
 
Zarządzenie Nr 168/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 29 października 2020 roku 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie 

 
 Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 869), w związku z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 
Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

 
W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powołuje się Zespół ds. Systemu Kontroli 
Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie: 
 

1)  Kanclerz - Przewodniczący 
2)  Zastępca Kwestora - Menadżer Ryzyka 
3)  Dyrektor Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju 
4)  Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej 
5)  Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
6)  Kierownik Działu Kadr i Płac 

 
§ 2 

 
Do zadań Zespołu należy koordynowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 
w Uniwersytecie, a w szczególności : 

1) przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych pod kątem realizacji celów kontroli 
zarządczej; 

2) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz procedur wewnętrznych; 

3) podejmowanie działań w zakresie usprawnienia funkcjonowania Systemu Kontroli 
Zarządczej; 

4) zarządzanie ryzykiem, w tym wyznaczenie  poziomu akceptowalności ryzyka oraz 
akceptację mechanizmów kontroli; 

5) przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Uczelni; 
6) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników                      

w zakresie kontroli zarządczej. 
 

§ 3 
 

1. Do zadań Menadżera Ryzyka należy organizacja i nadzór nad procesem identyfikacji 
i oceny ryzyka w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Uczelni zgodnie z przyjętą 
w Uniwersytecie Procedurą „Zarzadzania Ryzykiem” w tym weryfikacja danych na temat 



ryzyk i mechanizmów kontroli oraz analiza dokonanej oceny, współpraca z jednostkami 
organizacyjnymi w zakresie wskazywania propozycji mechanizmów kontroli. 
2. Menadżerowi Ryzyka z tytułu wykonywanych zadań przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
 

§ 4 
  
Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do: 

1) wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2; 
2) terminowego wykonywania obowiązków nałożonych w związku z realizacją zadań, 

o których mowa w § 2. 
 

§ 5 
 

Z dniem 30 września 2020 roku traci moc Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu 
ds. Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 
2020 roku. 

       
 
 
    Rektor  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 
       Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


