
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 97/2021 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

 

w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz organizacji ośrodków badawczych  

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) w związku z § 58 Statutu Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz organizację 

ośrodków badawczych działających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

zwanego dalej Uniwersytetem. 

§ 2 

1. Ośrodek badawczy tworzy i przekształca Rektor: 

1) na wniosek dyrektora instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej 

instytutu; 

2) z własnej inicjatywy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uzasadnienia.  

3. Nazwę i organizację ośrodka badawczego oraz przedmiot jego działalności określa nadany 

przez Rektora regulamin ośrodka badawczego. 

4. W przypadku utworzenia ośrodka badawczego na wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

Rektor zatwierdza załączony do wniosku regulamin ośrodka badawczego.  

 

§ 3 

1. Ośrodek badawczy tworzy się w celu prowadzenia badań naukowych. 

2. Przedmiot działalności ośrodka badawczego powinien dotyczyć współpracy naukowej 

nauczycieli akademickich należących do różnych jednostek organizacyjnych. 

3. Ośrodek badawczy może prowadzić działalność ekspercką lub doradczą w zakresie 

zgodnym z przedmiotem działalności ośrodka. 

4. Ośrodek badawczy tworzy się w ramach instytutu, z zastrzeżeniem § 11. 

5. Ośrodki badawcze nie są jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. 

 

§ 4 

1. W pracach ośrodka badawczego może uczestniczyć nauczyciel akademicki zatrudniony  

w Uniwersytecie prowadzący badania naukowe zgodne z przedmiotem działalności 

ośrodka. 



2. Udział w pracach ośrodka badawczego nie ma wpływu na dotychczasowe obowiązki 

nauczyciela akademickiego, jego przynależność do jednostki organizacyjnej i wynikającą  

z tego zależność służbową. 

 

§ 5 

W strukturze ośrodka badawczego wyodrębnia się:  

1) kierownika ośrodka badawczego, zwanego dalej kierownikiem; 

2) radę naukową ośrodka badawczego, zwaną dalej radą naukową. 

 

§ 6 

1. Kierownik jest powoływany i odwoływany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej instytutu.  

2. Kierownikiem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.  

3. Do zadań kierownika należy w szczególności:  

1) organizacja pracy ośrodka badawczego; 

2) przygotowanie i przekazanie prorektorowi właściwemu do spraw nauki rocznego 

planu pracy ośrodka badawczego; 

3) inicjowanie projektów oraz przygotowanie planów ich realizacji; 

4) prowadzenie listy nauczycieli akademickich zaangażowanych w prace ośrodka 

badawczego;  

5) wskazanie planowanych źródeł finansowania rocznego planu pracy ośrodka 

badawczego; 

6) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności ośrodka badawczego. 

4. Rektor, na wniosek kierownika może powołać zastępcę kierownika.  

5. Zastępca kierownika wykonuje zadania powierzone przez kierownika oraz zastępuje go  

w razie nieobecności. 

 

§ 7 

1. Finansowanie działalności ośrodka badawczego opiera się na pozyskanych środkach 

zewnętrznych. 

2. W przypadku finansowania zadań przewidzianych w rocznym planie pracy ośrodka 

badawczego ze źródeł wewnętrznych kierownik musi uzyskać wstępną zgodę prorektora 

właściwego do spraw nauki.  

 

§ 8 

1. Rada naukowa jest ciałem opiniodawczo-doradczym ośrodka badawczego. 

2. W skład rady naukowej wchodzi od 3 do 10 osób posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora.  

3. Członków rady naukowej powołuje prorektor właściwy do spraw nauki spośród 

kandydatów zaproponowanych przez radę naukową instytutu. 

4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu wskazanym w powołaniu.  

5. Członkiem rady naukowej mogą być osoby spoza wspólnoty Uniwersytetu. 

6. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:  

1) wskazywanie kierunków rozwoju naukowego ośrodka badawczego; 

2) opiniowanie rocznego planu pracy ośrodka badawczego; 

3) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności ośrodka badawczego. 

 

§ 9 

1. Posiedzeniom rady naukowej przewodniczy kierownik. 

2. Posiedzenia rady naukowej zwoływane są co najmniej raz w roku.  

3. Kierownik zwołuje posiedzenie rady naukowej na wniosek Rektora, co najmniej 1/3 

członków rady albo z własnej inicjatywy.  



4. Posiedzenia mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

 

§ 10 

1. Kierownik składa prorektorowi właściwemu do spraw nauki roczne sprawozdanie 

z działalności ośrodka badawczego w terminie do końca lutego roku następującego po 

okresie sprawozdawczym. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.  

3. W przypadku, gdy pierwsze sprawozdanie miałoby obejmować okres krótszy niż  

6 miesięcy kierownik składa sprawozdanie z całej działalności ośrodka badawczego  

w kolejnym roku. 

4. Kierownik składa także sprawozdanie na żądanie Rektora w terminie przez Rektora 

wskazanym. Przepis § 8 ust. 6 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11 

1. Ośrodek badawczy może być utworzony jako międzyinstytutowy. Do 

międzyinstytutowego ośrodka badawczego stosuje się przepisy o ośrodku badawczym,  

z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-4. 

2. Tworząc międzyinstytutowy ośrodek badawczy wskazuje się instytut podstawowy, przy 

którym działa ośrodek oraz instytut współpracujący. 

3. Międzyinstytutowy ośrodek badawczy tworzony jest na wspólny wniosek dyrektorów 

instytutów, złożony po zasięgnięciu opinii rad naukowych instytutów.  

4. Rady naukowe instytutów wskazują kandydatów na członków rady naukowej w równej 

liczbie.  

§ 12 

Rejestr utworzonych w Uniwersytecie ośrodków badawczych prowadzi Centrum Prawno-

Organizacyjne. 

§ 13 

1. Rektor likwiduje ośrodek badawczy na wniosek kierownika zaopiniowany przez dyrektora 

instytutu lub na wniosek prorektora właściwego do spraw nauki. 

2. Rektor może zlikwidować ośrodek badawczy w przypadku: 

1) niepowołania kierownika przez okres co najmniej 3 miesięcy od utworzenia ośrodka 

badawczego lub od odwołania dotychczasowego kierownika; 

2) niezłożenia w terminie 3 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1  

i ust. 4 sprawozdania z działalności ośrodka badawczego. 

 

§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                         REKTOR  

 

 

 

 prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


