
 
Uchwała Nr  31/2008/2009 

  
 

SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO                 
  W KATOWICACH 

z dnia 26 marca 2009 roku  
w sprawie zasad finansowania działalności statutowej  

 
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 
Statutu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ustawy z dnia  
8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489),  
(Dz. U. Nr 161, poz. 1359) Senat Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Zasady ogólne  
 
1. Działalność statutowa słuŜy utrzymywaniu i rozwojowi potencjału naukowego katedr,  

w szczególności: 
  

1) rozwojowi specjalizacji naukowych, 
2) integracji badawczej katedr, 
3) utrzymywaniu i rozszerzaniu kontaktów z partnerami naukowymi w kraju i za granicą. 

 
 

2. Z dotacji na działalność statutową przyznanej Wydziałom wyodrębnia się fundusze na:  
 

1) badania naukowe katedr, 
2) działalność wspomagającą badania (DWB) obejmującą realizację zadań słuŜących 

rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, 
3) rezerwę celową. 

 

3. Z funduszy na finansowanie badań naukowych katedr pokrywane są: 
 

1) koszty prowadzenia projektów badawczych katedr, 
2) koszty współpracy naukowej z zagranicą obejmującej: 

 

a) wymianę naukowo-badawczą w ramach projektów zgłoszonych do programów lub 
protokołów wykonawczych do umów międzyrządowych, 

b) realizację wymiany naukowo-badawczej w ramach projektu strategicznego partnera 
lub kontynuacji badań naukowych, 

c) współfinansowanie prac przygotowawczych związanych z uczestnictwem  
w  programach ramowych UE. 

 

4. Z funduszy wyodrębnionych na działalność wspomagającą badania (DWB) dofinansowane 
są: 

 

1) koszty łączności komputerowej krajowej i zagranicznej, 
2) import czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej, 
3) koszty konferencji krajowych i konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju. 

 



5. Środki finansowe na łączność komputerową i import czasopism przyznawane są na 
podstawie planów rzeczowo-finansowych złoŜonych przez Dyrektorów: Centrum 
Informatycznego i Biblioteki Głównej 
W przypadku pozyskania środków niŜszych od zgłoszonych konieczna jest weryfikacja 
budŜetów do wysokości przyznanych kwot. 
 

6. Rezerwa celowa wyodrębniana jest w wysokości 5% dotacji na działalność statutową 
Wydziału, z której 2 % pozostaje w dyspozycji Dziekana, a 3 % w dyspozycji Prorektora ds. 
Nauki. 

 
7. Środki rezerwy celowej słuŜą pokryciu kosztów zadań wspierających realizację badań   

naukowych, dofinansowanie publikacji, konferencji jubileuszowych, zadań promujących 
wyniki badań oraz innych waŜnych inicjatyw naukowo-badawczych.  

 
§ 2 

 
Kryteria przyznawania środków na  prowadzenie projektów badawczych 

 
 
1. Środki na prowadzenie projektów badawczych katedr przyznawane są  decyzją Dziekana i nie 

mogą być wyŜsze niŜ kwoty planowane we wniosku. 
 
2. W skład zespołów realizujących badania statutowe wchodzą pracownicy zatrudnieni  

w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Ekonomicznej jako podstawowym miejscu 
pracy, doktoranci i studenci. Włączenie w skład zespołów realizujących badania statutowe 
ekspertów spoza Uczelni wymaga uprzedniej zgody Dziekana, udzielonej na pisemny wniosek 
Kierownika Projektu.   

 

3. Czas realizacji projektów badawczych, statutowych nie moŜe przekraczać trzech lat. 
 

4. Kierownik katedry odpowiada za  realizację badań statutowych i prawidłowość wykorzystania 
przyznanych środków.  

 
§ 3 

 
Rektor  określi, w drodze Zarządzenia szczegółowe zasady i kryteria przyznawania i rozliczania 
środków na badania statutowe. 

 
§ 4 

 
Traci moc Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach  
Nr 23/2007/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zasad finansowania działalności 
statutowej i badań własnych. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 


