
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu, o którym mowa w § 2 
zarządzenia Nr 13/21 

 

 

RAPORT MERYTORYCZNY 
Z REALIZACJI ETAPU ZADANIA BADAWCZEGO W ROKU ................. 

 
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną na końcu formularza. 

 
I.  Informacje podstawowe  
 

Kierownik   
Tytuł wraz z podaniem numeru etapu   
Liczba wszystkich etapów   
Tytuły wcześniejszych etapów  
Nazwa katedry/katedr   
Dyscyplina, w jakiej realizowany był projekt  
 
II.  Zespół badawczy  
 

Lp. 
Imię i nazwisko  
członka zespołu 

Stopień/tytuł naukowy 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
III.  Opis zrealizowanych zadań ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych  

i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej 
(treść raportu do oceny przez komisję odbioru prac naukowo-badawczych we właściwej 
dyscyplinie naukowej) 

 
1. Cel badań 
2. Opis zrealizowanych prac 
3. Opis najważniejszych osiągnięć 
4. Wykorzystanie uzyskanych wyników  

 
IV. Informacja o upowszechnianiu i promocji wyników badań wraz z wykazem 

publikacji dotyczących roku, za który składany jest raport, ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji międzynarodowych, w podziale na: 

 
1. Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, redakcje naukowe takich monografii oraz rozdziały  
w takich monografiach;  

2. Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie 
czasopism i materiałów konferencyjnych sporządzonym i udostępnionym przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

3. Inne opublikowane prace; 
4. Referaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych (w następującej formie: 

imię i nazwisko autora referatu, tytuł referatu, nazwa konferencji, termin i miejsce 
konferencji). 

 
 



 

 

V.  Zestawienie wydatkowanych środków z etapu zadania badawczego na dzień  
        31 grudnia ……… r. 
 

Wyszczególnienie 
Koszty 

planowane 
Koszty 

poniesione 

1. Wynagrodzenia z pochodnymi związanymi  
z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej  
i inżynieryjno-technicznej lub ekspertów zewnętrznych  

  

2. Materiały biurowe   

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
jednorazowo umarzane 

  

4. Literatura krajowa i zagraniczna    

5. Usługi obce   

6. Krajowe podróże służbowe, w tym opłaty konferencyjne   

7. Wyjazdy zagraniczne   

8. Koszty publikacji   

9. Inne koszty bezpośrednie, w tym usługi w Centrum 
Badań i Rozwoju 

  

10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
niepodlegające jednorazowemu umorzeniu 

  

11. Koszty ogółem   

 
 Uzasadnienie odchyleń od kalkulacji kosztów: 
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

VI.  Oświadczenia  
 
Oświadczam, że wszystkie publikacje będące wynikiem realizacji zadania badawczego 
finansowanego ze środków subwencji na utrzymanie potencjału badawczego są afiliowane  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dyscyplinie ……………………………. . 
 

1. ……………………………………   ………………………………. 
Imię i nazwisko autora     podpis autora 
 

2. ……………………………………   ………………………………. 
 Imię i nazwisko autora     podpis autora 
 

3. ……………………………………   ………………………………. 
Imię i nazwisko autora     podpis autora 
 

4. ……………………………………   ………………………………. 
Imię i nazwisko autora     podpis autora 
 

5. ……………………………………   ………………………………. 
Imię i nazwisko autora     podpis autora 

 
VII.  Podpisy  
 
 



 

 

 
 
Katowice, dnia ..............................        .................................................................................... 

podpis kierownika  zadania badawczego 
 
  



 

 

 
INFORMACJA 

dotycząca wypełniania raportu merytorycznego (prosimy nie drukować): 
 

1. Raport należy złożyć do Biura Badań i Projektów Naukowych również w wersji 
elektronicznej. 

2. W wykazie publikacji należy stosować następujący opis (niestosowanie poniższego 
formatu może skutkować nieprzyjęciem raportu): 

 
*Książka* 
Nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł monografii. Miejsce wydania: Wydawnictwo 
Przykład: 
Kowalski, P. (2017). Ekonomika przemysłu. Katowice: Wydawnictwo Iks. 
Haynes, J. (2005). Comparative politics in a globalizing world. Cambridge: Polity 
Kowalski, P. (red.). (2017). Problemy ekonomiki przemysłu. Katowice: Wydawnictwo Iks. 
 
*Rozdział w książce* 
Nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł rozdziału. W: Tytuł monografii (strony). 
Miejsce wydania: Wydawnictwo 
Przykład: 
Wiśniewska, K. (2017). Analiza procesu magazynowania. W: P. Kowalski (red.), 
Problemy ekonomiki przemysłu (s. 15-34). Katowice: Wydawnictwo Iks. 
Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność 
wzrostu gospodarczego (s. 10-45). Kraków: Znak 
 
*Artykuł w czasopiśmie* 
Nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer, 
strony, opcjonalnie DOI 
Przykład: 
Dąbrowski, W. (2017). Analiza procesów biznesowych. Przegląd Biznesu, 6, 18-45. 

 
3. W syntetycznym opisie zrealizowanego zadania badawczego: 

1) objętość tekstu nie może przekraczać 500 wyrazów; 
2) w treści opisu należy używać formy bezosobowej, czasu przeszłego, nie używać 

nazwisk i nie umieszczać wyjaśnień odnoszących się do innych etapów. 


