich zakup w ramach przeznaczonych środków. 

5. Kanclerz wykonuje obowiązki przełożonego służbowego w stosunku do podległych pracowników 

w zakresie dotyczącym udzielania urlopów wypoczynkowych i premiowania oraz wnioskowania 

do Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry w pozostałym zakresie. 
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6. Kanclerz może udzielić upoważnienia do wykonywania swoich uprawnień innym osobom. 

7. Jednostki bezpośrednio podlegające Kanclerzowi: 

1) Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych; 

2) Dział Zamówień Publicznych; 

3) Biuro Kanclerza; 

4) Kancelaria Ogólna; 

5) Dział Organizacyjno – Prawny; 

6) Dział ds. Systemów Informatycznych; 

7) Dział Wsparcia Informatycznego; 

8) Zespół ds. Modernizacji Majątku; 

9) Archiwum; 

10) Dział Administracyjno – Gospodarczy; 

11) Dział Techniczny; 

12) Dział Zaopatrzenia: 

a) Sekcja ds. Zakupów, 

b) Magazyn Centralny; 

13) Dział Aparatury Naukowej: 

a) Sekcja ds. Zakupów Aparatury, 

b) Sekcja ds. Serwisu i Eksploatacji Aparatury; 

14) Dział Administrowania Domami Studenckimi. 

8. Kanclerz działa przy pomocy dwóch Zastępców, w tym Kwestora. 

9. W sprawach istotnych dla funkcjonowania gospodarki Uniwersytetu, nieuregulowanych 

przepisami prawa powszechnego, uchwałami Senatu lub zarządzeniami Rektora, Kanclerz może 

wydawać pisma okólne. 

10. W przypadku nieobecności Kanclerza zastępują go Zastępcy Kanclerza. 

11. W przypadku planowej nieobecności Kanclerza może on wskazać inną osobę, która będzie 

go zastępowała. Wyznaczenie zastępcy następuje wówczas na piśmie pod rygorem nieważności, 

ze wskazaniem zakresu umocowania. O udzielonym upoważnieniu Kanclerz informuje 

Zastępców Kanclerza. 

 

  § 38

ZASTĘPCA KANCLERZA - KWESTOR 
 

1. Kwestor realizuje zadania głównego księgowego wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu; 
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2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych. 

2. W zakresie wykonywania obowiązków głównego księgowego Kwestor podlega bezpośrednio 

Rektorowi. 

3. Kwestor jest zastępcą Kanclerza. 

4. Kwestorowi podlegają: 

1) Dział Księgowości: 

a) Sekcja ds. Rozliczeń Kosztów, Działalności Naukowo – Badawczej i Pomocniczej, 

b) Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Obsługi Projektów; 

2) Dział Finansowy; 

3) Zespół ds. Inwentaryzacji; 

4) Dział Ewidencji Majątku; 

5) Biuro Kwestora. 

5. Kwestor działa przy pomocy Zastępcy Kwestora. 

6. W przypadku nieobecności Kwestora zastępuje go Zastępca Kwestora. 

7. Do zadań Kwestora należy również: 

1) nadzór nad bieżącym, prawidłowym i terminowym prowadzeniem księgowości 

i sprawozdawczości finansowej; 

2) kontrola przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 

3) monitorowanie wykorzystania środków pochodzących z budżetu i środków 

pozabudżetowych; 

4) nadzór nad terminowym egzekwowaniem należności oraz spłatą zobowiązań; 

5) nadzór nad realizacją planów finansowych Uniwersytetu oraz wnioskowanie o dokonanie ich 

zmiany; 

6) kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 

7) współpraca w sprawach finansowych z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu; 

8) zatwierdzanie wniosków komisji: ds. wyceny mienia i ds. weryfikacji różnic 

inwentaryzacyjnych. 

8. W przypadku zaciągania przez Uniwersytet zobowiązań finansowych do obowiązków Kwestora 

należy potwierdzanie faktu dysponowania przez Uniwersytet środkami niezbędnymi do jej 

realizacji oraz zgodności z przepisami finansowymi (kontrasygnata finansowa). 
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9. Kwestor kieruje działalnością podległych mu jednostek organizacyjnych, nadzoruje wdrożenie 

i przestrzeganie w nich obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz kontroluje i egzekwuje 

wykonanie zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie obiegu 

dokumentów finansowych i rozliczeń finansowych. 

 

  § 39

BIURO REKTORA  

 

1. Biuro Rektora podlega bezpośrednio Rektorowi i sprawuje obsługę Rektora. 

2. Za prawidłową pracę Biura odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Biura Rektora należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rektora w szczególności: 

a) korespondencja służbowa, prowadzenie rejestru powierzonych spraw, 

b) rejestracja oraz wstępna merytoryczna selekcja kierowanej do Rektora korespondencji, 

c) prowadzenie terminarzy spotkań, przyjęć i wyjazdów Rektora oraz przygotowywanie 

spotkań z interesantami i gośćmi, 

d) obsługa i protokołowanie posiedzeń, narad, konferencji organizowanych przez Rektora, 

e) przygotowywanie odpowiedzi na wpływające do Uniwersytetu zaproszenia, 

f) obsługa korespondencji okolicznościowej Rektora, 

g) prowadzenie spraw należących do Rektora, nie zastrzeżonych do kompetencji 

podległych innych jednostek organizacyjnych i stanowisk; 

2) informowanie członków Senatu o terminach i planowanym porządku obrad Senatu; 

3) obsługa posiedzeń Senatu oraz protokołowanie jego obrad; 

4) informowanie członków Rady Uczelni o terminach i planowanym porządku obrad Rady; 

5) obsługa posiedzeń Rady Uczelni oraz protokołowanie jej obrad; 

6) obsługa posiedzeń  Kolegium Rektorskiego oraz protokołowanie jego obrad; 

7) udostępnianie protokołów uczestnikom posiedzeń; 

8) monitorowanie realizacji przekazanych za pośrednictwem Biura Rektora decyzji i poleceń 

Rektora; 

9) prowadzenie kalendarza rezerwacji Sali Senatu; 

10) przygotowanie i organizacja uroczystości ogólnouczelnianych z udziałem Władz 

Uniwersytetu zgodnie z tradycją akademicką; 

11) sporządzanie i prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Rektora; 

12) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 
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13) prowadzenie spraw związanych z procedurą nadawania Medalu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie i odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”; 

14) prowadzenie rejestru osób wyróżnionych medalem i odznaką; 

15) prowadzenie księgi pamiątkowej Uniwersytetu. 

 

  § 40

FOTOGRAF 

 

1. Fotograf podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Do zadań fotografa należy: 

1) wykonywanie fotografii podczas uroczystości uczelnianych i innych wydarzeń ważnych dla 

społeczności Uniwersytetu; 

2) prowadzenie i udostępnianie zbiorów fotografii oraz zabezpieczenie przedmiotowych 

zbiorów przed dostępem osób niepowołanych, a także wykorzystywanie ich wyłącznie 

do celów służbowych. 

 

  § 41

RZECZNIK PRASOWY 

 

1. Rzecznik Prasowy podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Do zadań Rzecznika Prasowego należy: 

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu (Public Relations); 

2) budowanie pozytywnych relacji pomiędzy środkami masowej komunikacji i Władzami 

Uniwersytetu (Media Relations); 

3) współpraca z Rektorem, Prorektorami i Kanclerzem dotycząca przepływu informacji między 

Władzami Uniwersytetu a podmiotami zewnętrznymi; 

4) utrzymywanie kontaktów z mediami, w tym przygotowywanie i rozsyłanie do mediów 

informacji dotyczących istotnych wydarzeń i osiągnięć Uniwersytetu i jego pracowników 

oraz studentów, z zastrzeżeniem możliwości przekazywania do mediów wyłącznie informacji 

podlegających publikacji lub takich, na których publikację wyraziły zgodę osoby, których 

informacje dotyczą; 

5) udzielanie informacji przedstawicielom środków masowej komunikacji, przy zachowaniu 

szczególnej staranności w zakresie doboru informacji i danych, których ujawnienie jest 

dopuszczalne w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawne; 

6) obsługa medialna wydarzeń i imprez uczelnianych; 
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7) bieżący monitoring środków masowego przekazu w zakresie dotyczącym działalności 

Uniwersytetu. 

 

  § 42

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 

 

1. Zespół Radców Prawnych podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Pracę radców prawnych zatrudnionych w Zespole koordynuje koordynator. 

3. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności: 

1) udzielanie opinii i porad prawnych  oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 

2) informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa oraz o skutkach tych 

uchybień; 

3) uczestniczenie w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest 

nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów 

długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu znacznej wartości, bądź 

zawieranych czy rozwiązywanych z kontrahentem zagranicznym; 

4) nadzór prawny nad egzekucją należności Uniwersytetu; 

5) występowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami 

orzekającymi jako pełnomocnik Uniwersytetu. 

4. Opinie prawne dotyczą w szczególności: 

1) wydania aktu prawnego o charakterze wewnętrznym; 

2) skomplikowanych pod względem prawnym spraw indywidualnych; 

3) zawarcia umów długoterminowych, nietypowych bądź dotyczących przedmiotu o znacznej 

wartości, zawieranych lub rozwiązywanych z kontrahentem zagranicznym; 

4) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy; 

5) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń; 

6) zawarcia ugody w sprawach majątkowych; 

7) umorzenia wierzytelności; 

8) zawiadomienia organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu. 

5. Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony 

prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi; korzysta z wolności słowa i pisma w granicach 

określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

6. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte 

wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów 

Uniwersytetu. 
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  § 43

AUDYTOR WEWNĘTRZNY 

 

1. Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Czynności audytu wewnętrznego w Uniwersytetu wykonywane są zgodnie z przepisami prawa 

oraz ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 

3. Audytor wewnętrzny wykonuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym. 

4. Celem Audytora jest dostarczanie Rektorowi, w oparciu o obiektywną i niezależną ocenę 

adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, racjonalnego 

zapewnienia, że Uniwersytet działa prawidłowo. 

5. Do podstawowych zadań Audytora należy w szczególności: 

1) realizacja zadań audytowych, obejmujących: 

a) identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu, 

a w szczególności ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, 

b) badanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

c) ocenę stopnia przestrzegania przepisów prawa, aktów wewnętrznych, polityk i strategii 

Uniwersytetu, 

d) przegląd ustanowionych mechanizmów kontrolnych oraz wiarygodności i rzetelności 

informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, 

e) ocenę oszczędności i skuteczności wykorzystania zasobów Uniwersytetu, 

f) ocenę gospodarowania mieniem oraz środków stosowanych dla ochrony majątku 

Uniwersytetu; 

2) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, w tym przedstawianie, 

wniosków i zaleceń dotyczących poprawy skuteczności działania w badanym obszarze; 

3) przeprowadzanie w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu zadań audytowych zgodnie 

z planem oraz w uzasadnionych przypadkach, na polecenie Rektora pozaplanowych; 

4) przygotowanie rocznego planu audytu opartego o analizę ryzyka działalności Uniwersytetu, 

sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu; 

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających; 

6) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie 

funkcjonowania Uniwersytetu; 

7) opracowywanie procedur audytu wewnętrznego w celu zapewnienia prawidłowego działania 

systemu audytu wewnętrznego w Uniwersytetu, w zgodności z przepisami prawa oraz 

powszechnie uznanymi standardami w zakresie audytu wewnętrznego; 

8) współpraca z audytorami zewnętrznymi. 
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  § 44

INSPEKTORAT BHP I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

 

1. Inspektorat BHP i Ochrony Radiologicznej podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Inspektorat realizuje funkcje doradcze, kontrolne i wykonawcze. 

3. Zadaniem Inspektoratu BHP i Ochrony Radiologicznej jest organizowanie przedsięwzięć 

mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę 

warunków BHP, jak też wydawanie zaleceń w zakresie BHP i kontrolowanie ich wykonania. 

4. Do zadań Inspektoratu w zakresie BHP należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; 

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 

z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań 

na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 

4) prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych 

chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby, przechowywanie wyników badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, z zastrzeżeniem możliwości 

gromadzenia w przedmiotowej dokumentacji wyłącznie danych niezbędnych do realizacji 

celu ich przetwarzania oraz zabezpieczenia dokumentacji przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, 

a także wykorzystywania pozyskanych informacji i danych wyłącznie do celów służbowych; 

5) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności 

w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP; 

6) współdziałanie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz z zakładowymi 

organizacjami związkowymi przy: 

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad 

BHP, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę 

warunków pracy; 

7) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 

BHP oraz ergonomii; 

8) współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami BHP, szczególnie z Inspekcją 

Pracy, Inspekcją Sanitarną i Dozorem Technicznym. 
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5. Do zakresu zadań Inspektoratu w zakresie Ochrony Radiologicznej należy nadzór nad 

przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej, przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, w szczególności: 

1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności z zastosowaniem promieniowania 

jonizującego oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej 

pracowników i studentów przebywających w warunkach narażenia; 

2) dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników i studentów na podstawie wyników 

pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy; 

3) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i studentów Uniwersytetu 

w zakresie ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie programem; 

4) prowadzenie wykazów źródeł promieniowania jonizującego oraz źródeł promieniotwórczych 

użytkowanych w jednostkach Uniwersytetu; 

5) ustalenie wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną 

i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed 

promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, 

sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami 

promieniowania jonizującego; 

6) tworzenie wewnętrznych regulacji ujmujących gospodarkę źródłami promieniotwórczymi 

oraz sposoby postępowania ze źródłami promieniowania jonizującego; 

7) opracowanie zakładowego planu postępowania awaryjnego, a także nadzór nad 

podejmowanymi działaniami wynikającymi z niego; 

8) prowadzenie wykazu wyposażenia i materiałów, które mogłyby posłużyć do udzielania 

pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego. 

 

  § 45

INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 

1. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Rektorowi.  

2. Inspektorat jest odpowiedzialny za zapobieganie pożarom we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu. 

3. Do zadań Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i nadzór w tym zakresie nad 

wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu; 

2) opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego w jednostkach Uniwersytetu; 
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3) udzielanie wskazówek w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy opracowywaniu 

dokumentacji technicznej w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy obiektów; 

4) prowadzenie nadzoru w zakresie warunków ewakuacji ludzi i mienia w obiektach oraz stanu 

sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej; 

5) uczestniczenie lub prowadzenie dochodzeń i ustalanie przyczyn powstałych zagrożeń 

i zaistniałych pożarów, wybuchów, katastrof budowlanych, awarii chemicznych i innych 

zagrożeń; 

6) bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami 

o sposobie usunięcia tych zagrożeń. 

4. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej współpracuje ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi Uniwersytetu, Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi 

instytucjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

  § 46

RZECZNIK PATENTOWY 

 

1. Rzecznik Patentowy podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: 

1) realizacja obowiązków rzecznika patentowego, a w szczególności opracowywanie zgłoszeń 

patentowych przekazywanych przez Centrum Transferu Wiedzy w ramach przyjmowanych 

wniosków o ochronę dóbr intelektualnych, dokonywanie zgłoszeń wynalazków oraz 

prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym RP; 

2) sporządzanie umów o wspólności praw do patentu; 

3) wstępna ocena nowych rozwiązań w aspekcie ich zdolności patentowej; 

4) współdziałanie z twórcą przy ustalaniu stanu techniki w dziedzinie zgłaszanych rozwiązań; 

5) utrzymywanie ochrony dla zgłoszonych rozwiązań. 

 

  § 47

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

zwany dalej Pełnomocnikiem Ochrony 

 

1. Pełnomocnik Ochrony podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Pełnomocnik Ochrony realizuje zadania, do których należy w szczególności: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 

fizycznego; 

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje 

niejawne; 
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3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie 

ryzyka; 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji; 

5) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych; 

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających; 

8) prowadzenie ewidencji osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji 

niejawnych. 

 

  § 48

ZESPÓŁ DS. OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

1. Zespół ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Za prawidłową pracę Zespołu odpowiada jego koordynator. 

3. Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) planowanie i koordynowanie przygotowań Uniwersytetu na potrzeby obronne państwa; 

2) sprawowanie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez jednostki 

podległe i nadzorowane przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

3) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie przygotowania Uniwersytetu 

do wykonywania zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

a także na wypadek wystąpienia zagrożeń militarnych i niemilitarnych; 

4) określenie potrzeb i procedur realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Uniwersytecie; 

5) współdziałanie z organami administracji, a także z siłami bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w zakresie przygotowań obronnych, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa 

pracowników i studentów; 

6) planowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników i studentów na terenie i w obiektach Uniwersytetu; 

7) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami i substancjami 

niebezpiecznymi w Uniwersytecie; 

8) monitorowanie funkcjonowania gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi 

w Uniwersytecie; 

9) wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z przetwarzaniem informacji 

niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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  § 49

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

 

1. Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Za prawidłową pracę Zespołu odpowiada Inspektor Ochrony Danych pełniący funkcję 

koordynatora. 

3. Do zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności: 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów 

o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, 

działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

6) gromadzenie informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i innych 

informacji prawnie chronionych w Uniwersytecie, analizowanie tych informacji oraz 

sporządzanie ich oceny pod kątem zgodności ich przetwarzania z przepisami prawa, a także 

z zaleceniami wydanymi przez organ nadzorczy; 

7) pełnienie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą; 

8) koordynacja procesu szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych 

w Uniwersytecie, wydawanie zaleceń w tym zakresie oraz monitorowanie ich realizacji; 

9) sporządzanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady 

bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji prawnie 

chronionych, opracowywanie procedur stosowanych podczas przetwarzania informacji 

prawnie chronionych oraz monitorowanie ich przestrzegania; 

10) sporządzanie dla administratora pisemnych sprawozdań z wykonania zadań z zakresu 

ochrony i sposobu przetwarzania informacji prawnie chronionych, w tym danych 

osobowych; 
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11) monitorowanie prowadzenia wymaganych prawem rejestrów, ewidencji i wykazów przez 

zobowiązane do tego jednostki organizacyjne Uniwersytetu; 

12) dokonywanie oceny, czy istnieje w danym stanie faktycznym wymóg zgłaszania naruszenia 

ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgłaszanie stwierdzonych naruszeń 

organowi nadzorczemu, prowadzenie wszelkich procedur związanych z naruszeniami 

ochrony danych osobowych oraz reprezentowanie administratora danych wobec organu 

nadzorczego; 

13) przygotowywanie wzorów oraz opiniowanie projektów dokumentacji związanej z dostępem 

do danych osobowych; 

14) bieżąca, ścisła współpraca z Działem ds. Systemów Informatycznych w zakresie wdrażanych 

standardów i procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, w tym 

danych osobowych, w systemach i sieciach teleinformatycznych. 

 

  § 50

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych podlega Rektorowi. 

2. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych powoływany jest w celu 

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób 

niepełnosprawnych do kształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym 

i sportowym w Uniwersytecie. 

3. Pełnomocnik jest powoływany przez Rektora na okres 4 lat. 

4. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Koordynatora ds. Dostępności. 

5. Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych należą: 

1) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uniwersytetu  

i na zewnątrz; 

2) działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; 

3) współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi 

osoby niepełnosprawne; 

4) udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej gwarantowanej 

przez PFRON; 

5) pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

6) stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych; 
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7) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom 

niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej; 

8) współpraca przy usuwaniu barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych; 

9) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług 

specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle 

chorych; 

10) wydawanie rekomendacji dla Dziekanów i wykładowców odnośnie trudności 

organizacyjnych i technicznych związanych z niepełnosprawnością studentów; 

11) zapewnianie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas 

procesu kształcenia; 

12) udzielanie porad i praktyczna pomoc dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w zakresie wyboru studiów, uwzględniając 

możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych. 

6. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. Kształcenia 

i Dydaktyki sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do 31 stycznia roku następującego 

po roku, za który sporządzono sprawozdanie roczne. 

 

  § 51

KORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 

 

1. Koordynator ds. Dostępności podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych. 

2. Do zadań Koordynatora ds. Dostępności należą: 

1) wydawanie rekomendacji dotyczących inwestycji Uniwersytetu w aspekcie dostępności 

społecznej, architektonicznej, komunikacyjnej, stron www, narzędzi informatycznych 

i procedur kształcenia; 

2) wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (inicjowanie zmian w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie w obszarach problemowych zgłaszanych przez studentów, pracowników 

z niepełnosprawnościami); 

3) stworzenie bazy dostępności budynków, miejsc i stron internetowych z przypisaną do nich 

informacją o spełnianiu poszczególnych minimalnych wymagań dostępności i stosowanych 

rozwiązaniach; 

4) opracowywanie raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Uniwersytecie; 
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5) Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami i koordynacja jego wdrożenia. 

 

  § 52

CENTRUM WSPARCIA NAUKI I ROZWOJU 

 

1. Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju podlega Prorektorowi ds. Nauki. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum odpowiada Dyrektor Centrum. 

3. W skład Centrum wchodzą: 

1) Sekretariat; 

2) Dział Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki; 

3) Dział Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki; 

4) Dział Wsparcia Grantowego; 

5) Dział Wdrażania Projektów: 

a) Sekcja ds. Wdrażania Projektów Naukowych, 

b) Sekcja ds. Wdrażania Projektów Rozwojowych, 

c) Sekcja ds. Wdrażania Projektów dot. Badań Klinicznych; 

6) Zespół Monitorowania Wykorzystania Aparatury Badawczej. 

4. Osobą odpowiedzialną za obsługę Kolegiów Naukowych jest pracownik zatrudniony 

na stanowisku ds. Obsługi Rad Kolegiów Naukowych. 

5. Do zadań Sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa Prorektora i Dyrektora. 

 

  § 53

DZIAŁ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA NAUKI 

 

1. Do zadań Działu ds. Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki należy w szczególności: 

1) opracowanie i aktualizacja Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, zawierającego 

zasady naboru, procedury aplikacyjne, kryteria dostępu oraz system i kryteria oceny grantów 

wewnętrznych; 

2) obsługa Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, a w szczególności: 

a) obsługa procesu naboru grantów wewnętrznych, 

b) obsługa wewnętrznego systemu monitorowania realizacji grantów wewnętrznych, 

c) stworzenie i obsługa wewnętrznego systemu oceny grantów, 

d) administracyjna obsługa grantów wewnętrznych (m.in. inicjowanie zatrudnienia, 

przygotowywanie formularzy związanych z prowadzeniem działalności naukowo-

badawczej, procedowanie umów cywilnoprawnych, publikacji, zapotrzebowań i innych 

spraw wynikających z realizacji grantów), 
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e) monitorowanie procesu realizacji grantów wewnętrznych pod kątem zgodności 

z zewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi, postępem finansowym 

i rzeczowym oraz efektywności w kontekście roku budżetowego i okresu realizacji 

grantów, 

f) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń całościowych dla programu grantów 

wewnętrznych, 

g) sporządzanie wewnętrznej  i zewnętrznej dokumentacji sprawozdawczej, 

h) archiwizacja dokumentów i udział w czynnościach kontrolnych, 

i) koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej z przyznanych grantów, prowadzenie 

dokumentacji w tej sprawie, 

j) sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych. 

 

  § 54

DZIAŁ EWALUACJI I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO NAUKI 

 

1. Dział Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum 

Wsparcia Nauki i Rozwoju. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada kierownik Działu. 

3. Do zadań Działu Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki należy: 

1) prowadzenie baz danych o realizowanych projektach krajowych i międzynarodowych; 

2) prowadzenie i edycja baz danych zawierających informacje na temat potencjału naukowo  

-badawczego Uniwersytetu (specjaliści, laboratoria akredytowane, aparatura naukowo  

-badawcza); 

3) procedowanie wniosków o nagrody, stypendia i inne formy wspierania działalności 

badawczo - rozwojowej; 

4) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji prac naukowych, stanu kadry naukowej 

oraz danych do baz krajowych, np. POL-on; 

5) współpraca z Radami Naukowymi Kolegiów; 

6) przygotowywanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu, w zakresie 

informacji o działalności naukowej zawierającej: 

a) przygotowanie informacji i opracowywanie procedur  dotyczących parametryzacji 

i kategoryzacji Uniwersytetu, 

b) prowadzenie monitoringu pozwalającego na osiągnięcie przez Uniwersytet możliwie 

najwyższej pozycji w rankingach, 

c) analiza polskich i zagranicznych rankingów wyższych Uniwersytetu; 
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7) prowadzenie i aktualizacja baz danych grup badawczych  oraz badań prowadzonych przez 

grupy; 

8) prowadzenie baz danych zawartych umów o współpracy naukowej; 

9) prowadzenie strony internetowej www.research.uml; 

10) zbieranie i upublicznianie informacji dotyczącej oferty współpracy badawczej oferowanych 

przez zespoły; 

11) popularyzacja i promocja nauki i wyników badań naukowych oraz działalność informacyjna 

prezentująca dokonania naukowe pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

  § 55

DZIAŁ WSPARCIA GRANTOWEGO 
 

1. Dział Wsparcia Grantowego podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Wsparcia Nauki 

i Rozwoju. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada Kierownik Działu. 

3. Do zadań Działu Wsparcia Grantowego należy: 

1) na etapie inicjowania - poszukiwanie możliwości aplikacyjnych poprzez: 

a) poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez 

Uniwersytet środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, 

b) pozycjonowanie potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych Uniwersytetu zgodnie 

z aktualnymi programami i grantami, 

c) przekazywanie aktualnych informacji jednostkom organizacyjnym Uniwersytet 

zainteresowanym pozyskiwaniem środków na granty i projekty, 

d) konsultowanie i pomoc w pozycjonowaniu środków dla jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu, 

e) bieżący monitoring źródeł pozyskiwania środków, 

f) działania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków – prowadzenie 

help desk dla pracowników Uniwersytetu w zakresie możliwości uzyskania 

dofinansowania na ich działania, 

g) prowadzenie baz danych pomysłów, fiszek projektowych i zapotrzebowań, które można 

wykorzystać do tworzenia projektów; 

2) na etapie projektowania: 

a) weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi, 

b) wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych, konsorcyjnych, społecznych i innych 

właściwych dla danego konkursu, 

http://www.research.uml/
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c) wsparcie na etapie konstrukcji budżetu projektu i weryfikacja zgodności kategorii 

wydatków z dokumentacją konkursową, 

d) konsultacje kwestii prawnych związanych z formalną stroną dokumentów aplikacyjnych, 

e) kompletowanie dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie (załączniki, 

pełnomocnictwa), 

f) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej poprzez współpracę z jednostkami 

organizacyjnymi Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o środki 

ze źródeł zewnętrznych, w szczególności: 

 kompletowanie, dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. , wymaganych przez 

instytucje organizujące konkurs, 

 informowanie jednostek o wymogach formalnych na etapie przygotowania 

wymaganych załączników, pomoc pod względem formalnym, weryfikacja 

dokumentów i załączników, 

 przygotowanie budżetu projektu, 

 sporządzenie umowy partnerskiej, jeśli jest to projekt konsorcyjny, partnerski; 

3) przygotowanie i złożenie wniosku, którego wnioskodawcą jest Uniwersytet; 

4) współpraca z podmiotami oraz osobami przygotowującymi dokumentacje aplikacyjne dla 

Uniwersytetu; 

5) gromadzenie i przekazywanie danych koniecznych do przygotowania studium wykonalności 

i innych wymaganych w dokumentacji konkursowej wniosków. 

 

  § 56

DZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW 

 

1. Dział Wdrażania Projektów podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Wsparcia Nauki 

i Rozwoju. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada Kierownik Działu. 

3. Do zakresu zadań Działu należy w szczególności obsługa administracyjna projektów (grantów) 

finansowanych z funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych w okresie realizacji  

i w okresie trwałości. 

4. W składu Działu wchodzą: 

1) Sekcja ds. Wdrażania Projektów Naukowych; 

2) Sekcja ds. Wdrażania Projektów Rozwojowych; 

3) Sekcja ds. Wdrażania Projektów dot. Badań Klinicznych. 

5. Za prawidłową pracę sekcji odpowiadają kierownicy sekcji. 



 Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

 39 

6. Do zadań Sekcji ds. wdrażania Projektów Naukowych należy w szczególności: 

1) na etapie wdrażania: 

a) przyjmowanie do realizacji projektów i grantów, dotyczących badań naukowych, 

finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł 

zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych, dla których zostały podpisane 

umowy lub wydane decyzje o ich realizację, 

b) uruchamianie procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów, 

c) współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansującymi, w zakresie określonym 

w umowach, 

d) współpraca z podmiotami trzecimi i osobami zaangażowanymi w realizację projektów, 

w tym wykonawcami, partnerami i konsorcjantami, 

e) opracowywanie i sporządzanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami, 

w tym sporządzanie dokumentów wewnętrznych wymaganych w ramach wdrażania 

poszczególnych projektów, 

f) monitorowanie procesu realizacji projektów pod kątem zgodności z zewnętrznymi 

regulacjami prawnymi oraz wytycznymi, 

g) administracyjna obsługa projektów, 

h) sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej dla instytucji zewnętrznych i innych 

podmiotów kontrolujących, 

i) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków przyznanych na realizację 

projektów, 

j) sporządzanie wniosków o płatność rozliczających środki przyznane na realizację 

projektów oraz analizowanie zgodności kosztów, nakładów projektów z założeniami 

i budżetami projektów; 

2) na etapie trwałości: 

a) udział w czynnościach kontrolnych i koordynowanie działań kontrolnych i audytów 

zewnętrznych, polegające na wsparciu jednostek organizacyjnych zapewniających 

obsługę zespołów kontrolnych i audytowych oraz informowanie odpowiednich komórek 

organizacyjnych administracji centralnej o datach, zakresach planowanych kontroli, 

b) monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów i grantów, w tym trwałości 

projektów, 

c) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem projektu, 

d) sporządzanie sprawozdań w okresie trwałości, 
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e) współpraca z właściwymi jednostkami związana z prowadzeniem działalności 

pomocniczej dla działalności naukowej z wykorzystaniem infrastruktury dofinansowanej 

w ramach projektów, 

f) bieżąca ocena stopnia zaawansowania projektu, informowanie Dyrektora Centrum 

o zagrożeniach oraz podejmowanie działań w kierunku ich usunięcia. 

7. Do zadań Sekcji ds. Wdrażania Projektów Rozwojowych należy: 

1) na etapie wdrażania: 

a) przyjmowanie do realizacji projektów i grantów zawierających działania inne niż 

badania podstawowe i prace rozwojowe. Warunkiem jest uzyskanie finansowania 

ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych 

zarówno krajowych jak i zagranicznych, dla których zostały podpisane umowy lub 

wydane decyzje o ich realizację, 

b) uruchamianie procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów, 

c) współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansującymi, w zakresie określonym 

w umowach, 

d) współpraca z podmiotami trzecimi i osobami zaangażowanymi w realizację projektów, 

w tym wykonawcami, 

e) opracowywanie i sporządzanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami, 

w tym sporządzanie dokumentów wewnętrznych wymaganych w ramach wdrażania 

poszczególnych projektów, 

f) monitorowanie procesu realizacji projektów pod kątem zgodności z zewnętrznymi 

regulacjami prawnymi oraz wytycznymi, 

g) administracyjna obsługa projektów, 

h) sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej dla instytucji zewnętrznych i innych 

podmiotów kontrolujących, 

i) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków przyznanych na realizację 

projektów, 

j) sporządzanie wniosków o płatność dla rozliczających środki przyznane na realizację 

projektów oraz analizowanie zgodności kosztów, nakładów projektów z założeniami 

i budżetami projektów, 

k) bieżąca ocena stopnia zaawansowania projektu, informowanie Dyrektora Centrum 

o zagrożeniach oraz podejmowanie działań w kierunku ich usunięcia; 

2) na etapie trwałości: 
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a) udział w czynnościach kontrolnych i koordynowanie działań kontrolnych i audytów 

zewnętrznych, polegające na wsparciu jednostek organizacyjnych zapewniających 

obsługę zespołów kontrolnych i audytowych oraz informowanie odpowiednich komórek 

organizacyjnych administracji centralnej o datach, zakresach planowanych kontroli, 

b) monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów i grantów, w tym trwałości 

projektów, 

c) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem projektu, 

d) sporządzanie sprawozdań w okresie trwałości, 

e) współpraca z właściwymi jednostkami związana z prowadzeniem działalności 

pomocniczej dla działalności naukowej z wykorzystaniem infrastruktury zakupionej 

w ramach projektów. 

8. Do zadań Sekcji ds. Wdrażania Projektów dot. Badań Klinicznych należy: 

1) na etapie wdrażania: 

a) przyjmowanie do obsługi administracyjnej realizacji projektów i grantów związanych 

z prowadzeniem badania klinicznego, finansowane ze środków pochodzących 

z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych zarówno krajowych jak 

i zagranicznych, dla których zostały podpisane umowy lub wydane decyzje o ich 

realizację, 

b) uruchamianie procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów, 

c) współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansującymi, w zakresie określonym 

w umowach, 

d) współpraca z podmiotami trzecimi i osobami zaangażowanymi w realizację projektów, 

w tym wykonawcami, z Partnerami Projektu, 

e) opracowywanie i sporządzanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami, 

w tym sporządzanie dokumentów wewnętrznych wymaganych w ramach wdrażania 

poszczególnych projektów, 

f) monitorowanie procesu realizacji projektów pod kątem zgodności z zewnętrznymi 

regulacjami prawnymi oraz wytycznymi, 

g) sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej dla instytucji zewnętrznych i innych 

podmiotów kontrolujących, 

h) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków przyznanych na realizację 

projektów, 
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i) sporządzanie wniosków o płatność/raportów/sprawozdań rozliczających środki 

przyznane na realizację projektów oraz analizowanie zgodności kosztów, nakładów 

projektów z założeniami i budżetami projektów, 

j) bieżąca ocena stopnia zaawansowania projektu, informowanie Dyrektora Centrum 

o zagrożeniach oraz podejmowanie działań w kierunku ich usunięcia; 

2) na etapie trwałości: 

a) udział w czynnościach kontrolnych i koordynowanie działań kontrolnych i audytów 

zewnętrznych, polegające na wsparciu jednostek organizacyjnych zapewniających 

obsługę zespołów kontrolnych i audytowych oraz informowanie odpowiednich komórek, 

b) monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów i grantów, w tym trwałości 

projektów, 

c) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem projektu, 

d) sporządzanie sprawozdań w okresie trwałości. 

 

  § 57

ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA APARATURY BADAWCZEJ 

 

1. Zespół podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Wspierania Nauki i Rozwoju. 

2. Za pracę Zespołu odpowiada koordynator. 

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) stworzenie systemu rezerwacji aparatury; 

2) monitorowanie wykorzystania i dostępności aparatury naukowo-badawczej; 

3) aktualizacja wykazu aparatury badawczej on-line; 

4) współpraca z sądami, prokuraturami oraz policją w zakresie przyjmowania wniosków 

o wydanie opinii w sprawach cywilnych, karnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

  § 58

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. WIRTUALNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 

 

1. Pełnomocnik Rektora ds. Wirtualnego Instytutu Badawczego podlega bezpośrednio Prorektorowi 

ds. Nauki. 

2. Do zadań Pełnomocnika należą w szczególności: 

1) opracowanie koncepcji badań/prac planowanych do prowadzenia w WIB, umożliwiającej 

aplikowanie do Programu; 

2) opracowanie koncepcji współpracy grup badawczych ze wszystkich dyscyplin naukowych 

reprezentowanych w Uniwersytecie oraz wiodących grup badawczych z Polski i z zagranicy; 
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3) organizacja pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym 

zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale 

zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku 

naukowym. 

 

  § 59

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ 

 

1. Centrum Edukacji Medycznej podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum odpowiada Dyrektor. 

3. W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Centrum Innowacji i Akredytacji: 

a) Biuro Rekrutacji, 

b) Biuro Karier, 

c) Sekcja Jakości Kształcenia, 

d) Sekcja Organizacyjno – Informacyjna; 

2) Biuro Programów Wymiany Akademickiej; 

3) Centrum Rozwoju Dydaktyki: 

a) Sekcja Planowania Dydaktyki, 

b) Sekcja Rozliczania i Analiz; 

4) Dział Spraw Socjalnych Studentów; 

5) Dziekanaty: 

a) Wydziału Lekarskiego, 

b) Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 

c) Wydziału Farmaceutycznego, 

d) Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

e) Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

6) Sekretariat. 

4. Do zadań Sekretariatu należy obsługa kancelaryjno – biurowa Prorektora i Dyrektora Centrum. 

5. Za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu odpowiada koordynator. 

 

  § 60

CENTRUM INNOWACJI I AKREDYTACJI 

 

1. Centrum Innowacji i Akredytacji podlega Dyrektorowi Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Centrum należy w szczególności: 
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1) ustalanie polityki rekrutacyjnej dla studentów polsko- i anglojęzycznych; 

2) unifikacja programów nauczania polsko- i anglojęzycznych; 

3) organizacja wizyt zagranicznych związanych z programami studiów, w tym w języku 

angielskim; 

4) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach 

edukacyjnych i dydaktycznych; 

5) inicjowanie współpracy, przygotowywanie założeń oraz realizacja programów rozwoju 

kadry; 

6) pozyskiwanie nowych akredytacji zagranicznych w zakresie edukacji; 

7) zbieranie informacji ogólnouczelnianych i wydziałowych, na potrzeby akredytacji przez 

instytucje polskie i zagraniczne; 

8) prowadzenie kalendarza akredytacyjnego wszystkich jednostek Uniwersytetu; 

9) ustalanie harmonogramu spotkań zespołów akredytacyjnych; 

10) analiza regulacji prawnych i zasad akredytacji kierunków kształcenia przez instytucje 

akredytacyjne; 

11) organizacja warsztatów dla studentów; 

12) koordynacja wsparcia dla studentów obejmującego pomoc psychologiczną, adaptacyjną, 

tutoring i mentoring; 

13) koordynacja i integracja zadań Wydziałowych Zespołów: 

a) ds. programów studiów, 

b) ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów, 

c) ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów, 

d) ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej; 

14) prowadzenie polityki informacyjnej na temat innowacyjnych działań Centrum. 

4. W skład Centrum wchodzą: 

1) Sekcja Organizacyjno – Informacyjna; 

2) Biuro Rekrutacji; 

3) Biuro Karier; 

4) Sekcja Jakości Kształcenia. 

5. Za prawidłowe funkcjonowanie Sekcji i Biur odpowiadają kierownicy. 

6. Do zadań Sekcji Organizacyjno – Informacyjnej należy w szczególności: 

1) przygotowanie założeń dla wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zadań jednostek 

wchodzących w skład Centrum Edukacji Medycznej; 
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2) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Prorektora 

ds.  Kształcenia i Dydaktyki w indywidualnych sprawach studentów; 

3) obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych dla studentów, w tym ewidencja 

i archiwizacja wydawanych decyzji; 

4) skreślony; 

5) obsługa administracyjna Rady ds. Kształcenia; 

6) sporządzanie projektów uchwał Rady ds. Kształcenia i protokołowanie przebiegu posiedzeń; 

7) gromadzenie danych statystycznych dotyczących studentów polsko- oraz anglojęzycznych 

przygotowywanych przez właściwe jednostki merytoryczne; 

8) sporządzanie sprawozdań dla organów administracji państwowej, np. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Straży Granicznej, Wojskowej 

Komendy Uzupełnień itp.; 

9) obsługa adresu e-mail pomocportalstudenta@umlub.pl i udzielanie odpowiedzi na pytania 

studentów dotyczących portalu studenta; 

10) prowadzenie i koordynowanie działalności informacyjnej w zakresie zadań jednostek 

wchodzących w skład Centrum Edukacji Medycznej; 

11) redagowanie treści oraz wydawanie newslettera BLASK; 

12) przygotowywanie grafik, prezentacji, innych materiałów na bieżące potrzeby informacyjne 

oraz promocyjne Centrum Edukacji Medycznej oraz informatorów o ofercie edukacyjnej 

Uniwersytetu. 

13) skreślony.  

7. Do zadań Biura Rekrutacji należy w szczególności: 

1) prowadzenie procedury związanej z: 

a) ustaleniem warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów, 

b) przygotowaniem propozycji limitu przyjęć na kierunki studiów prowadzonych 

na Uniwersytecie; 

2) prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji na studia, a w szczególności: 

a) zabezpieczenie prawidłowego  działania systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, 

b) przygotowywanie wzorów decyzji w sprawie o odmowie przyjęcia na studia, 

c) prowadzenie strony internetowej dotyczącej rekrutacji; 

3) koordynowanie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych; 

4) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) i Okręgową Komisją Egzaminacyjną 

(OKE); 

mailto:pomocportalstudenta@umlub.pl
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5) wprowadzanie do systemu POLON informacji dotyczących liczby osób przyjętych na I rok 

studiów; 

6) organizacja Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego; 

7) udział w Targach Edukacyjnych; 

8) skreślony; 

9) realizacja zadań w obszarze kształcenia. 

8. Do zadań Biura Karier należy w szczególności: 

1) budowanie, wzmacnianie i promowanie postawy i świadomości studentów, w zakresie 

konieczności rozwijania kompetencji miękkich; 

2) pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji 

i doskonalenia zawodowego; 

3) weryfikacja zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i kompetencje w poszczególnych 

zawodach stanowiących ofertę Uniwersytetu; 

4) prowadzenie doradztwa zawodowego w formach doradztwa indywidualnego i warsztatów 

grupowych; 

5) współpraca z instytucjami pośrednictwa pracy, instytucjami rynku pracy w szczególności 

z wojewódzkim i powiatowymi urzędami pracy, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami 

pośrednictwa pracy; 

6) monitorowanie karier zawodowych absolwentów; 

7) udział w Targach Pracy; 

8) podejmowanie działań umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z pracodawcami 

poprzez organizacje spotkań, warsztatów, nieobowiązkowych praktyk studenckich, wizyt 

studyjnych. 

9. Do zadań Sekcji Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1) koordynowanie działalności Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

2) organizowanie i przeprowadzanie uniwersyteckich badań ankietowych; 

3) koordynacja procesu oceny programowej w ramach akredytacji zewnętrznej; 

4) współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu oraz innymi podmiotami w zakresie działań 

związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w Uniwersytetu; 

5) opracowywanie i analiza raportów uniwersyteckich badań ankietowych; 

6) przygotowywanie informacji o wynikach oceny działalności dydaktycznej nauczycieli 

akademickich dokonanej przez studentów i doktorantów; 

7) aktualizacja informacji związanych z zakresem zadań sekcji na stronie internetowej 

Uniwersytetu; 
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8) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń; 

9) inne zadania wynikające z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

  § 61

BIURO PROGRAMÓW WYMIANY AKADEMICKIEJ 

 

1. Biuro Programów Wymiany Akademickiej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Edukacji 

Medycznej. 

2. Za prawidłową pracę Biura odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Biura Programów Wymiany Akademickiej należy w szczególności: 

1) realizacja umów w ramach programów wymiany akademickiej o charakterze edukacyjnym 

i rozwoju kadry oraz monitorowanie procesu realizacji tych umów pod kątem zgodności 

z zewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi, postępem  finansowym 

i rzeczowym oraz efektywności w kontekście otrzymanych środków finansowych i okresu 

ich realizacji w szczególności: 

a) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń częściowych i całościowych dla tych umów, 

b) sporządzanie wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji sprawozdawczej, 

c) archiwizacja dokumentów i udział w czynnościach kontrolnych, 

d) koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej z przyznanych środków finansowych, 

prowadzenie dokumentacji w tej sprawie, 

e) sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych; 

2) współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i innymi dysponentami środków 

z programów w zakresie sporządzania raportów finansowo- księgowych; 

2a) współpraca z Dziekanatami w zakresie Learning Agreement oraz terminowe przekazywanie 

dokumentacji studentów Erasmus, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem semestru; 

3) obsługa administracyjna studentów, doktorantów i pracowników wyjeżdżających 

i przyjeżdżających w ramach programów wymiany akademickiej o charakterze edukacyjnym 

i rozwoju kadry, w tym kontrola odbywania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień 

przez osoby przyjeżdżające; 

4) koordynowanie planowania zajęć dla studentów, doktorantów i pracowników 

przyjeżdżających w ramach programów wymiany akademickiej; 

5) promowanie edukacyjnych programów wymiany akademickiej oraz rozwoju kadry wśród 

studentów, doktorantów i pracowników; 
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6) wprowadzanie danych studentów cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie w ramach 

programów wymiany akademickiej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego POL-on 

oraz zewnętrznych platform służących do obsługi spraw programów wymiany akademickiej. 

 

  § 62

CENTRUM ROZWOJU DYDAKTYKI 

 

1. Centrum Rozwoju Dydaktyki podlega Dyrektorowi Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum odpowiada kierownik. 

3. W skład Centrum Rozwoju Dydaktyki wchodzą: 

1) Sekcja Planowania Dydaktyki; 

2) Sekcja Rozliczania i Analiz. 

4. Za prawidłowe funkcjonowanie Sekcji odpowiadają kierownicy. 

5. Do zadań Sekcji Planowania Dydaktyki należy w szczególności: 

1) opracowywanie semestralnych harmonogramów zajęć dydaktycznych dla studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły Doktorskiej; 

2) ewidencja elektronicznego centralnego rejestru absolwentów – księga dyplomów; 

3) koordynacja działań w zakresie zatwierdzania opiekunów i powoływania koordynatorów 

praktyk oraz sporządzanie dokumentacji do wypłaty ich wynagrodzeń; 

4) aktualizacja wykazu organizacji studenckich i nadzór nad wydatkowaniem środków 

finansowych przez w/w organizacje; 

5) współpraca z organami Samorządu Studenckiego oraz organizacjami studenckimi; 

6) ewidencja i monitorowanie działalności studenckich kół naukowych oraz nadzór nad 

wydatkowaniem środków finansowych przez koła studenckie; 

7) obsługa administracyjna stypendiów dla studentów z Własnego Funduszu Stypendialnego; 

8) obsługa administracyjna wniosków studentów ubiegających się o Stypendium Ministra; 

9) prowadzenie sprawozdawczości Uniwersytetu związanej z tokiem studiów w systemie POL-

on (sprawozdanie S-10). 

6. Do zadań Sekcji Rozliczania i Analiz należy w szczególności: 

1) zawieranie umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

2) rozliczanie pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych; 

3) przygotowywanie umów na udostępnienie bazy lokalowej na potrzeby prowadzenia 

dydaktyki na bazie obcej, w tym prowadzenia zajęć praktycznych; 

4) merytoryczna weryfikacja faktur/rachunków w zakresie ilości zajęć dydaktycznych odbytych 

w ramach umów zawartych na udostępnianie bazy lokalowej; 
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5) sporządzanie symulacji, analiz i zestawień związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, 

uwzględniających różne parametry (m.in. formy studiów, rodzaje zajęć dydaktycznych, 

jednostki lub osoby realizujące, okres realizacji, miejsce realizacji, w tym również  

tzw. dydaktyka kliniczna); 

6) przygotowywanie informacji w zakresie rozliczania dydaktyki oraz prognoz związanych 

z wydatkowaniem środków finansowych na realizację dydaktyki w ramach godzin 

ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w odniesieniu do realizacji pensum 

w jednostkach; 

7) przygotowanie rozliczenia godzin dydaktycznych w podziale na jednostki organizacyjne 

na rzecz poszczególnych kierunków i form kształcenia na potrzeby ustalenia kosztów 

kształcenia na poszczególnych kierunkach; 

8) obsługa administracyjna procedur poekspozycyjnych na zakażenia wirusem HIV, HBV 

i HCV. 

 

  § 63

DZIEKANATY 

 

1. Dziekanaty podlegają Dyrektorowi Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Za prawidłową pracę dziekanatu odpowiada kierownik Dziekanatu. 

3. Do zadań Dziekanatów z zastrzeżeniem § 64 i § 65 należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu 

studiów; 

2) prowadzenie spraw związanych z przebiegiem toku studiów w Zintegrowanym Systemie 

Informatycznym; 

3) wprowadzanie danych studentów do systemu Pol-on; 

4) prowadzenie rejestru prac dyplomowych studentów w Ogólnopolskim Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych; 

5) przygotowywanie dokumentacji i organizowanie egzaminów dyplomowych; 

6) prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem 

zdrowotnym i NNW studentów; 

7) zamawianie, personalizacja i wydawanie druków dyplomów ukończenia studiów; 

8) zamawianie, personalizacja i wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz 

hologramów do Elektronicznych Legitymacji Studenckich; 

9) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Dziekana; 

10) wydawanie zaświadczeń oraz poświadczeń przebiegu studiów; 
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10a) współpraca z wydziałowymi Koordynatorami Erasmus w zakresie zatwierdzania oraz 

wprowadzania zmian w Learning Agreement: 

a) prowadzenie spraw akademickich związanych z odbywaniem kształcenia studentów 

w ramach IOS (weryfikacja ilości godzin oraz punktów ECTS, układanie planów zajęć 

oraz komunikacja ze studentami w zakresie ich opracowania oraz zatwierdzania, 

wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego), 

b) informowanie koordynatorów przedmiotów o dodaniu studenta Erasmus 

do przedmiotów/grup - w tym objęcie procedurą dołączania studenta 

do platform/narzędzi do kształcenia zdalnego, 

c) gromadzenie danych o ocenach z ukończonych przez studentów przedmiotów 

a następnie przekazywanie ich na koniec semestru do Biura Programów Wymiany 

Akademickiej celem przygotowania dokumentacji wyjściowej dla studenta; 

11) dokonywanie przypisów naliczeń dotyczących opłat dydaktycznych w zintegrowanym 

systemie informatycznym; 

12) wystawianie faktur dla studentów studiów niestacjonarnych; 

13) kontrola dokonywania opłat za studia niestacjonarne; 

14) przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń organizowanych pod kierunkiem 

Dziekana w tym posiedzeń Kolegium Dziekańskiego oraz Zespołów Wydziałowych; 

15) obsługa kancelaryjno – biurowa Dziekanów i Prodziekanów; 

16) obsługa administracyjna konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich; 

17) gromadzenie danych związanych z ewaluacją i oceną nauczycieli akademickich 

i pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo – technicznych; 

18) prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją dyplomów ukończenia studiów; 

19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów służbowych pracowników wydziału; 

20) wprowadzanie planów studiów do Zintegrowanego Systemu Informatycznego; 

21) obsługa zawierania umów na przeprowadzenie praktyk zawodowych z jednostkami innymi 

niż szpitale kliniczne; 

22) organizacja wydziałowych uroczystości: immatrykulacja, dyplomatorium. 

 

  § 64

DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

 

1. W ramach Dziekanatu Wydziału Lekarskiego funkcjonują 3 sekcje:  

1) Biuro Obsługi Studentów Anglojęzycznych; 

2) Sekcja ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych; 
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3) Sekcja ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiadają kierownicy. 

3. Do zadań Biura Obsługi Studentów Anglojęzycznych należy obsługa studentów studiujących 

na kierunku lekarskim w języku angielskim w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu 

studiów; 

2) zamawianie i wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz hologramów 

do Elektronicznych Legitymacji Studenckich; 

3) koordynowanie podpisywania oświadczeń studentów o warunkach studiowania 

w Uniwersytecie i warunkach odpłatności;  

4) dokonywanie przypisów naliczeń dotyczących opłat dydaktycznych w zintegrowanym 

systemie informatycznym; 

5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach studentów 

anglojęzycznych; 

6) wydawanie zaświadczeń oraz poświadczeń przebiegu studiów; 

7) kontrola dokonywania opłat za studia; 

8) obsługa kancelaryjno - biurowa Prodziekanów w sprawach dotyczących studentów 

anglojęzycznych; 

9) wystawianie faktur dla studentów anglojęzycznych oraz wypełnianie formularzy podatkowych 

odpowiednich dla poszczególnych krajów; 

10) prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem 

zdrowotnym i NNW studentów; 

11) kontrola odbywania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień przez studentów 

anglojęzycznych; 

12) utrzymywanie relacji z ambasadami krajów, których obywatele są studentami Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie; 

13) obsługa systemów pożyczkowych poszczególnych krajów oraz przygotowanie corocznych 

audytów finansowych; 

14) praca w zakresie systemów wspierających obsługę studentów anglojęzycznych; 

15) obsługa zajęć klinicznych prowadzonych w afiliowanych zagranicznych szpitalach; 

16) obsługa egzaminów NBME i ECFMG; 

17) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studenckich; 

18) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studentów i absolwentów na potrzeby 

administracji publicznej. 
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4. Do zadań Sekcji ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu 

studiów; 

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością kształcenia na Wydziale; 

3) obsługa zawierania umów na przeprowadzenie praktyk zawodowych z jednostkami  innymi 

niż szpitale kliniczne; 

4) dokonywanie przypisów naliczeń dotyczących opłat dydaktycznych w zintegrowanym 

systemie informatycznym; 

5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących studentów 

polskojęzycznych; 

6) zamawianie i wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz hologramów 

do Elektronicznych Legitymacji Studenckich; 

7) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studenckich; 

8) wydawanie zaświadczeń oraz poświadczeń przebiegu studiów; 

9) kontrola wnoszenia opłat za studia niestacjonarne; 

10) wystawianie faktur dla studentów studiów niestacjonarnych; 

11) prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem 

zdrowotnym i NNW studentów. 

5. Do zadań Sekcji ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości należy w szczególności: 

1) obsługa konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich; 

2) zbieranie oświadczeń o dyscyplinie naukowej; 

3) gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących pensum dydaktycznego 

w jednostkach wydziałowych; 

4) prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem zatrudnienia nauczycieli akademickich, 

obniżaniem pensum dydaktycznego oraz urlopami naukowymi; 

5) obsługa administracyjna procesu ewaluacji i oceny nauczycieli akademickich i osób 

zatrudnionych na stanowiskach badawczo – technicznych; 

6) obsługa pozostałych zadań nie przypisanych do Biura Obsługi Studentów Anglojęzycznych 

oraz Sekcji ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych. 
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  § 65

DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKO – DENTYSTYCZNEGO 

 

1. Do zadań Dziekanatu Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, oprócz wymienionych w § 63 ust. 3, 

w zakresie obsługi studentów studiujących na kierunku lekarsko - dentystycznym w języku 

angielskim należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu 

studiów; 

2) zamawianie i wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz hologramów 

do Elektronicznych Legitymacji Studenckich; 

3) koordynowanie podpisywania oświadczeń studentów o warunkach studiowania 

w Uniwersytecie i warunkach odpłatności; 

4) dokonywanie przypisów naliczeń dotyczących opłat dydaktycznych w zintegrowanym 

systemie informatycznym; 

5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach studentów 

anglojęzycznych; 

6) wydawanie zaświadczeń oraz poświadczeń przebiegu studiów; 

7) kontrola dokonywania opłat za studia; 

8) obsługa kancelaryjno - biurowa Prodziekanów w sprawach dotyczących studentów 

anglojęzycznych; 

9) wystawianie faktur dla studentów anglojęzycznych oraz wypełnianie formularzy 

podatkowych odpowiednich dla poszczególnych krajów; 

10) prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem 

zdrowotnym i NNW studentów; 

11) kontrola odbywania obowiązkowych badań lekarskich przez studentów anglojęzycznych; 

12) utrzymywanie relacji z ambasadami krajów, z których Uniwersytet kształci studentów; 

13) obsługa systemów pożyczkowych poszczególnych krajów oraz przygotowanie corocznych 

audytów finansowych; 

14) praca w zakresie systemów wspierających obsługę studentów anglojęzycznych; 

15)  przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studenckich; 

16) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studentów i absolwentów na potrzeby 

administracji publicznej. 
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  § 66

DZIAŁ SPRAW SOCJALNYCH  STUDENTÓW 

 

1. Dział Spraw Socjalnych Studentów podlega Dyrektorowi Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Działu Spraw Socjalnych Studentów należy przyznawanie świadczeń z funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szczególności: 

1) określanie procedur działania komisji stypendialnych; 

2) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu stypendialnego, w tym 

ustalanie z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów podziału środków 

na poszczególne świadczenia; 

3) prowadzenie spraw studentów cudzoziemców - stypendystów w zakresie wypłacanych 

świadczeń stypendialnych; 

4) obsługa wypłaty stypendium Ministra Zdrowia; 

5) wydawanie decyzji  i postanowień w zakresie przyznawania świadczeń; 

6) udział w pracach komisji stypendialnych i sporządzanie protokołów z ich prac; 

7) sporządzanie list do wypłaty świadczeń; 

8) wydawanie zaświadczeń; 

9) sporządzanie informacji i zestawień dotyczących przyznanych świadczeń. 

 

  § 67

DZIAŁ KADR I PŁAC 

 

2. Dział Kadr i Płac podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Osobowych i Rozwoju Kadry. 

3. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada kierownik. 

4. W skład Działu Kadr i Płac wchodzą: 

1) Sekcja ds. Kadr; 

2) Sekcja ds. Płac; 

3)  Sekcja ds. Rozliczeń Umów Cywilnoprawnych; 

4) Sekcja ds. Socjalnych; 

5) Sekcja ds. Analiz i Sprawozdawczości Kadrowo – Płacowej. 

5. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiadają kierownicy sekcji. 

6. Do zadań Sekcji ds. Kadr należy w szczególności: 

1) realizacja ustalonej w Uniwersytecie polityki zatrudnienia i płac; 

2) załatwianie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz 

wszelkich innych spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, z zastrzeżeniem 
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możliwości gromadzenia w dokumentacji związanej z zatrudnieniem wyłącznie danych 

niezbędnych do realizacji celu ich przetwarzania w oparciu o obowiązujące przepisy i akty 

prawne; 

3) naliczanie i przygotowywanie odpowiednich dokumentów stanowiących podstawę realizacji 

wypłat; 

4) ewidencja i monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych; 

5) ewidencja i sprawowanie nadzoru badań profilaktycznych pracowników Uniwersytetu; 

6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz prawidłowości wykorzystywania 

zwolnień lekarskich; 

7) prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej niezdolności do pracy; 

8) kontrola wykorzystania czasu pracy; 

9) prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych; 

10) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (emerytury, renty) oraz pomoc w zakresie załatwiania formalności związanych 

z przechodzeniem na emerytury i renty; 

11) zawieranie umów na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych; 

12) obsługa kancelaryjno – biurowa Prorektora. 

7. Do zadań Sekcji ds. Płac należy w szczególności: 

1) naliczanie wypłat wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

2) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego; 

3) dokonywanie potrąceń; 

4) dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

5) dokonywanie rozliczeń z ZUS; 

6) dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi; 

7) ustalanie podstawy wymiaru świadczeń emerytalno – rentowych; 

8) wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań sekcji, w szczególności odnośnie wysokości 

wynagrodzeń. 

8. Do zadań Sekcji ds. Rozliczeń Umów Cywilnoprawnych należy w szczególności: 

1) naliczanie wypłat wynagrodzeń bezosobowych; 

2) dokonywanie potrąceń; 

3) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego; 

4) dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

5) przygotowanie danych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń z ZUS i Urzędami 

Skarbowymi; 
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6) ustalanie podstawy wymiaru świadczeń emerytalno – rentowych; 

7) wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań sekcji, w szczególności odnośnie wysokości 

wynagrodzeń. 

9. Do zadań Sekcji ds. Socjalnych należy w szczególności: 

1) przygotowanie planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych; 

2) realizowanie procedur w celu udzielania i wypłaty pożyczek na cele mieszkaniowe dla 

pracowników oraz emerytów i rencistów; 

3) prowadzenie spraw związanych z podziałem i przyznawaniem świadczeń socjalnych 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów, rencistów 

i członków ich rodzin jak również dokumentacji w powyższym zakresie, z zastrzeżeniem 

możliwości gromadzenia w niej wyłącznie danych niezbędnych do realizacji celu ich 

przetwarzania w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawne; 

4) zakup i wydawanie biletów MPK dla pracowników Uniwersytetu; 

5) ewidencja faktur związanych z wypłatami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

6) inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowej; 

7) przygotowywanie umów związanych z prowadzoną działalnością socjalną; 

8) ewidencja emerytów i rencistów; 

9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

10. Do zadań Sekcji ds. Analiz i Sprawozdawczości Kadrowo - Płacowej należy w szczególności: 

1) opracowanie bieżących zestawień i analiz; 

2) przygotowanie danych do prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz 

planu rzeczowo-finansowego w zakresie kadrowo-płacowym; 

3) przygotowanie danych do wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w zakresie 

kadrowo-płacowym; 

4) sporządzanie planów finansowych Uniwersytetu w zakresie wynagrodzeń, składek 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych; 

5) sporządzanie sprawozdań i analiz z wykonania etatów i funduszy wynagrodzeń; 

6) przygotowanie danych do zbiorczych sprawozdań Uniwersytetu w zakresie kadrowo 

-płacowym; 

7) sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego; 

8) analiza potrzeb Działu Kadr i Płac w zakresie wykorzystania ZSI; 
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9) opracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu kadrowo 

-płacowego; 

10) bieżąca współpraca z wykonawcą ZSI w zakresie kadrowo-płacowym; 

11) monitorowanie systemu POL-on w zakresie kadrowo-płacowym. 

 

  § 68

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 

 

1. Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Osobowych 

i Rozwoju Kadry. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) przygotowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich; 

2) organizowanie procesu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

3) realizowanie procesu wdrożenia pracowników; 

4) opracowanie i realizacja procesu ocen pracowniczych  pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi; 

5) opracowywanie programów rozwojowych dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi uwzględniających wyniki okresowej oceny pracowniczej; 

6) badanie potrzeb szkoleniowych; 

7) planowanie, organizacja i ewaluacja szkoleń dla pracowników; 

8) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez pracowników specjalizacji i innych 

form szkolenia ciągłego; 

9) planowanie ścieżek kariery pracowników; 

10) przygotowanie dokumentów i procedowanie wdrożenia systemu HR Excellence; 

11) opracowanie i wdrażanie pozafinansowych systemów motywacyjnych; 

12) rekomendowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy i poprawę efektywności; 

13) prowadzenie analiz, opracowywanie planów optymalizacji i standaryzacji procesów HR; 

14)  przygotowywanie umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 

 

  § 69

DZIAŁ DS. STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO 

 

1. Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Osobowych 

i Rozwoju Kadry. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Działu ds. Stopni i Tytułu Naukowego należy w szczególności: 
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1) obsługa administracyjna Rad ds. Stopni Naukowych; 

2) obsługa procesu nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego; 

3) udział w procesie nadawania stopnia doktora honoris causa; 

4) obsługa administracyjna zagadnień związanych z postępowaniami o nadanie tytułu profesora 

w zakresie należącym do Uniwersytetu; 

5) organizacja promocji doktorów i doktorów habilitowanych; 

6) przygotowanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego. 

 

  § 70

BIURO DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA I CYFRYZACJI 

 

1. Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji podlega bezpośrednio Prorektorowi 

ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji. 

2. Za prawidłową pracę Biura odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Biura w zakresie współpracy zagranicznej należą w szczególności: 

1) realizacja programów wspierających umiędzynarodowienie w tym m.in.: Fulbright, DAAD; 

2) koordynowanie i obsługa administracyjna studenckich mobilności zagranicznych nie 

wynikających z procesu kształcenia oraz za wyjątkiem programu Erasmus; 

3) obsługa wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów  za granicę na stypendia, staże 

i inne formy współpracy; 

4) koordynowanie procesów związanych z przyjmowaniem do Uniwersytetu osób z zagranicy 

przyjeżdżających na stypendia, staże i inne formy współpracy oraz visiting professors; 

5) promowanie programów współpracy międzynarodowej, których stroną jest Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie wśród studentów i pracowników m.in. poprzez organizację spotkań 

informacyjnych, uczestniczenie w targach edukacyjnych i dniach otwartych, bieżące 

redagowanie informacji o działaniach Biura w internetowych i intranetowych serwisach 

informacyjnych Uniwersytetu oraz w broszurach i ulotkach informacyjnych; 

6) prowadzenie korespondencji z instytucjami zagranicznymi w zakresie współpracy 

międzynarodowej; 

7) obsługa administracyjna Rady ds. Cyfryzacji; 

8) prowadzenie i koordynowanie współpracy z podmiotami w kraju i za granicą w celu 

realizowania wspólnych projektów i inicjatyw dotyczących zwiększenia stopnia cyfryzacji 

na Uniwersytetu; 

9) obsługa kancelaryjno – biurowa Prorektora. 
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  § 71

BIURO PROMOCJI 

 

1. Biuro Promocji podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Biura odpowiada kierownik. 

3. Do zadań Biura należy w szczególności: 

1) opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej; 

2) opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej Uniwersytetu oraz podejmowanie działań 

służących jej rozwojowi; 

3) sporządzanie wniosków o przyznanie medali i odznaczeń oraz prowadzenie rejestru 

nadanych medali i odznaczeń na podstawie wniosków podmiotów uprawnionych; 

4) prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Uniwersytetu mających wpływ na ocenę 

i wizerunek UM; 

5) realizowanie działań promocyjnych adresowanych do społeczności akademickiej, Lublina 

i regionu promujących wizerunek Uniwersytetu; 

6) redagowanie treści zamieszczanych w internetowych i intranetowych serwisach 

informacyjnych Uniwersytetu oraz mediach społecznościowych w porozumieniu 

z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyłączeniem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Rzecznika Prasowego; 

7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu i monitorowanie zamieszczanych 

w nim treści. 

 

  § 72

BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

 

1. Biuro Szkoły Doktorskiej podlega Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 

2. Za prawidłowe wykonywanie zadań Biura odpowiada jego kierownik. 

3. Do zadań Biura należy prowadzenie spraw związanych z kształceniem doktorantów, którzy 

rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły 

Doktorskiej, w szczególności: 

1) obsługa administracyjna Dyrektora Szkoły Doktorskiej; 

2) obsługa administracyjna Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej; 

3) obsługa procesu kształcenia doktorantów; 

4) współpraca z Samorządem Doktorantów; 

5) współpraca z Kierownikami Studiów Doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 

akademickim 2019/2020; 
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6) obsługa administracyjna procesu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym. 

 

  § 73

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 

 

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne podlega Prorektorowi ds. Klinicznych. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum odpowiada Dyrektor Centrum. 

3. W skład Centrum wchodzą: 

1) Pełnomocnik ds. SPSK Nr 1; 

2) Pełnomocnik ds. SPSK Nr 4; 

3) Pełnomocnik ds. USzD; 

4) Pełnomocnik ds. UCS; 

5) Dział Nadzoru i Kontroli: 

a) Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Programu Wieloletniego „Przebudowa 

i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie”; 

6) Sekretariat. 

4. Do zadań Pełnomocnika ds.: SPSK Nr 1, SPSK Nr 4, USzD oraz UCS należy w szczególności: 

1) bieżące monitorowanie działalności szpitali klinicznych; 

2) wnioskowanie o przeprowadzenie nadzwyczajnych kontroli szpitali; 

3) ocena wykorzystania potencjału szpitali klinicznych; 

4) reprezentowanie Rektora na spotkaniach z władzami szpitali klinicznych; 

5) opiniowanie planowanych przekształceń i inwestycji w szpitalach klinicznych. 

5. Dział Nadzoru i Kontroli podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum. 

6. Za prawidłową pracę Działu odpowiada jego kierownik. 

7. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) kontrola i ocena działalności szpitali klinicznych i innych podmiotów udzielających 

świadczeń zdrowotnych, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym w zakresie 

realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; 

2) kontrola i ocena gospodarki finansowej, poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach 

klinicznych; 

3) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich wyników Prorektorowi ds. Klinicznych; 

4) opiniowanie przekształceń jednostek szpitali klinicznych i prowadzenie spraw dotyczących 

zmian statutów szpitali klinicznych; 
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5) kontrola i ocena działalności szpitali klinicznych w zakresie prawidłowości gospodarowania 

mieniem i wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego; 

6) dokonywanie okresowych ocen efektywności i jakości pracy jednostek i komórek 

organizacyjnych szpitali klinicznych; 

7) prowadzenie spraw dotyczących powoływania Rad Społecznych szpitali klinicznych 

i odwoływania jej członków; 

8) analiza poziomu zobowiązań i należności finansowych oraz poziomu realizacji kontraktu 

z NFZ; 

9) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad realizacją zatwierdzonych przez Rektora 

Uniwersytetu zakupów i planów  inwestycyjnych w jednostkach klinicznych; 

10) analiza i prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu państwa inwestycji 

jednostek klinicznych, weryfikacja harmonogramów, bieżących i końcowych rozliczeń 

inwestycji finansowanych z budżetu państwa; 

11) kontrola i ocena zasadności wniosków dotyczących przejęcia, zakupów, zbycia  lub wynajmu 

majątku trwałego w zakresie ich celowości oraz przewidywanych efektów ekonomicznych; 

12) przygotowanie umów na udostępnianie oddziałów szpitalnych na potrzeby dydaktyczne 

i badawcze w szpitalach klinicznych i innych podmiotach prowadzących działalność 

leczniczą; 

13) prowadzenie i opiniowanie spraw związanych z użyczaniem szpitalom klinicznym mienia 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

14) monitorowanie zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia i przygotowywanie 

analiz dotyczących ich wpływu na organizację i finansowanie szpitali klinicznych oraz 

na działalność Uniwersytetu; 

15) koordynacja w zakresie planowanych inwestycji i zakupów dla poszczególnych szpitali 

klinicznych; 

16) wnioskowanie o wstrzymanie decyzji Dyrektora podmiotu leczniczego w razie stwierdzenia 

działania niezgodnego z prawem; 

17) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy Dyrektorów podmiotów leczniczych 

w zakresie spełniania przesłanek do przyznania nagrody rocznej. 

8. Osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Realizacji Programu Wieloletniego 

„Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie” podlega Kierownikowi Działu Nadzoru 

i Kontroli. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy współpraca przy realizacji inwestycji 

z Kierownikiem Projektu, udział w spotkaniach roboczych, stała współpraca z Pełnomocnikiem 

Rektora ds. Monitorowania Programu Wieloletniego oraz Działem Nadzoru i Kontroli w zakresie 
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planowanych kierunków działań oraz rozwiązaniach mających wpływ na realizację 

przedsięwzięcia, opiniowanie działań Szpitala w zakresie realizacji inwestycji oraz inne zadania 

wynikające z realizacji programu. 

9. Do zadań Sekretariatu należy obsługa kancelaryjno – biurowa Prorektora i Dyrektora. 

 

  § 74

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH 

 

1. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest jednostką powołaną w celu monitorowania 

komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet w roli 

Sponsora oraz Partnera. 

2. Centrum podlega organizacyjnie Rektorowi. 

3. Za prawidłową pracę Centrum odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Badań Klinicznych. 

4. Pełnomocnik Rektora ds. Badań Klinicznych reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w zakresie 

składania oświadczeń woli i zawierania umów dotyczących realizowanych przez Centrum zadań 

na podstawie odrębnego pełnomocnictwa Rektora. 

5. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) nadzór nad utworzeniem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Uniwersytecie; 

2) koordynowanie prac związanych ze stworzeniem systemu jakości prowadzenia badań 

klinicznych w Uniwersytecie; 

3) dokonywanie uzgodnień strategicznych dotyczących udziału Uczelni w niekomercyjnych 

badaniach klinicznych w roli Sponsora/Partnera; 

4) zatwierdzanie sprawozdań z prowadzanych badań klinicznych oraz pracy jednostki; 

5) zalecanie odpowiednich działań profilaktycznych i/lub naprawczych w prowadzonych 

badaniach; 

6) nawiązanie współpracy z istniejącymi sieciami ośrodków badawczych polskich 

i zagranicznych, w szczególności dla badań niekomercyjnych. 

6. Do zadań Centrum należy w szczególności:  

1) monitorowanie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez 

Uniwersytet w roli Sponsora oraz Partnera; 

2) pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy pomiędzy jednostkami Uniwersytetu oraz 

podmiotami zewnętrznymi; 

3) udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, 

inicjowania i realizacji badan klinicznych; 

4) obsługa i wsparcie prawne badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet; 
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5) zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań prowadzanych przez Uniwersytet, m.in. 

inicjowanie współpracy z głównymi badaczami oraz ośrodkami badawczymi, w tym 

uniwersyteckimi szpitalami klinicznymi, pośrednictwo w udostępnieniu aparatury i innych 

zasobów będących własnością Uniwersytetu; 

6) zarządzanie jakością badań klinicznych poprzez m.in. tworzenie adekwatnych procedur 

operacyjnych/instrukcji oraz kontrolę jakości prowadzonych badań przez CWBK; 

7) współpraca z ośrodkami prowadzącymi badania kliniczne oraz z badaczami; 

8) zapewnienie wsparcia z obszaru IT, umożliwiającego bieżący nadzór nad poprawnym 

funkcjonowaniem wszystkich systemów i aplikacji, strony internetowej oraz mediów 

społecznościowych niezbędnych do realizacji badań klinicznych; 

9) wsparcie procedur zarządzania materiałem biologicznym i produktem leczniczym 

w obsługiwanych przez CWBK badaniach; 

10) koordynacja badań klinicznych wraz z obsługą logistyczno - administracyjną badania 

klinicznego; 

11) koordynacja procedur bezpieczeństwa farmakoterapii oraz w obszarze biostatystyki 

medycznej; 

12) promowanie CWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej; 

13) udział w czynnościach kontrolnych (audytów) i koordynowanie działań kontrolnych 

dotyczących badań klinicznych nadzorowanych przez CWBK. 

 

  § 75

BIURO KANCLERZA 

 

1. Biuro Kanclerza podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłową pracę Biura odpowiada koordynator. 

3. Do zadań Biura Kanclerza należy w szczególności:  

1) obsługa kancelaryjno – biurowa Kanclerza i Zastępcy Kanclerza w zakresie korespondencji 

służbowej, telefonów i poczty elektronicznej; 

2) ustalanie terminarza spotkań, przyjęć i wyjazdów Kanclerza i Zastępcy Kanclerza; 

3) przygotowywanie spotkań z interesantami i gośćmi; 

4) przygotowywanie wniosków o wydanie delegacji i druków delegacji dla Kanclerza 

i Zastępcy Kanclerza. 
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  § 76

DZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ EKONOMICZNYCH 

 

1. Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Do zadań Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych należy w szczególności: 

1) przygotowanie zbiorczego planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu w tym: prowizorium 

planu rzeczowo - finansowego oraz planu rzeczowo finansowego Uniwersytetu; 

2) weryfikacja sporządzanego przez Dział Spraw Socjalnych Studentów planu rzeczowo  

– finansowego Funduszu Stypendialnego; 

3) sporządzanie i analiza miesięcznego wykonania planu rzeczowo – finansowego 

Uniwersytetu; 

4) opracowywanie zestawień i analiz w zakresie poniesionych kosztów z podziałem 

na poszczególne rodzaje działalności; 

5) sporządzanie innych analiz, raportów, symulacji i prezentacji; 

6) podział i rozliczanie środków finansowych na dydaktykę kliniczną oraz sporządzanie umów 

ze szpitalami klinicznymi w sprawie udostępniania jednostek organizacyjnych niezbędnych 

do prowadzenia kształcenia studentów w zawodach medycznych; 

7) opracowywanie na potrzeby właściwych organów administracji publicznej: 

a) sprawozdań z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu, 

b) materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok następny, w tym środków budżetu 

państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 

8) weryfikacja cenników świadczonych usług, w szczególności działalności pomocniczej 

dla działalności naukowej; 

9) weryfikacja kalkulacji sporządzanych przez jednostki merytoryczne Uniwersytetu; 

10) przygotowywanie zbiorczych materiałów na potrzeby Senackiej Komisji ds. Zasobów 

i Budżetu dotyczących planowanych inwestycji i remontów Uniwersytetu opracowanych 

przez działy merytoryczne; 

11) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi Uniwersytetu finansowanymi 

z budżetu państwa z wyłączeniem inwestycji finansowanych w ramach działalności naukowo 

- badawczej oraz ze środków funduszy europejskich w zakresie weryfikacji harmonogramów, 

bieżących i końcowych rozliczeń inwestycji sporządzanych przez działy merytorycznie 

odpowiedzialne za opracowanie dokumentów; 

12) weryfikacja wniosków dotyczących zamówień publicznych oraz umów z kontrahentami pod 

kątem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Uniwersytetu; 
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13) weryfikacja wniosków dotyczących umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz 

wypłacanych z tego tytułu wynagrodzeń w ramach bezosobowego funduszu płac pod kątem 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Uniwersytetu. 

 

  § 77

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Dział Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada kierownik. 

3. Kierownik działu swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy. 

4. Dział Zamówień Publicznych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

podlegające stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Do zakresu działań Działu Zamówień Publicznych należy, w szczególności: 

1) planowanie zamówień publicznych Uniwersytetu w oparciu o zamówienia wykazane 

w planach zamówień publicznych działów merytorycznych, w szczególności pod kątem 

rodzaju zamówienia oraz zastosowania właściwej procedury; 

2) opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowanych w trybie ustawy Pzp, szczególnie w zakresie zgodności procedury i trybu 

postępowania z ustawą Pzp; 

3) przyjmowanie do realizacji w trybie ustawy Pzp, zatwierdzonych przez odpowiednie władze 

Uniwersytetu wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) zabezpieczenie obsługi sekretarskiej oraz proceduralnej pracy komisji przetargowej. 

6. We współpracy z komisją przetargową oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, 

prowadzi postępowania o zamówienie publiczne realizowane w trybie ustawy Pzp, w tym 

prowadzi dokumentację postępowania, w szczególności w zakresie: 

1) przygotowywania projektów pism i zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych; 

2) sporządzania projektów wymaganych ustawą Pzp dokumentów: specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), zaproszeń, ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania 

wykonawców, wyjaśnień, wezwań, zawiadomień, pism itp.; 

3) sporządzania druków niezbędnych do prawidłowego prowadzenia oraz dokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp; 

4) prowadzenia protokołu postępowania, zgodnie z wymogami ustawy Pzp; 

5) zawiadamiania wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania; 

6) ogłaszania wyników postępowania w sposób i miejscu wymaganym ustawą Pzp; 
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7) sporządzanie umów będących wynikiem przeprowadzonych przez Dział postępowań 

o zamówienie publiczne; 

8) sporządzanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych 

z prowadzonymi przez Dział postępowaniami, m.in. przekazywanie ich Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej, zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczanie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu; 

9) obsługa zamówień grupowych; 

10) reprezentowanie Uniwersytetu w postępowaniach przed Urzędem Zamówień Publicznych; 

11) obsługa administracyjna kontroli zamówień publicznych oraz udzielanie odpowiedzi 

na ewentualne zarzuty pokontrolne; 

12) sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych w danym 

roku kalendarzowym i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych. 

7. Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji z prowadzonych przez Dział spraw, 

zgodnie z ustawą Pzp oraz obowiązującymi w Uniwersytecie przepisami. 

8. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy Pzp. 

 

  § 78

KANCELARIA OGÓLNA 

 

1. Kancelaria Ogólna podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłową pracę Kancelarii Ogólnej odpowiada jej kierownik. 

3. Do zadań Kancelarii Ogólnej należy w szczególności: 

1) przyjmowanie, rejestrowanie oraz przekazywanie korespondencji przychodzącej 

do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w tym przesyłek przekazanych 

pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP; 

2) obsługa reklamacji przesyłek; 

3) dystrybucja korespondencji adresowanej do jednostek organizacyjnych znajdujących się poza 

siedzibą Collegium Novum; 

4) obsługa zapotrzebowań na usługi kurierskie; 

5) przygotowywanie do wysyłki, rejestrowanie oraz przekazywanie operatorom usług 

pocztowych korespondencji wychodzącej z Uniwersytetu; 

6) rozliczanie i raportowanie kosztów poniesionych na wysyłkę korespondencji w tym usług 

kurierskich; 

7) wysyłka korespondencji obsługiwanej za pośrednictwem platformy e-PUAP; 

8) rozdział prasy i wydawnictw; 



 Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

 67 

9) przyjmowanie i rejestracja ofert do przetargów; 

10) rejestracja i przekazywanie do odpowiednich jednostek organizacyjnych faktur 

wpływających do Uniwersytetu; 

11) obsługa centrali telefonicznej Uniwersytetu. 

 

  § 79

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY 

 

1. Dział Organizacyjno – Prawny podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłową pracę działu odpowiada kierownik. 

3. Do zakresu zadań Działu Organizacyjno - Prawnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie zbioru aktów prawa wewnętrznego (uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni, 

zarządzeń Rektora) oraz zbioru pism okólnych Kanclerza i obwieszczeń w wersji papierowej 

z ostatnich 3 lat; 

2) redagowanie i aktualizacja bazy wewnętrznych aktów prawnych w systemie elektronicznym; 

3) sporządzenie projektów uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni oraz zarządzeń Rektora 

we współpracy z Zespołem Radców Prawnych na podstawie założeń merytorycznych 

opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych; 

4) przekazywanie projektów uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni oraz zarządzeń Rektora 

do Biura Rektora drogą elektroniczną; 

5) informowanie o nowych aktach prawa wewnętrznego za pomocą poczty elektronicznej oraz 

elektronicznego systemu aktów prawnych; 

6) wprowadzanie oraz aktualizacja danych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

w zintegrowanym systemie informatycznym oraz systemie POL-on; 

7) merytoryczny nadzór nad treściami publikowanymi w BIP Uniwersytetu w zakresie 

wprowadzania oraz aktualizacji struktury Uniwersytetu oraz wewnętrznych aktów prawnych; 

8) sporządzanie pełnomocnictw udzielonych przez Kanclerza i prowadzenie ich rejestru; 

9) koordynowanie zawierania umów cywilnoprawnych niezastrzeżonych do kompetencji innych 

jednostek organizacyjnych; 

10) wnioskowanie o wydanie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu 

w podatkach z Urzędu Skarbowego i o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy z ZUS; 

11) przygotowywanie zapytań o udzielenie informacji o niekaralności Uniwersytetu oraz Rektora 

w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez jednostki organizacyjne; 
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12)  potwierdzanie za zgodność z oryginałem wewnętrznych aktów prawnych, z wyjątkiem 

sytuacji, w których wymagane jest poświadczenie przez Rektora, Kanclerza, Radcę 

Prawnego lub innego upoważnionego pracownika; 

13) protokołowanie przebiegu spotkań organizowanych pod kierownictwem Kanclerza 

wymagających utrwalenia na piśmie; 

14) prowadzenie spraw należących do Kanclerza, nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

jednostek organizacyjnych. 

 

  § 80

DZIAŁ DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 

1. Dział ds. Systemów Informatycznych podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Kierownik działu swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy. 

4. Do zadań Działu  należy w szczególności: 

1) zapewnienie dostępu dla użytkowników do internetu oraz usług dostępnych na serwerach 

Uniwersytetu; 

2) administrowanie systemami operacyjnymi, bazami danych oraz oprogramowaniem 

zainstalowanym na serwerach Uniwersytetu (m.in. serwisy www, system pocztowy, active 

directory); 

3) nadzór techniczny nad zewnętrznymi systemami niezbędnymi do prawidłowego 

funkcjonowania Uniwersytetu (m.in. Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym  

POL-on, SZOI itp.); 

4) administrowanie oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej Uniwersytetu w punkcie styku 

z Internetem; 

5) realizacja polityk kopii bezpieczeństwa danych z serwerów Uniwersytetu; 

6) administrowanie oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego będącego własnością 

Uniwersytetu; 

7) administrowanie oraz rozbudowa kontroli dostępu do obiektów będących własnością 

Uniwersytetu; 

8) posiadanie dokumentacji technicznej systemów informatycznych będących w kompetencjach 

Działu ds. Systemów Informatycznych; 

9) udział w projektach technicznych realizowanych w zakresie teleinformatyki; 

10) realizacja zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, 

oprogramowania serwerowego i jego legalności; 
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11) kreowanie kierunku rozwoju informatycznego Uniwersytetu; 

12) udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom organizacyjnym w zakresie 

przygotowywania specyfikacji technicznej do umów z zakresu infrastruktury serwerowej, 

sieciowej, aplikacyjnej, monitoringu wizyjnego, usług informatycznych, opracowywania 

wytycznych w zakresie konfiguracji eksploatowanych stacji roboczych i innych urządzeń 

teleinformatycznych, zgłoszeń serwisowych użytkowników oraz projektów 

teleinformatycznych; 

13) nadzór nad realizacją umów związanych z zakresem kompetencji Działu ds. Systemów 

Informatycznych, w tym związanych  z utrzymaniem i wdrażaniem Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego; 

14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

w zakresie: nadawania uprawnień do systemu oraz prowadzenia ich rejestru, monitorowania 

stabilności działania systemu oraz jego poziomu dostępności, udziału w testach nowych 

funkcjonalności, analizy zgłoszeń serwisowych od użytkowników, opracowywanie 

programów szkoleń z zakresu użytkowania ZSI. 

 

  § 81

DZIAŁ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO 

 

1. Dział Wsparcia Informatycznego podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Kierownik działu swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy. 

4. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) sporządzanie planów zakupów i usług realizowanych przez Dział Wsparcia Informatycznego; 

2) ewidencjonowanie potrzeb i realizowanie umów w zakresie zakupu sprzętu 

teleinformatycznego, projektorów oraz oprogramowania standardowego (m.in. systemy 

operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie graficzne, systemy antywirusowe) 

i serwerowego dla Uniwersytetu oraz systemów audiowizualnych; 

3) udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom organizacyjnym w zakresie 

przygotowywania specyfikacji technicznej do umów z zakresu zakupu sprzętu 

teleinformatycznego, projektorów oraz oprogramowania standardowego (m.in. systemy 

operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie graficzne, systemy antywirusowe) 

i serwerowego dla Uniwersytetu oraz systemów audiowizualnych; 

4) przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie 

zadań Działu; 
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5) przygotowywanie umów związanych z zadaniami Działu, o ile nie ma zastosowania ustawa 

Prawo zamówień publicznych lub przygotowywanie specyfikacji technicznej zamówienia 

na w/w usługi lub dostawy i realizacja zawartych umów o ile znajdzie zastosowanie ustawa 

Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia, przy 

formułowaniu wymogów dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe 

unormowań Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych; 

6) zapewnienie właściwej realizacji umów z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, 

projektorów, telefonii stacjonarnej i mobilnej, sieci wewnętrznej, systemów 

telekomunikacyjnych oraz systemów audiowizualnych; 

7) administrowanie, rozbudowa oraz zapewnienie dostępu użytkownikom do sieci wewnętrznej 

Uniwersytetu; 

8) prowadzenie Help Desku oraz obsługa zgłoszeń dotyczących awarii i usterek sprzętu 

komputerowego, projektorów, sieci wewnętrznej, oprogramowania standardowego i urządzeń 

telekomunikacyjnych i systemów audiowizualnych; 

9) nadzór nad stanem stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i urządzeń teleinformatycznych 

wraz z jego konfiguracją; 

10) instalacja i konfiguracja oprogramowania standardowego; 

11) realizacja zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa w zakresie sprzętu komputerowego 

i oprogramowania standardowego oraz jego legalności; 

12) udział w projektach technicznych realizowanych w zakresie teleinformatyki; 

13) administrowanie dostępem do usług telefonii mobilnej i stacjonarnej; 

14) współpraca z Działem ds. Systemów Informatycznych w zakresie administrowania 

systemami, zakupu infrastruktury informatycznej i oprogramowania, realizacji projektów 

teleinformatycznych. 

 

  § 82

ZESPÓŁ DS. MODERNIZACJI MAJĄTKU 

 

1. Zespół ds. Modernizacji Majątku podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłową pracę zespołu odpowiada koordynator. 

3. Do zakresu zadań zespołu należy w szczególności: 

1) poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania modernizacji majątku Uniwersytetu 

obniżających koszty bieżącej eksploatacji; 

2) aplikowanie o środki na cele, o których mowa w pkt 1; 

3) koordynowanie realizacji zawartych umów i rozliczeń. 
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  § 83

ARCHIWUM 

 

1. Archiwum podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Nadzór nad stanem i sposobem przechowywania materiałów archiwalnych prowadzi Archiwum 

Państwowe w Lublinie. 

3. W Archiwum gromadzi się dokumentację stanowiącą materiały archiwalne (akta kat. „A”) oraz 

dokumentację nie archiwalną posiadającą czasową wartość praktyczną (akta kat. „B”). 

4. Do zadań Archiwum należy w szczególności: 

1) przyjmowanie dokumentacji; 

2) prowadzenie ewidencji i opracowywanie oraz porządkowanie przyjętej dokumentacji, 

w sytuacji gdy jest nieuporządkowana; 

3) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji; 

4) udostępnianie przechowywanej dokumentacji; 

5) przeprowadzanie kwerend archiwalnych; 

6) prowadzenie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

7) przekazywanie do Archiwum Państwowego rocznego sprawozdania z działalności i stanu 

dokumentacji w Archiwum. 

5. Szczegółowe zasady działania i procedur Archiwum reguluje Instrukcja Archiwalna UM. 

 

  § 84

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 

 

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada kierownik. 

3. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego swoje zadania wykonuje przy pomocy 

zastępcy. 

4. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, dozorem, użytkowaniem budynków 

i terenów Uniwersytetu, nadzór nad właściwą eksploatacją i zabezpieczeniem tych obiektów 

oraz znajdującego się w nich mienia; 

2) przygotowywanie, nadzór oraz rozliczanie umów związanych z wynajmem lokali i dzierżawą 

gruntów; 

3) zawieranie umów na dostawę gazu, c. o., wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, 

pranie, ochronę obiektów i innych związanych z zadaniami działu, o ile nie ma zastosowania 

ustawa Prawo zamówień publicznych lub przygotowywanie specyfikacji technicznej 
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zamówienia na w/w usługi i realizacja zawartych umów o ile znajdzie zastosowanie ustawa 

Prawo zamówień publicznych; 

4) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia osób w tym NNW studentów, uczestników 

kursów (CKP) i projektów (Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju), zagranicznych wyjazdów 

służbowych, oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia Uniwersytetu; 

5) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz innych opłat wynikających 

z zadań realizowanych przez dział; 

6) wprowadzanie oraz aktualizacja danych dotyczących infrastruktury Uniwersytetu w ramach 

sprawozdań do instytucji zewnętrznych zgodnie z przepisami prawa; 

7) planowanie, rozliczanie kosztów i przychodów w ramach przyznanego budżetu; 

8) zagospodarowanie odpadów w tym utylizacja środków chemicznych i medycznych; 

9) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odzieżą ochronną, roboczą, i środkami 

czystościowymi oraz wystawianie dowodów RW; 

10) planowanie, organizacja, nadzór i rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi; 

11) organizacja zadań porządkowych i dekoracyjnych w obiektach Uniwersytetu na uroczystości 

państwowe i uczelniane oraz egzaminy wstępne; 

12) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz kasacja zużytych i nieaktualnych 

pieczątek; 

13) zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych wraz z obiektami małej architektury; 

14) obsługa transportowa jednostek organizacyjnych; 

15) rozliczanie kierowców z czasu pracy, zużytego paliwa, części zamiennych oraz weryfikacja 

kart drogowych; 

16) zagospodarowywanie mienia ruchomego, który utracił walory użytkowe, a którego stan 

techniczny pozwala na dalszą pracę, w tym prowadzenie bazy informacji na temat majątku 

ruchomego zbędnego, możliwego do przekazania oraz informowanie jednostek w zakresie 

możliwości doposażania jednostek w ramach zaopatrzenia wtórnego. 

 

  § 85

DZIAŁ TECHNICZNY 

 

1. Dział Techniczny podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Kierownik działu swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy. 

4. Do zadań Działu Technicznego należy: 
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1) ewidencjonowanie i analiza potrzeb dotyczących dostaw i usług zgłaszanych przez jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu w zakresie zadań działu; 

2) dokonywanie wyceny w/w zapotrzebowań; 

3) przygotowywanie umów związanych z zadaniami działu, o ile nie ma zastosowania ustawa 

Prawo zamówień publicznych lub przygotowywanie specyfikacji technicznej zamówienia na 

w/w usługi lub dostawy i realizacja zawartych umów o ile znajdzie zastosowanie ustawa 

Prawo zamówień publicznych; 

4) planowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu; 

5) planowanie remontów budynków i budowli; 

6) przygotowanie niezbędnych dokumentów technicznych dotyczących remontów i inwestycji; 

7) sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego w zakresie remontów i inwestycji oraz ich 

rozliczenie o ile nie są zlecone na zewnątrz; 

8) wykonywanie bieżących remontów i napraw oraz usuwanie wynikłych awarii; 

9) utrzymanie stałej sprawności technicznej wszystkich obiektów Uniwersytetu, dokonywanie 

okresowych przeglądów, prowadzenie i nadzorowanie prac konserwacyjnych, napraw 

urządzeń budowlanych, mebli oraz wyposażenia instalacyjnego w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy brygad rzemieślniczych; 

11) skreślony.  

 

  § 86

DZIAŁ ZAOPATRZENIA 

 

1. Dział Zaopatrzenia podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. W skład Działu Zaopatrzenia wchodzi: 

1) Sekcja ds. Zakupów; 

2) Magazyn Centralny. 

4. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiadają ich kierownicy. 

5. Do zakresu działania Sekcji ds. Zakupów należy: 

1) w zakresie udzielania zamówień publicznych: 

a) opracowywanie rocznych planów zakupów materiałów, usług i innych na podstawie 

zgłoszeń jednostek organizacyjnych, 

b) bilansowanie potrzeb w zakresie zakupów wyposażenia mebli, 
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c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu opracowania 

szczegółowych warunków specyfikacji zamówienia, 

d) realizacja zakupów zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień 

publicznych oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu 

w  zakresie procedury prowadzenia przetargów, 

e) prowadzenie postępowania reklamacyjnego towarów w razie stwierdzonych usterek lub 

braków, 

f) sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych zakupionych materiałów, usług 

i innych i przekazywanie ich do kwestury oraz inne związane z tym czynności, 

g) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, 

h) składanie deklaracji do systemu INTRASTAT o obrocie handlowym podlegającym 

zgłoszeniu; 

2) w zakresie zaopatrzenia materiałowego: 

a) prowadzenie ewidencji zamówień, 

b) dokonywanie wyceny zapotrzebowani, 

c) dokonywanie zakupów zamówionych przez jednostki organizacyjne   Uniwersytetu 

towarów, 

d) zawieranie umów związanych z zadaniami Działu, 

e) współpraca z Urzędem Celnym oraz przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi przy 

odbiorze i ekspedycji materiałów, 

f) prowadzenie spraw związanych z reklamacjami, 

g) prowadzenie ewidencji faktur i rachunków. 

6. Do zakresu działania Magazynu Centralnego w szczególności należy: 

1) prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie powierzonego mienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami prawidłowej gospodarki materiałowej; 

2) przyjmowanie oraz wydawanie materiałów na podstawie dowodów magazynowych; 

3) przestrzeganie normatywnego stanu zapasów, bieżące wnioskowanie upłynniania zbędnych 

i nadmiernych zapasów; 

4) współpraca z Działem Uniwersytetu dysponującym środkami transportowymi w celu 

zabezpieczenia potrzeb transportowo-spedycyjnych magazynu. 

 

  § 87

DZIAŁ APARATURY NAUKOWEJ 

 

1. Dział Aparatury Naukowej podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 
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2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. W skład Działu Aparatury Naukowej wchodzą: 

1) Sekcja ds. Zakupów Aparatury; 

2) Sekcja ds. Serwisu i Eksploatacji Aparatury. 

4. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiadają kierownicy sekcji. 

5. Do zakresu działania Sekcji ds. Zakupów Aparatury w szczególności należy: 

1) ewidencjonowanie i analiza potrzeb w zakresie zakupów aparatury (naukowej, badawczej, 

dydaktycznej) oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

2) dokonywanie wyceny w/w zapotrzebowań poprzez rozeznanie ofert rynkowych; 

3) sporządzanie planów zakupów aparatury z podziałem na źródła finansowania, w oparciu 

o złożone zapotrzebowania; 

4) realizacja procesów zakupów zgodnie z zatwierdzonymi planami, z zachowaniem procedur 

zamówień zgodnych z wewnętrznymi uregulowaniami, stosowanie PZP, ustawy o finansach 

publicznych, w tym przygotowywanie umów i zamówień na dostawy, współpraca z Działem 

Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia; 

5) prowadzenie rejestrów zamówień i umów oraz potwierdzanie ich zgodności merytorycznej; 

6) dokonywanie wyceny, wystawianie zamówień, zakup oraz sprawowanie nadzoru nad ich 

realizacją, a także prowadzenie w tym zakresie dokumentacji i rejestrów. 

6. Do zakresu działania Sekcji ds. Serwisu i Eksploatacji Aparatury należy: 

1) ewidencjonowanie i analiza potrzeb dotyczących usług naprawy i przeglądów aparatury 

zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu; 

2) dokonywanie wyceny w/w zapotrzebowań dotyczących napraw i przeglądów aparatury; 

3) przygotowywanie umów związanych z zadaniami sekcji, o ile nie ma zastosowania ustawa 

Prawo zamówień publicznych lub przygotowywanie specyfikacji technicznej zamówienia 

na w/w usługi lub dostawy związane z eksploatacją aparatury i realizacja zawartych umów 

o ile znajdzie zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, współpraca z Działem 

Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia; 

4) prowadzenie rejestrów faktur i rachunków oraz potwierdzanie ich zgodności z zamówieniem 

wraz z przywołaniem trybu jego realizacji; 

5) monitorowanie realizacji zamówień i współpraca z wykonawcą i jednostką składającą 

zapotrzebowanie; 
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6) dokonywanie wyceny, wystawianie zamówień, zakup elementów eksploatacyjnych oraz 

sprawowanie nadzoru nad ich realizacją, a także prowadzenie w tym zakresie dokumentacji 

i rejestrów; 

7) prowadzenie ewidencji aparatury podlegającej kontroli dozoru technicznego; 

8) wykonywania napraw bieżących, okresowych przeglądów i konserwacji aparatury naukowej, 

zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez użytkowników. 

 

  § 88

DZIAŁ ADMINISTROWANIA DOMAMI STUDENCKIMI 

 

1. Dział Administrowania Domami Studenckimi podlega Kanclerzowi. 

2. Za prawidłową pracę działu odpowiada jego kierownik. 

3. Do zadań działu należy: 

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Domów Studenckich w zakresie: 

a) rozdziału miejsc oraz sporządzania wniosków, dokumentowania oraz zabezpieczenia 

i archiwizowania decyzji i dokumentów z tym związanych, 

b) organizacji i przebiegu prac Wydziałowej Komisji ds. Domów Studenckich 

i  Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich oraz sprawozdawczości z realizacji 

kwaterowania, 

c) egzekwowania dochodów, właściwego dysponowania i zabezpieczania majątku 

podległych domów studenckich, 

d) kwaterowania doraźnego gości w pokojach gościnnych i w przypadku wolnych miejsc 

w pokojach studenckich, 

e) prowadzenia ewidencji mieszkańców oraz jej zabezpieczenia przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, a także wykorzystywania pozyskanych danych wyłącznie do celów 

służbowych, 

f) zapewnienia utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu domów 

studenckich, 

g) wnioskowanie w zakresie remontów, zakupów i napraw; 

2) bieżąca analiza kosztów i dochodów domów studenckich: 

a) wnioskowanie w zakresie wysokości odpłatności za miejsce w domu studenckim, 

b) wnioskowanie w zakresie wysokości odpłatności za miejsce z tytułu kwaterowania 

doraźnego, 
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c) planowania zakupów materiałów, wyposażenia i usług dla potrzeb domów studenckich 

i ich mieszkańców; 

3) współdziałanie z Samorządem Studentów w zakresie: 

a) prawidłowego funkcjonowania domów studenckich, 

b) opracowywania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego oraz zasad przyznawania 

miejsc i kwaterowania będących załącznikiem Regulaminu świadczeń, 

c) rozpatrywania spraw mieszkańców naruszających postanowienia regulaminów oraz 

ewentualne przedkładanie Dziekanom wniosków o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego. 

 

  § 89

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 

 

1. Dział Księgowości bezpośrednio podlega Kwestorowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Kierownik działa przy pomocy kierowników sekcji. 

4. Do zadań Działu Księgowości należy prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu, 

z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz rodzajów jego działalności, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy o rachunkowości i Ustawy o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ustaw w obszarze prawa podatkowego, a w szczególności: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 

i systematycznym; 

2)  weryfikacja dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia i operacje gospodarcze; 

3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 

4) sporządzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu i wykonywanie innych obowiązków 

sprawozdawczych; 

5) przygotowywanie przepisów prawa wewnętrznego w zakresie zadań realizowanych przez 

Dział; 

6) przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej 

i sprawozdawczej; 

7) administrowanie modułem sprzedaży ZSI Egeria. 

5. W ramach Działu Księgowości funkcjonują: 

1) Sekcja ds. Rozliczeń Kosztów, Działalności Naukowo-Badawczej i Pomocniczej; 

2) Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Obsługi Projektów. 

6. Za prawidłową działalność Sekcji odpowiadają kierownicy sekcji. 
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7. Do zadań Sekcji ds. Rozliczeń Kosztów, Działalności Naukowo-Badawczej  i Pomocniczej 

należy w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji kosztów dotyczących działalności: 

a) dydaktycznej, z wyłączeniem działalności domów studenckich, 

b) naukowo-badawczej, 

c) pomocniczej dla działalności naukowo-badawczej, 

d) pomocniczej pozostałej, 

e) ogólnouczelnianej; 

2) prowadzenie ewidencji przychodów dotyczących działalności: 

a) naukowo-badawczej, 

b) pomocniczej dla działalności naukowo-badawczej, 

c) pomocniczej pozostałej, 

d) ogólnouczelnianej; 

3) ewidencja i rozliczanie subwencji według działalności; 

4) ewidencja i rozliczanie dotacji w obszarze działalności Sekcji; 

5) rozliczanie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych; 

6) rozliczanie kosztów kształcenia według kierunków kształcenia za kolejne lata akademickie; 

7) prowadzenie ewidencji księgowej gospodarki magazynowej; 

8) prowadzenie ewidencji nakładów inwestycyjnych, z wyłączeniem nakładów finansowanych 

z funduszy unijnych; 

9) ewidencja księgowa rzeczowych składników majątku i wartości niematerialnych i prawnych; 

10) prowadzenie  ewidencji księgowej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w obszarze 

zadań realizowanych przez Sekcję; 

11) ewidencja i rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego; 

12) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi z tytułu zakupów 

i sprzedaży (z wyłączeniem działalności dydaktycznej) wraz z windykacją należności, w tym 

współpraca z Zespołem Radców Prawnych w przypadku braku skuteczności przedsądowych 

działań windykacyjnych; 

13) prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń wynagrodzeń; 

14) prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z pracownikami; 

15) prowadzenie rozrachunków z tytułu obciążeń publiczno-prawnych; 

16) obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

17) obsługa księgowa Własnego Funduszu Stypendialnego; 

18) ewidencja zmian Funduszu Zasadniczego w obszarze zadań wykonywanych przez Sekcję; 
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19) obsługa księgowa funduszu promocji; 

20) ewidencja i analiza rozliczeń międzyokresowych w obszarze zadań realizowanych przez 

Sekcję; 

21) współpraca z audytem wewnętrznym oraz audytem finansowym zewnętrznym i innymi 

podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w obszarze zadań realizowanych 

przez Sekcję; 

22) sporządzanie sprawozdań statystycznych w obszarze zadań realizowanych przez Sekcję; 

23) udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i raportów 

bieżących w obszarze zadań realizowanych przez Dział Księgowości. 

8. Do zadań Sekcji ds. Rozliczeń Dydaktyki i Obsługi Projektów  należy w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji przychodów z tytułu opłat za usługi edukacyjne; 

2) ewidencja i rozliczanie dotacji w obszarze działalności Sekcji; 

3) prowadzenie rozrachunków ze studentami i słuchaczami oraz współpraca z Zespołem 

Radców Prawnych w przypadku braku skuteczności przedsądowych działań 

windykacyjnych; 

4) obsługa księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych i innych źródeł 

zewnętrznych (m.in. NCN, NCBR); 

5) obsługa księgowa działalności prowadzonej przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego; 

6) obsługa księgowa konferencji i sympozjów; 

7) obsługa księgowa działalności domów studenckich; 

8) obsługa księgowa: 

a) Funduszu Stypendialnego, 

b) Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

c) Funduszu Rozwoju Programu; 

9) ewidencja zmian Funduszu Zasadniczego w obszarze zadań wykonywanych przez Sekcję; 

10) prowadzenie ewidencji księgowej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w obszarze zadań 

realizowanych przez Sekcję; 

11) ewidencja i analiza rozliczeń międzyokresowych w obszarze zadań realizowanych przez 

Sekcję; 

12) współpraca z audytem wewnętrznym oraz audytem finansowym zewnętrznym i innymi 

podmiotami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli w obszarze zadań realizowanych 

przez Sekcję: 

a) sporządzanie sprawozdań statystycznych w obszarze zadań realizowanych przez Sekcję, 



 Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

 80 

b) udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i raportów 

bieżących w obszarze zadań realizowanych przez Dział Księgowości. 

 

  § 90

DZIAŁ FINANSOWY 

 

1. Dział Finansowy bezpośrednio podlega Kwestorowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada kierownik. 

3. Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika. 

4. Zastępca Kierownika pełni funkcję kierownika Działu Finansowego w razie jego nieobecności. 

5. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: 

1) przygotowanie do płatności dokumentów zakupu z podziałem na obrót gotówkowy 

i bezgotówkowy, w tym kontrola pod względem formalno-rachunkowym, tj. zgodności 

z zawartymi umowami, zamówieniami, porozumieniami, źródłami sfinansowania oraz 

przepisami prawa wewnętrznego i zewnętrznego oraz dokonywanie ich terminowej zapłaty; 

2) wykonywanie przelewów: wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, potrąceń oraz innych 

zgodnie z dyspozycją otrzymaną z jednostek merytorycznych Uniwersytetu; 

3) wykonywanie dyspozycji wypłat świadczeń stypendialnych na podstawie otrzymanych 

dokumentów; 

4) monitorowanie obiegu wpływu do Działu Finansowego dokumentów zarejestrowanych 

w systemie Egeria; 

5) wykonywanie dyspozycji przedpłat krajowych i zagranicznych, zaliczek pracowniczych wraz 

z monitorowaniem wpływu do Działu Finansowego dokumentów je rozliczających; 

6) rejestracja i raportowanie wpływu środków finansowych według źródeł finansowania 

działalności Uniwersytetu; 

7) rejestracja otrzymanych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz ich zwrot 

na podstawie dyspozycji otrzymywanych z jednostek merytorycznych Uniwersytetu; 

8) aktualizacja bazy kontrahentów w systemie Egeria na podstawie otrzymanych informacji; 

9) rozliczanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych; 

10) rozliczanie ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych; 

11) wystawianie not księgowych (obciążeniowych) i ich ewidencja; 

12) prowadzenie procedur w zakresie obsługi bankowej Uniwersytetu wraz z przygotowaniem 

umów oraz ścisła współpraca z bankami współpracującymi; 

13) prowadzenie procedur w zakresie obsługi transportu i konwoju wartości pieniężnych wraz 

z przygotowaniem umowy; 
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14) monitoring rynku i przygotowywanie informacji w celu efektywnego zarządzania wolnymi 

środkami finansowymi Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

realizacja dyspozycji w tym zakresie; 

15) obsługa Kasy UM, w tym: wykonywanie operacji pieniężnych na podstawie dokumentów 

źródłowych oraz sporządzanie raportów kasowych; 

16) przechowywanie i zabezpieczenie: czeków, książeczek czekowych, weksli, aktów 

notarialnych, gwarancji i polis ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych oraz innych 

wartości i przedmiotów wymagających zabezpieczenia. 

 

  § 91

DZIAŁ EWIDENCJI MAJĄTKU 

 

1. Dział Ewidencji Majątku podlega Kwestorowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiada jego kierownik. 

3. Dział Ewidencji Majątku odpowiada za ewidencję majątku Uniwersytetu z uwzględnieniem 

miejsca jego użytkowania (jednostek organizacyjnych Uniwersytetu) oraz osób odpowiedzialnych 

materialnie. 

4. Do zadań Działu Ewidencji Majątku należy w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji składników majątku zgodnie z wewnętrznymi procedurami; 

2) ewidencja zmian miejsc użytkowania i osób odpowiedzialnych materialnie składników 

majątku; 

3) prowadzenie ewidencji mienia obcego znajdującego się w użytkowaniu jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu; 

4) prowadzenie ewidencji mienia Uniwersytetu oddanego na podstawie umów do użytkowania 

innym podmiotom; 

5) współpraca z Zespołem ds. Inwentaryzacji w zakresie raportowania stanów majątkowych 

w jednostkach podlegających inwentaryzacji; 

6) weryfikacja zinwentaryzowanego mienia z danymi ewidencyjnymi i ustalanie wyników 

przeprowadzonych inwentaryzacji; 

7) współpraca z Komisją Weryfikacji Różnic Inwentaryzacyjnych w zakresie wykazanych 

różnic inwentarzowych; 

8) sporządzanie rocznych oraz pięcioletnich planów amortyzacji i umorzenia majątku trwałego; 

9) comiesięczne naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych; 
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10) obsługa wniosków kasacyjnych wraz ze sporządzaniem dokumentacji i przygotowaniem jej 

do zatwierdzenia; wprowadzanie zmian w ewidencji; 

11) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie gospodarowania 

mienie i   jego ewidencjonowaniem; 

12) sporządzanie zestawień i raportów z w zakresie dostępnych danych ewidencyjnych 

na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej; 

13) współpraca z Działem Księgowości przy sporządzaniu  sprawozdania finansowego oraz 

innych sprawozdań będących w zakresie obowiązków Kwestury. 

 

  § 92

ZESPÓŁ DS. INWENTARYZACJI 

 

1. Zespół ds. Inwentaryzacji podlega Kwestorowi. 

2. Za prawidłową pracę Zespołu odpowiada Koordynator. 

3. Do obowiązków Zespołu ds. Inwentaryzacji w szczególności należy: 

1) realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji kontrolnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania mieniem Uniwersytetu przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu; 

2) opracowanie rocznych i czteroletnich harmonogramów inwentaryzacji; 

3) przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłych, okresowych, doraźnych i uzupełniających 

rzeczowych składników majątku Uniwersytetu zgodnie z harmonogramem i zasadami 

określonymi w Instrukcji Inwentaryzacyjnej i Ustawie o Rachunkowości; 

4) przeprowadzanie inwentaryzacji obcych składników majątku przyjętych do użytkowania 

przez Uniwersytet; 

5) wstępna ocena przydatności do użytkowania inwentaryzowanych składników majątku; 

6) wstępna weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych, egzekwowanie wyjaśnień dotyczących 

przyczyn ich powstania od osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie; 

7) informowanie władz Uniwersytetu o nieprawidłowościach w zakresie ewidencji, 

składowania, gospodarowania i zabezpieczenia majątku inwentaryzowanych jednostek; 

8) uzgadnianie aktualnych stanów majątkowych w jednostkach podlegających inwentaryzacji 

9) przekazywanie do Działu Kadr i Płac podpisanych oświadczeń o odpowiedzialności 

materialnej za powierzone mienie; 

10) znakowanie mienia zgodnie z nadanymi w  Dziale Ewidencji Majątku numerami 

inwentarzowymi; 

11) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu inwentaryzacji. 
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  § 93

BIURO KWESTORA 

 

1. Biuro Kwestora podlega bezpośrednio Kwestorowi. 

2. Do zadań Biura Kwestora należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjno – biurowa Kwestora i jego Zastępcy w zakresie korespondencji 

służbowej, telefonów i poczty elektronicznej; 

2) prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących; 

3) ustalanie terminarza spotkań, przyjęć i wyjazdów Kwestora i Zastępcy Kwestora oraz inne 

czynności organizacyjne zlecone przez Kwestora; 

4) przygotowywanie wniosków o wydanie delegacji i druków delegacji dla Kwestora oraz jego 

Zastępcy oraz przekazywanie ich do rozliczenia; 

5) współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym 

do realizacji powierzonych zadań. 


