
Zarządzenie Nr 198/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zasad planowania zakupu wysokospecjalistycznej aparatury wraz 

z niezbędnymi do jej funkcjonowania składnikami majątkowymi w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie 

 

 Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W rozumieniu niniejszego Zarządzenia, wysokospecjalistyczna aparatura (zwana dalej 

aparaturą specjalistyczną) to zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych, 

laboratoryjnych, zabiegowych i diagnostycznych o małym stopniu uniwersalności i wysokich 

parametrach technicznych, mogące generować dodatkowe koszty związane w szczególności 

z montażem, eksploatacją, serwisem, bez względu na źródło finansowania. 

2. Zarządzenie określa zasady planowania zakupu aparatury, o której mowa w ust. 1: 

1) o wartości przekraczającej 130 000,00 złotych netto;  

2) o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto. 

3. Zakup aparatury specjalistycznej może być związany z koniecznością poniesienia wydatków 

na inne składniki majątkowe związane z jej prawidłowym funkcjonowaniem (np. stabilne 

podstawy niezbędne do posadowienia) oraz koniecznością przygotowania dodatkowych 

instalacji (klimatyzacja, dedykowana instalacja elektryczna, wentylacja itp.). 

 

§ 2 

Zasady planowania zakupu aparatury specjalistycznej o wartości przekraczającej 130 000,00 

złotych netto: 

1) wnioskodawca uzupełnia część A wniosku i składa go do Działu Aparatury Naukowej 

(DAN). Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

2) podanie we wniosku nazwy, typu i producenta nie wyklucza zakupu innej, 

„równoważnej” aparatury specjalistycznej; 

3) DAN koordynuje procedurę uzyskania wymaganych informacji, w tym:  

a)  weryfikuje oferty przedłożone przez wnioskodawcę, 

b) weryfikuje informacje na temat stanu posiadania aparatury w Uniwersytecie 

we współpracy z Działem Ewidencji Majątku, 



c) pozyskuje informacje od jednostek nadzorujących prace adaptacyjne, jeśli 

prawidłowe funkcjonowanie aparatury specjalistycznej tego wymaga; 

4) DAN przekazuje zweryfikowany wniosek do Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju 

(CWNiR); 

5) zakup aparatury specjalistycznej o wartości powyżej 100 000,00 złotych netto wymaga 

pozytywnej opinii Rady Naukowej Kolegium, zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/2020 

roku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 1 października 2020 roku 

w sprawie określenia wartości zakupów aparatury badawczej w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie wymagających opinii Rady Naukowej Kolegium; 

6) CWNiR informuje wnioskodawcę o opinii Rady Naukowej Kolegium  oraz decyzji 

Prorektora ds. Nauki dotyczącej wnioskowanego zakupu. 

7) w przypadku uzyskania zgody Prorektora ds. Nauki wnioskodawca składa 

zapotrzebowanie w zintegrowanym systemie informatycznym ZSI Egeria. 

Zapotrzebowania niewygenerowane w systemie Egeria, o ile nie stosuje się wobec nich 

innych procedur zgłaszania potrzeb, nie będą realizowane; 

8) wnioskodawca do momentu uzyskania zgody na zakup, o której mowa w pkt 7, nie 

może dokonywać żadnych czynności związanych z zakupem aparatury specjalistycznej; 

9) po zatwierdzeniu zapotrzebowania przez ośrodek decyzyjny, DAN wszczyna procedurę 

zakupu specjalistycznej aparatury, zgodnie z trybem i zasadami określonymi 

w instrukcji udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 3 

Zasady planowania zakupu aparatury specjalistycznej o wartości nieprzekraczającej 

130 000,00 złotych netto:  

1) wnioskodawca składa zapotrzebowanie w zintegrowanym systemie informatycznym 

ZSI Egeria ze wskazaniem źródła finansowania. Zapotrzebowania niewygenerowane 

w systemie Egeria, o ile nie stosuje się wobec nich innych procedur zgłaszania potrzeb, 

nie będą realizowane; 

2) DAN dokonuje wyceny przedmiotu zapotrzebowania w zintegrowanym systemie 

informatycznym ZSI Egeria i kieruje zapotrzebowanie do CWNiR celem  weryfikacji 

planowania zakupu oraz jego zasadności.  CWNiR  we współpracy z Działem Ewidencji 

Majątku i Działem Aparatury Naukowej,  dokonuje weryfikacji stanu posiadania 

majątku jednostki, pod kontem posiadania tożsamej aparatury w Uniwersytecie;  

3) decyzję o zakupie aparatury specjalistycznej podejmuje Prorektor ds. Nauki. 

 

 



§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki. 

 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad nabycia wysoce specjalistycznej aparatury wraz 

z niezbędnymi do jej funkcjonowania składnikami majątkowymi w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że zapotrzebowania złożone 

do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia rozpatrywane są na dotychczasowych 

zasadach.  

 

            w zastępstwie Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

               Prorektor ds. Nauki 

 

                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Stepulak 

 

 

 

 

 

 

 


