
Zarządzenie Nr 196/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. systemów informatycznych, jakościowych i innych systemów 

wspierających zarządzanie badaniami klinicznymi w projekcie pt.: ,,Utworzenie Centrum 

Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ 

 

 

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

26 czerwca 2019 roku, w związku z przystąpieniem przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie do 

realizacji Projektu (nr 2021/ABM/04/00007) związanego z utworzeniem Centrum Wsparcia Badań 

Klinicznych zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W celu prawidłowej oraz efektywnej realizacji projektu pt.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań 

Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (finansowanego ze środków budżetu państwa 

od Agencji Badań Medycznych), powołuje się Zespół ds. systemów informatycznych, 

jakościowych i innych systemów wspierających zarządzanie badaniami klinicznymi, zwany dalej 

Zespołem. 

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań 

Klinicznych, Przewodniczący Zespołu; 

2) Paweł Pinkosz – Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, Członek Zespołu; 

3) Magdalena Mazur – Kierownik Działu ds. Organizacji Badań Klinicznych, Członek 

Zespołu; 

4) Marlena Huskowska-Stróżek – p.o. Kierownika Działu ds. Realizacji i Nadzoru Badań 

Klinicznych, Członek Zespołu; 

5) Wacław Urbański – Dział Systemów Informatycznych Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, Członek Zespołu; 

6) Katarzyna Żurawicz – Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Członek Zespołu; 

7) Sławomir Trojniak – Przedstawiciel Konsorcjanta – SPSK4, Członek Zespołu; 

8) Małgorzata Młynarczyk  – Przedstawiciel Konsorcjanta – SPSK1, Członek Zespołu; 

9) dr n. med Iwona Czerwińska Pawluk – Przedstawiciel Konsorcjanta – USzD, Członek 

Zespołu; 

10) Katarzyna Jedynak-Pukas – Sekcja ds. Wdrażania Projektów dot. Badań Klinicznych, Dział 

Wdrażania Projektów CWNiR – koordynator projektu. 

2. W zależności od potrzeb, Przewodniczący Zespołu może wskazać inne osoby spośród 

pracowników Uczelni i Konsorcjantów do udziału w pracach Zespołu, na prawach Członka 

Zespołu, a Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą wnioskować do 

Przewodniczącego o wskazanie takiej osoby. 

3. Członkowie Zespołu wskazani w § 2 ust. 1 pkt 3–9 realizują zadania określone w § 3 w zakresie 

określonym przez Przewodniczącego Zespołu. 



§ 3 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) na etapie czynności zmierzających do wyboru wykonawców na świadczenie usługi systemów 

wspierających IT do zarządzania badaniami klinicznymi, dostawy serwerów do obsługi 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, usługi łącza internetowego oraz telefonii, usługi 

platformy do budowania relacji z otoczeniem wraz ze wsparciem technicznym, 

w szczególności: 

a) opracowanie zakresu danych, funkcjonalności, modułów, procesów i procedur 

jakościowych, które powinny być uwzględnione w projektowanym systemie 

wspomagającym funkcjonowanie CWBK, 

b) opracowywanie specyfikacji planowanych do zakupu: systemów, serwerów, łącza 

internetowego, telefonii oraz platformy do budowania relacji z otoczeniem, niezbędnej do 

rozpoczęcia i przeprowadzenia procedur przetargowych m.in. Analiza Potrzeb 

i Wymagań, Opis Przedmiotu Zamówienia, Projektowane Postanowienia Umowy, 

c) opiniowanie odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów w trakcie trwania procedury 

przetargowej; 

2) na etapie realizacji umów z Wykonawcami: 

a) weryfikacja kompletności i zgodności dostaw i usług ze specyfikacją i charakterystyką 

opisaną z dokumentacją przetargową, wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową 

o dofinansowanie projektu, a w szczególności ze Standardami Modelowego Centrum 

Wsparcia Badań Klinicznych, 

b) nadzór postępów w realizacji usług/dostaw zgodnie z założonym harmonogramem, 

c) nadzorowanie prawidłowego oraz zgodnego z umową i SWZ wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

d) podejmowanie działań w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości/opóźnień w realizacji 

przedmiotu umów, 

e) dokonywanie uzgodnień oraz podejmowanie decyzji dotyczących merytorycznych 

aspektów realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu odpowiada za realizację zadań określonych w § 3. 

3. Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych potwierdza realizację i odbiór przedmiotu 

umowy podpisem złożonym na protokole odbioru. 

4. Zespół może prowadzić prace z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w celu uzgodnienia stanowisk, w szczególności 

z zastosowaniem środków korespondencji elektronicznej, chyba że Przewodniczący Zespołu 

zdecyduje inaczej. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


