
Zarządzenie Nr 18/2010 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 10 lutego 2010 roku 
 

w sprawie zasad prowadzenia działalności usługowo-badawczej  
przez Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 6 w związku z § 13 ust 1. pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 3 pkt 19) Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2008  roku zarządza się, co następuje:  
 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie wykonuje działalność usługowo-badawczą  

w Zakładzie Wirusologii, prowadzoną niezaleŜnie od działalności naukowej  
i dydaktycznej Zakładu. 

2. Organizacyjnie działalność Zakładu Wirusologii podlega Kierownikowi Zakładu 
Wirusologii. 

 
§ 2 

Działalność usługowo-badawcza Zakładu Wirusologii polega na wykonywaniu na rzecz 
zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów, na podstawie zawartych umów lub zleceń, 
następujących badań: 

 
1. HCV genotyp 
2. HCV RNA jakościowy 
3. HCV RNA ilościowy 
4. HBV DNA jakościowy 
5. HBV DNA ilościowy 
6. HCV genotyp + HCV RNA ilościowy 
7. CMV DNA 
8. EBV DNA 
9. CMV DNA+ EBV DNA 

10. HSV DNA 
11. AdV DNA 
12. BKV DNA 
13. Parw DNA 
14. Parwowirus B19 IgM 
15. Parwowirus B19 IgG 
16. A(H1N1) RT - PCR 

 
§ 3 

1. Cennik badań określonych w § 2 sporządza Kierownik Zakładu Wirusologii,  
a zatwierdza Rektor Uniwersytetu Medycznego, po uprzednim zaopiniowaniu przez 
Kanclerza. Cennik ten stanowi Załącznik Nr 1.  

2. Uniwersytet stosuje preferencyjne ceny dla jednostek organizacyjnych, dla których 
jest organem załoŜycielskim tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
Nr 1, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4, Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego im. Antoniego Gębali, Stomatologicznego Centrum Klinicznego oraz 



klinik na bazie obcej: Zakładu Onkologii oraz Katedry i Kliniki Ginekologii  
i Endokrynologii Ginekologicznej. Cennik ten stanowi Załącznik nr 2. 

3. Ceny badań, o których mowa w ust. 1, wynikają z kalkulacji kosztów badania 
składających się z: 

- kosztów materiałów: odczynniki, testy, sprzęt laboratoryjny, 
- kosztów wynagrodzeń, 
- narzutu kosztów pośrednich – 20%,  
- zysku do 20% w zaleŜności od badania. 

 
§ 4 

1. Obsługę administracyjną, finansową i techniczną działalności usługowo-badawczej 
Zakładu Wirusologii prowadzą jednostki organizacyjne Uczelni, których pracownicy 
za te czynności wynagradzani są w ramach narzutu kosztów pośrednich. 

2. Zakład Wirusologii korzysta z konta bankowego Uczelni w PKO S.A. O Lublin  
Nr 96 1240 5497 1111 0000 5003 9148. 

 
§ 5 

1. Umowy z podmiotami zlecającymi Uczelni badania, na wniosek Kierownika Zakładu 
Wirusologii zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki, w imieniu Uniwersytetu 
podpisuje Kanclerz przy kontrasygnacie Kwestora bądź odpowiednio osoby 
zastępujące. 

2. Kierownik Zakładu Wirusologii monitoruje regulowanie zobowiązań przez podmioty, 
na rzecz których wykonywane są badania poprzez stały kontakt z Działem 
Księgowości.  

3. W przypadku istnienia zaległości w płatnościach, o których mowa w ust. 2, za  
2 miesiące, realizacja kolejnych badań od tego samego zleceniodawcy nie moŜe być 
podjęta bez pisemnej zgody Władz Uczelni. 

4. Badania określone w § 2, zlecone bez zawierania pisemnej umowy, rejestrowane są  
w kasie fiskalnej. Zlecone badania mogą być wykonane wyłącznie po pobraniu 
przedpłaty w wysokości ceny badania. Wydanie wyniku badania nie moŜe nastąpić 
bez uregulowania całkowitej naleŜności za usługę. 

 
§ 6 

1. W ramach prowadzonej przez Uczelnię działalności usługowo-badawczej, na prace 
wykraczające poza obowiązki słuŜbowe poszczególnych pracowników, moŜe być 
zawarta umowa zlecenie. 

2. Umowy zlecenia, o których mowa w ust. 1, na wniosek Kierownika Zakładu 
Wirusologii zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki, w imieniu Uniwersytetu 
podpisuje Kanclerz przy kontrasygnacie Kwestora.  

 
§ 7 

1. Z tytułu umów zleceń, o których mowa w § 6 pracownicy otrzymywać będą 
wynagrodzenie naliczane wg zróŜnicowanych stawek, których wysokość zaleŜy  
od rodzaju wykonywanego badania i kwalifikacji zawodowych poszczególnych 
pracowników. (Załącznik Nr 3 i 3a). 

2. Zmiana stawek określonych w Załącznikach następuje na wniosek Kierownika 
Zakładu Wirusologii w trybie zmiany zarządzenia.  

3. Wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń na koniec kaŜdego miesiąca 
wypłacane są na podstawie przedłoŜonych rachunków podpisanych przez 
Kierownika Zakładu Wirusologii i zatwierdzonych do wypłaty przez Kanclerza. 



4. Dokumenty rozliczające wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, będące podstawą 
sporządzenia rachunku, są archiwizowane w Zakładzie Wirusologii. 

 
§ 8 

Dysponentem wypracowanego zysku jest Rektor. Kierownik Katedry moŜe wnioskować  
do Rektora o wyraŜenie zgody na wykorzystanie tych środków w ramach działalności 
statutowej prowadzonej przez Katedrę. 
 

§ 9 
W Zarządzeniu Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 10 marca 2009 
roku § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) dla kosztów badań wykonywanych dla pozostałych zleceniodawców – 20% ”. 
 

§ 10 
Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące działalności usługowej Zakładu Wirusologii 
wprowadzone Zarządzeniem Nr 54/2004 Rektora z dnia 15 września 2004 roku w sprawie 
zasad prowadzenia działalności usługowo-badawczej przez Zakład Wirusologii Akademii 
Medycznej w Lublinie. 
 

§ 11 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2010 
roku. 
 
     
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


