
Zarządzenie Nr 178/2020 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
z dnia 19 listopada 2020 roku 

 

w sprawie wyodrębnienia i wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych  

na realizację Programu „Ambasador Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wyodrębnia się środki finansowe przeznaczone  

na finansowanie zadań w zakresie promocji Uczelni, zwane dalej Programem. 

2. Program przyjmuje nazwę „Ambasador Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

§ 2 

1. Zadania Programu realizuje Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Program realizuje zadania mające na celu: 

1) promowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu, 

2) umacnianie pozycji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kraju i za granicą, 

3) promowanie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie 

wizerunku i konkurencyjności Uniwersytetu. 

 

§ 3 

1. W celu realizacji zadań Programu zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 % odpisu od 

przychodów z tytułu opłat rekrutacyjnych wnoszonych przez kandydatów na studia stacjonarne  

i niestacjonarne. 

2.  Dodatkowo zasila się w roku 2021 środki będące w dyspozycji Programu o środki finansowe 

niewykorzystane w ramach działalności Funduszu Promocji. 

 

§ 4 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 2, ze środków Programu mogą być 

finansowane działania dotyczące m.in. : 

1) opracowywania i wydawania materiałów promocyjnych i informacyjnych w formie: 

folderów, informatorów, albumów, plakatów i filmów, wersji drukowanej i elektronicznej,  

w języku polskim i angielskim, 

2) prezentacji Uczelni na portalach edukacyjnych, 

3) zakupu materiałów promocyjnych, 

4) redagowania i wydawania newslettera BLASK, 

5) organizowania wydarzeń: „Dni Otwarte” UM, „Spotkań z Medycznym Rynkiem„ 

6) udziału w Targach i Festynach Edukacyjnych, w Targach Pracy oraz Festiwalu Nauki,  

w kraju i za granicą, 



7) organizowania spotkań studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych z pracodawcami  

i ekspertami rynku pracy, 

8) współpracy Uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie organizowania konkursów, 

szkoleń, kół zainteresowań o tematyce medycznej. 

2. W ramach Programu, pracownikom szczególnie zaangażowanym w proces rekrutacji, mogą być 

wypłacane nagrody.  

 

§ 5 

1. Wydatkowanie środków finansowych na realizowane zadania odbywa się na podstawie 

zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego. 

2. Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych z Programu sprawuje Prorektor  

ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

3. Wszystkie wnioski dotyczące wydatkowania środków finansowych z Programu składane są  

do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki, za pośrednictwem Dyrektora Centrum 

Edukacji Medycznej. 

4. Kwestor zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Programu 

umożliwiającej uzyskanie bieżącej informacji o poniesionych kosztach i dostępności środków 

finansowych. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki Programu przechodzą na lata kolejne.  

 

§ 6 

1. Plan rzeczowo-finansowy, tworzony w oparciu o zatwierdzone przez Prorektora ds. Kształcenia  

i Dydaktyki do realizacji działania, sporządzany jest przez Dyrektora CEM, w terminie  

do 31 stycznia roku objętego planem. 

2. Procedura zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego obejmuje: 

- weryfikację Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych,  

- kontrasygnatę finansową Kwestora, 

- akceptację Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, 

- zatwierdzenie przez JM Rektora. 

3. Zmiana planu rzeczowo- finansowego w ciągu roku rozliczeniowego dokonywana jest w trybie 

opisanym powyżej z wyłączeniem terminu określonego w ust. 1. 

4. Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej w terminie do 31 stycznia roku następnego, zobowiązany 

jest do składania Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki rocznych sprawozdań z wykonania 

zaplanowanych działań i planów rzeczowo - finansowych za rok ubiegły. 

 

§ 7 

1. Wydatkowanie środków w ramach Programu realizowane jest na zasadach obowiązujących  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. Ze środków Programu nie może być finansowany zakup materiałów promocyjnych na cele 

konferencji, sympozjów naukowych organizowanych przez inne jednostki organizacyjne 

Uczelni. 

§ 8 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyodrębnienia  

i wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na promocję Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie. 



 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

 

 Rektor  
   Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


