
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 10/2019 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji UMCS oraz zmian  

w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/2010 Rektora UMCS z dnia 1 lutego 2010 r.  

i innych zarządzeniach 

 

 
Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 90 ust. 3 Statutu UMCS, po 

zasięgnięciu opinii Senatu UMCS w dniu 30 stycznia 2019 r., 

 

zarządzam:  
 

§ 1  

Z dniem 1 lutego 2019 r. wprowadza się następującą zmianę organizacyjną                        

w administracji UMCS: 

1) istniejące w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Centrum 

Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej przekształca się w trybie podziału            

w Centrum Badań Naukowych oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej. 

 

§ 2 

1. Jednostkami organizacyjnymi Centrum Badań Naukowych będą Zespół ds. krajowych 

programów badawczych oraz Zespół ds. projektów inwestycyjnych UE. 

2. Jednostkami organizacyjnymi Centrum Współpracy Międzynarodowej będą Zespół ds. 

międzynarodowych programów badawczych oraz Zespół ds. wyjazdów zagranicznych. 

§ 3 

1. Do zadań Centrum Badań Naukowych należy w szczególności: 
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1) udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe krajowe pochodzących 

z budżetu państwa, np. w ramach programów ministerialnych, konkursów na 

krajowe projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oraz ich obsługa administracyjna, w tym ewidencjonowanie, 

monitoring, zbiorcza sprawozdawczość, rozliczanie oraz wsparcie merytoryczne; 

2) udział w pozyskiwaniu środków na inne krajowe przedsięwzięcia naukowo 

-badawcze uruchamiane w ramach badań podstawowych np. finansowane przez 

Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz ich obsługa administracyjna, w tym 

ewidencjonowanie, monitoring, zbiorcza sprawozdawczość, rozliczanie oraz 

wsparcie merytoryczne; 

3) obsługa Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, sprawozdawczość wewnętrzna 

i zewnętrzna z obszaru badań naukowych; 

4) monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania 

i współfinansowania przedsięwzięć Uniwersytetu o charakterze inwestycyjnym, 

naukowo-badawczym oraz rozwojowym z funduszy europejskich i innych 

bezzwrotnych środków pomocowych; 

5) koordynacja prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów i innych przedsięwzięć 

obsługiwanych przez Centrum, w tym monitoring i sprawozdawczość, obsługa 

kontroli zewnętrznych, nadzór nad zachowaniem trwałości oraz zapewnienie 

promocji i informacji projektów zgodnie z zasadami dla poszczególnych 

programów; 

6) koordynowanie udziału Uniwersytetu w krajowych programach naukowo 

-badawczych; 

7) realizacja zadań związanych z zawieraniem umów z podmiotami krajowymi 

wynikających z działalności Centrum; 

8)  inicjowanie wszelkich szkoleń i działań informacyjnych w obszarze działalności 

Centrum. 

2. Do zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności: 

1) obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej;  

2) koordynowanie udziału Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach naukowo 

-badawczych; 

3) obsługa administracyjna pozyskiwania środków zewnętrznych na 

międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych,                         

m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów 

międzynarodowych NCN, innych programów międzynarodowych z zakresu 

badań podstawowych; 

4) obsługa administracyjna pozyskanych międzynarodowych projektów/grantów/ 

stypendiów/etc.; 

5) obsługa administracyjna służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników 

Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych; 

6) obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze 

umiędzynarodowienia badań UMCS; 

7) obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą; 
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8) realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności 

Centrum; 

9) inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum. 

 

§ 4 

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2010 Rektora UMCS z dnia 1 lutego 2010 r.             

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Marii Curie 

-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadzam następujące zmiany: 

1) załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMCS „STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA UMCS PION PROREKTORÓW” otrzymuje brzmienie określone 

załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) w załączniku nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego UMCS „RAMOWE ZAKRESY 

DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI”: 

a) skreśla się § 19; 

b) dodaje się § 19a w brzmieniu: 

„19a 

Centrum Badań Naukowych  

1. Jednostkami organizacyjnymi Centrum są: 

1) Zespół ds. krajowych programów badawczych; 

2) Zespół ds. projektów inwestycyjnych UE. 

2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe krajowe pochodzących 

z budżetu państwa, np. w ramach programów ministerialnych, konkursów  

na krajowe projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki i Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju oraz ich obsługa administracyjna, w tym 

ewidencjonowanie, monitoring, zbiorcza sprawozdawczość, rozliczanie oraz 

wsparcie merytoryczne; 

2) udział w pozyskiwaniu środków na inne krajowe przedsięwzięcia naukowo 

-badawcze uruchamiane w ramach badań podstawowych np. finansowane 

przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz ich obsługa administracyjna,                

w tym ewidencjonowanie, monitoring, zbiorcza sprawozdawczość, rozliczanie 

oraz wsparcie merytoryczne; 

3) obsługa Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, sprawozdawczość 

wewnętrzna i zewnętrzna z obszaru badań naukowych; 

4) monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania 

i współfinansowania przedsięwzięć Uniwersytetu o charakterze 

inwestycyjnym, naukowo-badawczym oraz rozwojowym z funduszy 

europejskich i innych bezzwrotnych środków pomocowych; 

5) koordynacja prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów i innych 

przedsięwzięć obsługiwanych przez Centrum, w tym monitoring  

i sprawozdawczość, obsługa kontroli zewnętrznych, nadzór nad zachowaniem 

trwałości oraz zapewnienie promocji i informacji projektów zgodnie                         

z zasadami dla poszczególnych programów; 
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6) koordynowanie udziału Uniwersytetu w krajowych programach naukowo 

-badawczych; 

7) realizacja zadań związanych z zawieraniem umów z podmiotami krajowymi 

wynikających z działalności Centrum; 

8) inicjowanie wszelkich szkoleń i działań informacyjnych w obszarze 

działalności Centrum.”; 

c) dodaje się § 19b w brzmieniu: 

„§19b 

Centrum Współpracy Międzynarodowej 

1. Jednostkami organizacyjnymi Centrum są: 

1) Zespół ds. międzynarodowych programów badawczych; 

2) Zespół ds. wyjazdów zagranicznych.  

2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej;  

2) koordynowanie udziału Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach naukowo-

badawczych; 

3) obsługa administracyjna pozyskiwania środków zewnętrznych na 

międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in.  

z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów 

międzynarodowych NCN, innych programów międzynarodowych z zakresu 

badań podstawowych; 

4) obsługa administracyjna pozyskanych międzynarodowych projektów/grantów/ 

stypendiów/etc.; 

5) obsługa administracyjna służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników 

Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych; 

6) obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze 

umiędzynarodowienia badań UMCS; 

7) obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą; 

8) realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności 

Centrum; 

9) inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum.”. 

 

§ 5 

W Zarządzeniu Nr 59/2015 Rektora UMCS z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wykazu 

symboli jednostek organizacyjnych UMCS, wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 3 skreśla się literę b; 

2) w § 1 pkt 3 dodaje się litery f – g w brzmieniu: 

„f)  Centrum Badań Naukowych        - NB 

 - Zespół ds. krajowych 

  programów badawczych   - NBB 

 - Zespół ds. projektów  

  inwestycyjnych UE    - NBI 

       g) Centrum Współpracy Międzynarodowej  - NM 

 - Zespół ds. międzynarodowych  
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  programów badawczych   - NMB 

 - Zespół ds. wyjazdów zagranicznych - NMZ”. 

 

§ 6 

W Zarządzeniu Nr 51/2016 Rektora UMCS z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu 

kompetencji Rektora i Prorektorów, wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prorektorowi podlegają merytorycznie następujące jednostki organizacyjne UMCS:  

1) Centrum Badań Gier Wideo;  

2) Centrum Badań Naukowych  

3) Centrum Współpracy Międzynarodowej;  

4) Centrum Badawczo-Rozwojowe e-Humanistyka;  

5) Centrum ECOTECH-COMPLEX;  

6) Rzecznik Patentowy;  

7) Wydawnictwo; 

8) Międzyuczelniane Naukowe Centrum Badawcze Filioque.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

                R E K T O R 

 

 

 

                     prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


