
Zarządzenie Nr 72/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 29 kwietnia 2021 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 13-14 oraz § 93 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz Uchwały Nr LXVIII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian  

w strukturze jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zarządza się,  

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W strukturze jednostek wydziałowych Wydziału Lekarskiego dokonuje się następujących 

przekształceń: 

1) przekształca się Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katedrę i Zakład 

Dydaktyki i Symulacji Medycznej; 

2) w Katedrze Dydaktyki i Symulacji Medycznej tworzy się Pracownię Symulacji  

dla Bezpieczeństwa Pacjenta. 

§ 2 

 

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 

zmienionego Zarządzeniem Nr 171/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

29 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 185/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 1 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 28 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 ust. 2 skreśla się pkt 10; 

 

2) w § 30 ust. 2 wyrazy „Komisją ds. Wdrażania i Utrzymania ZSI oraz do spraw 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on” zastępuje się 



wyrazami „Komisją ds. Wdrożenia i Utrzymania Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego do zarządzania Uczelnią (ZSI).”; 

 

3) w § 30 ust. 3 wyrazy „w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym 

(POL-on)” zastępuje się wyrazami „w Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym (POL-on)”; 

 

4) w § 60 ust. 7 pkt 5 wyraz „POLON” zastępuje się wyrazem „POL-on”; 

 

5) w § 61 ust. 3 pkt 6 wyrazy „Zintegrowanego Systemu Informatycznego POL-on” 

zastępuje się wyrazami „Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym  

(POL-on)”; 

 

6) w § 63 ust. 3 pkt 3 wyraz „Pol-on” zastępuje się wyrazem „POL-on”; 

 

7) § 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„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; 

6) Zespół ds. Inwestycji Jednostek Klinicznych; 

7) Sekretariat.”; 

 

8) § 73 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) kontrola i ocena działalności jednostek klinicznych 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) kontrola i ocena działalności jednostek klinicznych w zakresie prawidłowości 

gospodarowania mieniem i wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego; 

4) kontrola i ocena zasadności wniosków jednostek klinicznych dotyczących 

przejęcia, zakupów, zbycia lub wynajmu majątku trwałego w zakresie ich 

celowości oraz przewidywanych efektów ekonomicznych; 



5) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie wyników kontroli 

Prorektorowi ds. Klinicznych; 

6) prowadzenie spraw dotyczących powoływania Rad Społecznych jednostek 

klinicznych i odwoływania jej członków; 

7) dokonywanie okresowych ocen efektywności i jakości pracy jednostek 

klinicznych i ich komórek organizacyjnych; 

8) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania przez Rektora Uniwersytetu 

planów rzeczowo-finansowych jednostek klinicznych, monitorowanie poziomu 

ich realizacji oraz analiza poziomu zobowiązań; 

9) analiza poziomu realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne finansowane 

przez NFZ; 

10) ocena raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek klinicznych oraz 

programów naprawczych; 

11) opracowywanie na potrzeby właściwych organów administracji publicznej 

zbiorczych planów i sprawozdań jednostek klinicznych  

w zakresie prowadzonych spraw; 

12) przygotowanie umów na udostępnianie oddziałów szpitalnych na potrzeby 

dydaktyczne i badawcze w innych podmiotach prowadzących działalność 

leczniczą; 

13) prowadzenie i opiniowanie spraw związanych z użyczaniem jednostkom 

klinicznym mienia ruchomego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

14) opiniowanie przekształceń jednostek klinicznych i prowadzenie spraw 

dotyczących zmian ich statutów; 

15) wnioskowanie o wstrzymanie decyzji Dyrektora podmiotu leczniczego  

w razie stwierdzenia działania niezgodnego z prawem; 

16) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy Dyrektorów podmiotów 

leczniczych w zakresie spełniania przesłanek do przyznania nagrody rocznej; 

17) monitorowanie zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia  

i przygotowywanie analiz dotyczących ich wpływu na organizację  

i finansowanie jednostek klinicznych oraz na działalność Uniwersytetu.”; 

 

9) w § 73 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„8. Zespół ds. Inwestycji Jednostek Klinicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Centrum.”; 

 

10) w § 73 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Za prawidłową pracę Zespołu odpowiada jego koordynator.”; 

 

11) w § 73 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 



„10. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) ocena wniosków o celowości inwestycji oraz projektów inwestycyjnych 

przedstawianych przez jednostki kliniczne; 

2) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej obejmującej realizację wspólnych 

zadań inwestycyjnych; 

3) przedstawianie wniosków w zakresie umownych zasad współdziałania stron 

uczestniczących w realizacji projektów; 

4) prowadzenie spraw z zakresu przepływu środków finansowych i ich rozliczeń; 

5) identyfikacja potencjalnych zagrożeń w realizacji projektów i przedstawianie 

wniosków Komitetowi Sterującemu; 

6) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu państwa inwestycji 

jednostek klinicznych, weryfikacja harmonogramów, bieżących i końcowych 

rozliczeń finansowych inwestycji; 

7) monitorowanie poziomu realizacji zadań ujętych w programach inwestycyjnych 

oraz ocena postępów ich realizacji; 

8) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania przez Rektora planów 

inwestycyjnych jednostek klinicznych oraz nadzór nad ich realizacją; 

9) przedkładanie JM Rektorowi okresowych sprawozdań z realizacji projektów 

inwestycyjnych.”; 

 

12) w § 73 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

 

„11. Sekretariat podlega Dyrektorowi Centrum.”; 

 

13) w § 73 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

 

„12. Do zadań Sekretariatu należy: 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Prorektora i Dyrektora; 

2) koordynacja obiegu dokumentów w Centrum; 

3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania przez Uniwersytet opinii sądowo-

lekarskich zleconych przez sąd, prokuraturę i policję; 

4) obsługa techniczno-administracyjna działalności Senackiej Komisji  

ds. Klinicznych.”; 

 

14) § 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 badań 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. 

7. W skład Centrum wchodzą: 

1) Dział ds. Organizacji Badań Klinicznych; 

2) Dział ds. Realizacji i Nadzoru Badań Klinicznych. 

8. Za prawidłowe funkcjonowanie działu odpowiadają kierownicy działów. 

9. Do zadań Działu ds. Organizacji Badań Klinicznych należy w szczególności : 

1) bieżący monitoring projektów naukowych realizowanych w Uniwersytecie 

pod kątem wyłonienia projektów badań klinicznych; 

2) prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania projektów badań 

klinicznych; 

3) doradztwo merytoryczne i koordynacja w zakresie przygotowania nowych 

protokołów dla niekomercyjnych badań klinicznych (medical writing); 

4) wsparcie biostatystyczne w czasie planowania badań klinicznych; 

5) tworzenie wzorów dokumentacji rejestracyjnej, niezbędnej do uzyskania 

pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz zgody Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

na prowadzenie badania klinicznego; 

6) nadzór nad prawidłowym procesem składnia dokumentacji do Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych i Komisji Bioetycznych; 

7) tworzenie wzorów dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, 

8) nadzór i współpraca z pozostałymi jednostkami uniwersyteckimi oraz 

pozauniwersyteckimi przy wycenie procedur oraz tworzeniu budżetów badań 

niekomercyjnych; 

9) zapewnienie obsługi prawnej oraz nadzór nad przygotowaniem umów;  

10) podpisywanie umów z partnerskimi Ośrodkami Badawczymi/ Badaczami; 



11) przygotowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących prowadzenie 

badań klinicznych w tym Standardowych Procedur Postępowania; 

12) zdobywanie, utrzymywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi 

(uniwersytetami, szpitalami, sponsorami komercyjnymi); 

13) zapewnienie prawidłowej archiwizacji dokumentacji badania klinicznego, dla 

którego Uniwersytet pełni rolę Sponsora; 

14) kontraktowanie ewentualnych usługodawców tj.: clinical research organization 

(CRO), specjalistyczne laboratoria (niewykonujące analiz w obrębie ośrodków) 

usługi kurierskie, biurowe oraz zakup brakujących sprzętów wymaganych do 

realizacji projektu. 

10. Do zadań Działu ds. Realizacji i Nadzoru Badań Klinicznych należy  

w szczególności: 

1) stała współpraca w zakresie obejmującym prowadzenie badania klinicznego  

z Badaczami, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, Komisjami Bioetycznymi oraz 

przedstawicielami odnośnych władz; 

2) koordynacja obszaru IT w badaniach klinicznych z ramienia CWBK poprzez 

zapewnienie funkcjonowania odpowiednich systemów, strony internetowej  

i informacji o prowadzonych badaniach; 

3) analiza protokołów badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych pod względem możliwości ich realizacji w Uniwersytecie; 

4) rekrutacja ośrodków do współpracy w projektach badawczych; 

5) pomoc podczas tworzenia oraz wdrażania standardowych procedur 

postepowania (SOP) dla prowadzonych badań; 

6) stała współpraca z badaczami odpowiedzialnymi za prowadzone projekty; 

7) opracowanie koncepcji akademickiego CRO; 

8) w momencie uruchomienia własnego CRO monitorowanie niekomercyjnych 

badań klinicznych, dla których Uniwersytet występuję w roli Sponsora 

(monitoring); 

9) kontrola jakości prowadzonych badań poprzez wykonywanie cyklicznych 

audytów;  

10) współpraca z Ośrodkami badawczymi oraz szkolenia w zakresie projektów 

klinicznych (zarządzania produktem leczniczym, materiałem biologicznym 

wykorzystywanym w badaniu, analiza składów badawczych, zapotrzebowania 

na sprzęt medyczny); 

11) zapewnienie odpowiedniej jakości farmakoterapii dla realizowanych badań 

klinicznych, poprzez monitorowanie jakości i bezpieczeństwa 

(pharmacovigillance); 

12) nadzór i koordynacja procesu zarzadzania produktem leczniczym  

w prowadzonych badaniach; 



13) nadzór i koordynacja procesu zarzadzania materiałem biologicznym  

w realizowanych badaniach; 

14) organizacja i koordynacja czynności związanych z przeprowadzeniem audytu 

wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli  badania klinicznego; 

15) przygotowanie oraz wsparcie Ośrodków podczas audytów zewnętrznych oraz 

inspekcji; 

16) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie tematyki badań 

klinicznych, jakości prowadzenia i koordynowania badań.”  

 

15) w § 80 ust. 4 pkt 3 wyrazy „Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on 

zastępuje się wyrazami „Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym  

POL-on”;  

 

16) § 84 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 84 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 

 

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Kanclerzowi. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Kierownik. 

3. W skład Działu Administracyjno - Gospodarczego wchodzi: 

1) Sekcja Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości;  

2) Sekcja Administracyjno – Ekonomiczna; 

3) Sekcja Transportu.  

4. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiadają kierownicy sekcji. 

5. Do zakresu działania Sekcja Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości 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 zestawień i danych dot. administrowanych nieruchomości; 

3) prowadzanie oraz aktualizacja danych dotyczących infrastruktury Uniwersytetu  

w ramach sprawozdań do instytucji zewnętrznych zgodnie z przepisami prawa; 

4) zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych wraz z obiektami małej 

architektury; 

5) 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 zamówienia na w/w usługi 

i realizacja zawartych umów o ile znajdzie zastosowanie ustawa Prawo 

zamówień publicznych; 



6) rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją budynków; 

7) bieżące monitorowanie stanu technicznego budynków; w tym 

współuczestniczenie w okresowych przeglądach, remontach i odbiorach; 

8) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych; 

9) planowanie, organizacja, nadzór i rozliczanie czasu pracy pracowników 

obsługi; 

10) organizacja zadań porządkowych i dekoracyjnych w obiektach Uniwersytetu  

na uroczystości państwowe i uczelniane oraz egzaminy wstępne; 

6. Do zakresu działania Sekcja Administracyjno – Ekonomicznej należy  

w szczególności: 

1) przygotowywanie, nadzór oraz rozliczanie umów związanych z wynajmem 

lokali, dzierżawą gruntów; 

2) 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 zamówienia na w/w usługi 

i realizacja zawartych umów o ile znajdzie zastosowanie ustawa Prawo 

zamówień publicznych; 

3) 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; 

4) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz innych opłat 

wynikających z zadań realizowanych przez Dział; 

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

6) przygotowywanie i prowadzenie umów dot. odbioru odpadów w tym utylizacji 

środków chemicznych i medycznych; 

7) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odzieżą ochronną, roboczą  

i środkami czystości oraz wystawianie dowodów RW; 

8) planowanie, organizacja, nadzór i rozliczanie czasu pracy pracowników 

obsługi; 

9) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz kasacja zużytych  

i nieaktualnych pieczątek; 

10) organizacja przeprowadzek jednostek Uczelni; 

11) zagospodarowywanie mienia ruchomego, 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; 

7. Do zakresu działania Sekcji Transportu należy w szczególności: 

1) obsługa transportowa jednostek organizacyjnych; 



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

weryfikacja kart drogowych; zlecanie przeglądów okresowych, napraw itp.; 

3) zawieranie umów na dostawę paliwa, o ile nie ma zastosowania ustawa Prawo 

zamówień publicznych lub przygotowywanie specyfikacji technicznej 

zamówienia na w/w usługi i realizacja zawartych umów o ile znajdzie 

zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych; 

4) rozliczanie kosztów w ramach realizowanych umów i zleceń.”; 

17) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego „przyporządkowanie jednostek  

do Wydziałów oraz MCD” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1  

do niniejszego Zarządzenia 

18) Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego „schemat struktury organizacyjnej” 

otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

19) Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego „oznaczenie jednostek 

organizacyjnych” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku. 

 

 

 

 

  Rektor  

    Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

  

 

 

          Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


