
 

R-0161-13/21  
 

Zarządzenie Nr 13/21  
 
z dnia 11 lutego 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie zasad podziału i rozliczania środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego uczelni 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  
1. Środki przeznaczone na finansowanie utrzymania i rozwoju potencjału badawczego 

zostają wyodrębnione przez rektora z przyznanej subwencji.  
2. Środki z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na dany rok 

budżetowy można wykorzystać tylko w tym roku, na który zostały przyznane i nie można 
ich przenosić na rok kolejny. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na:  
1) finansowanie zadań badawczych realizowanych w kolegiach; 
2) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych 

służących rozwojowi młodych naukowców, finansowanych w wewnętrznym trybie 
konkursowym; 

3) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej; 
4) kształcenie w szkole doktorskiej; 
5) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości oceny patentowej 
efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji; 

6) upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub udział w przedsięwzięciach 
upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub 
naukowo-techniczne w kraju lub za granicą, upowszechnianie informacji naukowych  
i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji 
naukowych, promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań 
naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, ekspozycji, wystaw w kraju lub 
za granicą; 

7) rezerwę rektora w wysokości 2% z wyodrębnionych środków na zadania badawcze 
realizowane w Uniwersytecie; 

8) rezerwę przewodniczącego kolegium w wysokości 7% z wyodrębnionych środków na 
zadania badawcze, których kierownikami są nauczyciele akademiccy zatrudnieni  
w kolegium. 

 
§ 2  

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania i rozliczania środków, o których mowa w § 1 
ust. 3 pkt 1, określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3  
Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania i rozliczania środków, o których mowa w § 1 
ust. 3 pkt 2, określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4  
1. Traci moc zarządzenie Nr 5/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania 
i rozliczania środków subwencji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych 
w wewnętrznym trybie konkursowym. 



 

2. Traci moc zarządzenie Nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania  
i rozliczania środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Uczelni. 

 
§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem: 
1) § 9 i 10 regulaminu, o którym mowa w § 2; 
2) § 9 i 10 regulaminu, o którym mowa w § 3. 

 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  


