
Zarządzenie Nr 58/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie określenia zasad organizowania konferencji przez jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu Medycznego 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. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą organizować konferencje 

w tym: seminaria, zjazdy, sympozja, których podstawowym celem będzie poszerzanie 

i aktualizacja wiedzy oraz wymiana myśli i doświadczeń zmierzających do realizacji 

podstawowych zadań Uniwersytetu. 

2. Konferencje organizowane przez szkoły wyższe są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 

43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). 

 

§ 2 

1. Organizator konferencji (kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniony przez niego 

pracownik) składa wniosek o wyrażenie zgody na organizację konferencji wraz z programem 

konferencji do Kierownika Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki na minimum 

4 miesiące przed planowanym terminem konferencji (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1). 

2. Kierownik Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki rozpatruje wniosek, o którym 

mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

3. Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki, 

w terminie do 21 dni organizator sporządza wstępną kalkulację kosztów obejmujących m.in. 

zakup materiałów (biurowych, promocyjnych), zakup usług (gastronomicznych, hotelarskich), 

druk materiałów konferencyjnych, wynagrodzenia (prelegentów, osób obsługujących 

konferencję) i źródła ich sfinansowania oraz formę konferencji – online/stacjonarnie (ze 

wskazaniem miejsca konferencji), i przekazuje je do Działu Planowania i Analiz 

Ekonomicznych celem weryfikacji pod względem rachunkowym (wzór kalkulacji do 

wypełnienia stanowi Załącznik Nr 2). Organizator szacując wartość może posłużyć się 

formularzami zapytania ofertowego na usługi gastronomiczne i hotelarskie (wzór stanowi 

Załącznik Nr 2a). 

4. Jeżeli wartość szacunkowa danego zakupu lub usługi przekracza 130 000,00 złotych, organizator 

składa wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Działu 

Zamówień Publicznych. 

Jeżeli wartość szacunkowa danego zakupu lub usługi nie przekracza 130 000,00 złotych, 

organizator dokonuje wyboru wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze względów 

organizacyjnych, dostępności i dogodności dla uczestników. Cena nie stanowi głównego 

kryterium wyboru oferty. 

5. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych, organizator 

przekazuje całość ww. dokumentacji do akceptacji Kwestora, a następnie do zatwierdzenia przez 

Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.  

6. Rejestr konferencji organizowanych w Uczelni prowadzi Ośrodek Brokerów Innowacji 

i Popularyzacji Nauki. 

7. Informacje dotyczące zatwierdzonych przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem 

Społeczno-Gospodarczym konferencji, organizator przekazuje do Sekcji ds. Promocji w celu 

zamieszczenia ich na stronie internetowej Uczelni. 



 

8. Zatwierdzony wniosek wraz ze wstępną kalkulacją uprawniają organizatora konferencji do 

podejmowania działań w zakresie: ustalenia numeru rachunku bankowego, składania zamówień, 

współpracy z Działem Księgowości w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej, współpracy z Zespołem Radców Prawnych w kwestii uzgodnienia formy prawnej 

zawieranych umów. 

9. Umowy stanowiące odstępstwo od wzoru umowy funkcjonującego w Uczelni wymagają 

uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zespół Radców Prawnych oraz Inspektora Ochrony Danych, 

jeśli wymaga tego specyfika projektu umowy. 

 

§ 3 

1. Zamówienia na materiały i usługi związane z organizacją konferencji (np. materiały biurowe, 

gadżety reklamowe, usługi hotelowe, druk materiałów konferencyjnych, wynajem sal 

konferencyjnych, catering) należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego Egeria 

zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej Uczelni, co najmniej 45 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia konferencji. 

2. Dział Zaopatrzenia wysyła do wykonawców usług umowę do jednostronnej akceptacji (wzór 

umowy na wykonanie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z organizacją 

konferencji stanowi Załącznik Nr 3). 

 

§ 4 

1. Źródłami finansowania konferencji mogą być środki finansowe pochodzące z: 

1) wpłat uczestników konferencji; 

2) wpłat sponsorów (pomniejszonych o należny podatek VAT - wzór umowy sponsoringu 

stanowią Załączniki Nr 4 i 4a); 

3) wpłat darczyńców, współorganizatorów; 

4) środków grantów wewnętrznych finansowanych z Wewnętrznego Systemu Finansowania 

Nauki; 

5) innych. 

2. Otrzymane od sponsorów lub darczyńców środki finansowe wykorzystuje się i rozlicza zgodnie 

z zasadami określonymi w zawartych umowach. 

3. Koszty uczestnictwa w konferencji gości honorowych zwolnionych z opłat oraz koszty 

wyżywienia i noclegów nie mogą być pokrywane ze środków grantów wewnętrznych 

finansowanych z Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki. 

4. Dopuszcza się finansowanie wynagrodzenia prelegenta oraz innych osób zaangażowanych 

w organizację i rozliczanie konferencji pod warunkiem zapewnienia zewnętrznego źródła 

sfinansowania. 

5. Opłaty konferencyjne wnoszone są najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem konferencji 

na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez Kwestora na wniosek organizatora 

konferencji. 

6. Faktury za uczestnictwo wystawiane są w module sprzedaży zintegrowanego systemu 

informatycznego przez Dział Finansowy na podstawie dokładnych danych podanych przez 

uczestnika konferencji w karcie zgłoszenia uczestnictwa (według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 5). 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie: 

1) do 30 dni przed planowaną datą konferencji, Uczelnia zwraca pełną opłatę 

konferencyjną; 

2) do 7 dni przed planowaną datą konferencji, organizator określa i pobiera część 

wniesionej opłaty w celu zrefundowania poniesionych kosztów organizacji konferencji, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na pisemny wniosek uczestnika 

Uczelnia może zwrócić pełną opłatę; 

3) krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, Uczelnia pobiera 100 % opłaty. 

8. Organizator ma obowiązek umieszczenia w karcie zgłoszenia warunków rezygnacji 

z uczestniczenia w konferencji, w tym ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 2. 



 

9. Organizator konferencji zobowiązany jest do potwierdzania na fakturach i innych dowodach 

księgowych związanych z organizowaną konferencją wykonania usług lub odbioru towarów. 

Dowody księgowe dokumentujące poniesione koszty podlegają ewidencji księgowej zgodnie 

z zasadami przyjętymi w Uczelni. 

 

§ 5 

1. Organizator konferencji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokumentowanie źródeł 

finansowania i kosztów konferencji. 

2. Za poprawność rozliczeń finansowych konferencji odpowiada Kwestor. 

3. Najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia konferencji organizator sporządza rozliczenie 

konferencji (kalkulacja wynikowa), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 

i przedkłada je do akceptacji Kierownika Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki, 

po uprzednim zweryfikowaniu przez Dział Księgowości pod względem rachunkowym oraz 

zgodności z zapisami księgowymi. 

4. Organizator konferencji przekazuje zaakceptowane przez Kierownika Ośrodka Brokerów 

Innowacji i Popularyzacji Nauki rozliczenie do akceptacji finansowej Kwestorowi, a następnie 

do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. 

5. Na pisemny wniosek organizatora konferencji, zaakceptowany przez Kierownika Ośrodka 

Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki, nadwyżka z zewnętrznych źródeł finansowania nad 

kosztami konferencji może być wykorzystana na dofinansowanie publikacji lub druk materiałów 

pokonferencyjnych (objętych opłatą konferencyjną), bądź na zorganizowanie kolejnej 

konferencji. 

 

§ 6 

1. Publikacja materiałów pokonferencyjnych może nastąpić po uzyskaniu zgody Prorektora ds. 

Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji. 

2. W przypadku publikacji materiałów pokonferencyjnych przez Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie reprezentowany przez Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, 

Uniwersytet zobowiązany jest do zawarcia umowy licencyjnej z autorem utworu lub innym 

podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu, w celu uzyskania zgody 

na nieodpłatne korzystanie z tych praw przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

3. Wzór umowy licencyjnej stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia. 

 

§ 7 

W przypadku organizowania konferencji przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

w pomieszczeniach Uczelni decyzję o obniżeniu stawek za wynajem lub nieodpłatnym 

udostępnieniu tych pomieszczeń podejmuje Kolegium Rektorskie na wniosek organizatora 

zaopiniowany przez Kierownika Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki. 

 

§ 8 

Traci moc Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad organizowania konferencji przez jednostki 

organizacyjne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


