
 
 
 

Zarządzenie Nr 185/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 1 grudnia 2020 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiącym załącznik 

do Zarządzenia Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 września 

2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 6 ust. 4 skreśla się pkt 2; 

2) w § 7 ust. 5 wyraz „Prorektorowi”  zastępuje się wyrazem „Prorektor”; 

3) w § 8 ust. 7 po wyrazie „Prorektor” skreśla się  „ds.”; 

4) w § 59 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu odpowiada koordynator.”; 
 

5) w § 60 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  inicjowanie współpracy, przygotowywanie założeń oraz realizacja programów  
          rozwoju kadry;”; 
 

6) w  § 60 w ust. 6 skreśla się pkt 4; 

7) w § 60 w ust. 6 w pkt 8 skreśla się wyrazy: „Głównego Urzędu Statystycznego,”; 

8) w § 60 w ust. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

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

        informacyjne oraz promocyjne Centrum Edukacji Medycznej oraz informatorów  

        o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu;”; 

9) w § 60 w ust. 6 skreśla się pkt 13; 



10) w § 60 w ust. 7 skreśla się pkt 8; 

11) w § 60 w ust. 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  aktualizacja informacji związanych z zakresem zadań sekcji na stronie internetowej  
       Uniwersytetu;”; 
 

12) w § 61 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

13) w § 61 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

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

        przekazywanie dokumentacji studentów Erasmus, nie później niż 30 dni przed 

        rozpoczęciem semestru;”; 

14) w § 61 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) koordynowanie planowania zajęć dla studentów, doktorantów i pracowników  

           przyjeżdżających w ramach programów wymiany akademickiej;”; 

15) w § 61 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

16) w § 62 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  koordynacja działań w zakresie zatwierdzania opiekunów i powoływania 

koordynatorów praktyk oraz sporządzanie dokumentacji do wypłaty ich 

wynagrodzeń;”; 

17) w § 62 w ust. 5 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 



„9)  prowadzenie sprawozdawczości Uniwersytetu związanej z tokiem studiów w systemie 

       POL-on (sprawozdanie S-10).”; 

18) w § 62 w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„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);”; 

18. w § 62 w ust. 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„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;”; 

19. w § 62 w ust. 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
 

„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;”; 

20. w § 62 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
 
8) obsługa administracyjna procedur poekspozycyjnych na zakażenia wirusem HIV, HBV, 
     i HCV.”; 

 
21. w § 63 w ust. 3 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„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;”; 



22. w § 63 w ust. 3 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

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

         innymi niż szpitale kliniczne;”; 

23. w § 64 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

       innymi niż szpitale kliniczne;”; 

24. w § 65 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”; 

       25. § 74 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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; 

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.”; 

25. § 75 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

26. w § 85 ust. 4 skreśla się pkt 11; 

27. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – schemat struktury organizacyjnej 

otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  Rektor  

    Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

          Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


