
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  14 /201 8 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 29 marca 2018 r. 
 

w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

CENTRUM ECOTECH-COMPLEX  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2183 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 14 

czerwca 2006 r., po zasięgnięciu opinii Senatu w dniu 28 lutego 2018 r., 

 

zarządzam: 
 

§ 1 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. tworzy się w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną o charakterze naukowo- 

badawczym CENTRUM ECOTECH-COMPLEX. 

 

§ 2 

Wprowadzam Regulamin jednostki ogólnouczelnianej CENTRUM ECOTECH-

COMPLEX, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

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 następującą zmianę: 



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

DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI”: 

a) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20 Centrum ECOTECH – COMPLEX 

Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu,  

o której mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego, której 

podstawowymi zadaniami są: 

1) realizacja badań naukowych i prace rozwojowych zawartych                      

w szczególności w czterech grupach priorytetowych tj. ECO, AGRO, 

FOOD, BIOL-MED; 

2) wdrażanie wyników badań naukowych; 

3) podejmowanie nowoczesnej i aktualnej tematyki badawczej ważnej dla 

gospodarki regionu i kraju w oparciu o finansowanie ze źródeł krajowych 

i międzynarodowych oraz pomoc w uzyskaniu tego finansowania; 

4) zwiększanie innowacyjność branż-profili merytorycznych, w tym 

zawartych w szczególności w obszarach AGRO-BIO-MED-ECO-FOOD 

oraz opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych 

technologii i produktów; 

5) dążenie do wzrostu konkurencyjności i potencjału sektora naukowego 

przez rozszerzenie i wzbogacenie jego oferty usług badawczych poprzez 

łączenie specjalistów w interdyscyplinarne zespoły naukowe; 

6) zwiększanie roli nauki w rozwoju gospodarczym przez reorientację 

tematyki badawczej i transfer wyników prac B+R  do gospodarki; 

7) organizowanie oraz prowadzenie działalności szkoleniowej oraz 

popularyzatorskiej w obszarze działalności Centrum poprzez 

podnoszenie kwalifikacji pracowników przemysłu, w tym                            

w szczególności branż ECO, AGRO, FOOD, BIOL-MED w regionie 

lubelskim; 

8) efektywne dążenie do wykorzystania potencjału Centrum poprzez 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność naukowo-badawczą 

oraz wspieranie zainteresowanych osób w pozyskiwaniu tych środków; 

9) prowadzenie wynajmu pomieszczeń i udostępnianie aparatury Centrum 

na zasadach komercyjnych; 

10) wykonywanie badań i ekspertyz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.”. 

 

§ 4 

Z dniem 1 czerwca 2018 r. likwiduje się CENTRUM ECOTECH COMPLEX jako 

jednostkę administracyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                      

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Stanisław Michałowski  


