
Zarządzenie Nr 149/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 7 października 2021 roku 

 

w sprawie zasad prowadzenia działalności o charakterze pomocniczym 

przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu 

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

 

§ 1 

W Ośrodku Medycyny Doświadczalnej (zwanym dalej: OMD) wykonywana jest działalność 

o charakterze pomocniczym (zwana dalej: działalnością pomocniczą do działalności naukowej) 

bezpośrednio i nieodłącznie związana ze statutową, niegospodarczą działalnością Uniwersytetu 

tj. działalnością naukową. 

 

§ 2 

1. Działalność pomocnicza do działalności naukowej Ośrodka Medycyny Doświadczalnej polega na 

odpłatnym wykonywaniu zadań wymienionych w ust. 3 z wykorzystaniem infrastruktury 

badawczej do wysokości 20% wskaźnika jej corocznej wydajności.  

2. Przewidywany czas prowadzenia prac w OMD, w części dotyczącej działalności pomocniczej do 

działalności naukowej, stanowi do 20% potencjalnego rocznego czasu prowadzenia prac w OMD. 

3. Zadania w ramach działalności pomocniczej do działalności naukowej realizowane są na rzecz 

podmiotów zewnętrznych, na podstawie zawartych umów w zakresie: 

1) prowadzenia hodowli; 

2) udostępniania i sprzedaży zwierząt laboratoryjnych; 

3) wykonywania badań naukowych; 

4) wykonywania badań certyfikowanych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

 

§ 3 

1. Ceny netto zadań wykonywanych w ramach działalności pomocniczej do działalności naukowej 

OMD, określa cennik, stanowiący Załącznik do Zarządzenia. 

2. Cennik sporządza Kierownik OMD, akceptuje Kwestor i Kanclerz, a zatwierdza Prorektor 

ds. Nauki. 

3. Ceny netto, o których mowa w ust. 1 wynikają z kalkulacji kosztów, składających się z: 

1) kosztów bezpośrednich; 

2) kosztów pośrednich w wysokości obliczonej przy użyciu procentowego wskaźnika określonego 

zarządzeniem Rektora. 

 

§ 4 

1. Umowy w zakresie wykonywania zadań w ramach działalności pomocniczej do działalności 

naukowej, w imieniu Uniwersytetu Medycznego podpisuje Prorektor ds. Nauki przy 

kontrasygnacie Kwestora. 

2. Zadania w ramach działalności pomocniczej do działalności naukowej realizowane są przez: 

1) pracowników będących nauczycielami akademickimi Uczelni; 

2) pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi; 

3) osoby niebędące pracownikami Uczelni. 

3. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 za wykonywanie zadań w ramach działalności 

pomocniczej do działalności naukowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, przyznawane  

na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 



4. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywanie zadań w ramach działalności 

pomocniczej do działalności naukowej będzie wykraczać poza zakres czynności na zajmowanym 

stanowisku, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, przyznawane na zasadach określonych  

w Regulaminie Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

5. O przyznanie dodatkowego wynagrodzenia, wnioskuje Kierownik OMD do Prorektora  

ds. Osobowych i Rozwoju Kadry. 

6. Z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Uniwersytet 

zawiera umowy cywilnoprawne. Umowy cywilnoprawne w imieniu Uniwersytetu podpisuje 

Prorektor ds. Nauki. Procedurę zawierania, realizacji oraz rozliczania umów cywilnoprawnych  

z osobami fizycznymi wykonującymi działalność osobiście określa odrębne zarządzenie Rektora. 

7. Wynagrodzenia osób uczestniczących w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2 podlegają 

rozliczeniu w okresach miesięcznych. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia, wynika z kwot 

przypadających na wynagrodzenia w kalkulacji kosztów danego zadania. Na wynagrodzenia 

poszczególnych osób wpływa suma czasu pracy poświęconego na wykonanie poszczególnych 

zadań. 

8. Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z obowiązującym terminarzem wypłat. 

 

§ 5 

1. Dla działalności pomocniczej do działalności naukowej prowadzona jest wyodrębniona 

ewidencja księgowa obejmująca przychody i koszty. 

2. Kierownik OMD jest informowany raz na kwartał przez Dział Księgowości, o uzyskanych 

przychodach i poniesionych kosztach z tytułu wykonywanych usług w ramach działalności 

pomocniczej do działalności naukowej. 

3. Upoważniony pracownik Działu Księgowości, raz na kwartał przekazuje Kierownikowi OMD 

pisemną informację o niezapłaconych przez kontrahentów należnościach z tytułu wykonanych 

przez OMD zadań. 

 

§ 6 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zadań w ramach działalności pomocniczej  

do działalności naukowej oraz ich rozliczenie jest Kierownik Ośrodka Medycyny Doświadczalnej. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


