
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 107/2020 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

 

z dnia 12 listopada 2020 r. 
 

w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Prasowego  

oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 50/2019  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie 
  

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 19 pkt 16 Statutu UMCS, 

 

zarządza  s i ę :  
 

§ 1 

1. W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w pionie Rektora tworzę jednostkę administracyjną, Centrum Prasowe. 

2. W skład Centrum Prasowego wchodzą: Rzecznik Prasowy, Redakcja „Wiadomości 

Uniwersyteckich” oraz Fotograf Uczelniany. 

3. Centrum Prasowym kieruje Rzecznik Prasowy. 

   

§ 2 

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 50/2019 Rektora UMCS z dnia 1 października 2019 

r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 ust. 1 dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 

„6b) Centrum Prasowe;”; 

2) w § 20 ust. 1 skreśla się pkt 17; 

3) w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego UMCS – Ramowe zakresy działania 

jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych i administracyjnych: 

a) w § 23: 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 



 

 

„1. Jednostkami organizacyjnymi Centrum są: 

1) Biuro Promocji w skład, którego wchodzą: Zespół ds. marketingu, 

Zespół ds. promocji zagranicznej, Zespół ds. social media oraz 

Zespół ds. obsługi serwisów internetowych Uniwersytetu; 

2) Biuro Rekrutacji, w skład którego wchodzą: Zespół ds. rekrutacji, 

Zespół ds. obsługi serwisu rekrutacyjnego; 

3) Biuro Rozwoju Kompetencji w skład, którego wchodzą: Zespół ds. 

rozwoju zawodowego, Zespół ds. przedsiębiorczości, Zespół ds. 

rozwoju osobistego, Zespół ds. relacji z absolwentami; 

4) Biuro Sportu.”, 

 w ust. 2 pkt 1 lit. n otrzymuje brzmienie: 

„n) współpraca z Centrum Prasowym oraz redakcją strony internetowej 

Uniwersytetu.”, 

 w ust. 2 pkt 1 skreśla się literę o), 

 w ust. 2 skreśla się pkt 2. 

b) dodaje się § 24b w brzmieniu: 

„§ 24 b 

Centrum Prasowe 

1. W skład Centrum Prasowego wchodzą: 

1) Rzecznik Prasowy; 

2) Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”; 

3) Fotograf Uczelniany. 

2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) utrzymywanie kontaktów z mediami, w tym organizacja konferencji 

prasowych; 

2) monitoring prasy ogólnopolskiej i lokalnej pod kątem tematyki 

związanej ze szkolnictwem wyższym, uczelniami lubelskimi i UMCS, 

a także przekazywanie materiałów prasowych kierownictwu 

Uniwersytetu oraz zainteresowanym jednostkom i pracownikom; 

3) udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wystąpień prasowych dla 

Rektora oraz przemówień okolicznościowych, itp.; 

4) pośredniczenie w kontaktach przedstawicieli mediów z władzami 

Uniwersytetu; 

5) przygotowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych 

dotyczących działalności Uniwersytetu; 

6) redagowanie i wydawanie „Wiadomości Uniwersyteckich”; 

7) obsługa fotograficzna kierownictwa Uniwersytetu oraz imprez 

organizowanych na Uczelni.” 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. 
 

 

          R E K T O R 
 
 

 

 

    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


