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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Regulamin Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwany 

dalej „regulaminem”, określa strukturę organizacyjną Centrum Badań i Rozwoju,  
podstawowe zasady organizowania działalności jednostki i współpracy z pozostałymi  
jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz wyznacza ramowe zakresy zadań  
jednostki i jej pracowników. 

2. Podstawę prawną działania Centrum Badań i Rozwoju stanowią: 
1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.); 
2) Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przyjęty uchwałą nr 120/2020/ 

2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2021 r.; 
3) Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  
4) zarządzenie Nr 20/15 z dnia 25 marca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach w sprawie przekształcenia Centrum Badań i Ekspertyz;  
5) zarządzenie Nr 97/20 z dnia 16 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Uniwersytecie  
Ekonomicznym w Katowicach, zmieniające nazwę Centrum Badań i Transferu Wiedzy 
na Centrum Badań i Rozwoju; 

6) Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie  
Ekonomicznym w Katowicach, przyjęty uchwałą nr 17/2019/2020 Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 października 2019 r.; 

7) niniejszy regulamin. 
 

II. STATUS I ZADANIA CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 
 

Status Centrum Badań i Rozwoju 
§ 2 

1. Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”, jest ogólnouczelnianą jednostką  
organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej  
„Uniwersytetem”. 

2. Centrum posiada prawo używania pieczęci o treści: 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Centrum Badań i Rozwoju 

 
3. Centrum podlega służbowo i merytorycznie Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy  

z Otoczeniem. 
4. Roczne plany rzeczowo-finansowe Centrum w zakresie prowadzonej działalności  

naukowo-badawczej, eksperckiej, konsultingowej oraz kształcenia na studiach  
podyplomowych, szkoleniach i kursach opiniuje kwestor, a zatwierdza Prorektor ds.  
Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.  

5. Działalnością Centrum kieruje dyrektor zatrudniany przez rektora spośród kandydatów 
przedstawionych przez radę nadzorującą, po zasięgnięciu opinii senatu. 
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Zadania Centrum 
§ 3 

1. Do zadań Centrum należy: 
1) pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, eksperckich  

i konsultingowych w ramach współpracy z praktyką gospodarczą; 
2) pomoc w realizacji projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, 

pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania danych  
w ilościowych badaniach bezpośrednich; 

3) organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze,  
eksperckie i konsultingowe; 

4) tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą; 
5) gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz  

i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych  
problemów ekonomicznych; 

6) prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innej działalności  
dydaktycznej;  

7) promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć  
badawczych jego pracowników; 

8) opracowywanie projektów umów ramowych, porozumień i listów intencyjnych  
dotyczących współpracy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych  
z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, administracji publicznej oraz organizacjami 
non-profit; 

9) zarządzanie prawami własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how  
w zakresie określonym w Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej  
w Uniwersytecie; 

10) inne działania wynikające z potrzeb zgłaszanych przez osoby prawne, fizyczne i inne 
podmioty oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu związane  
z działalnością Centrum. 

 
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM 

§ 4 
1. W strukturze Centrum Badań i Rozwoju wyodrębnia się: 

1) Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń; 
2) Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu. 

 
Dyrektor Centrum 

§ 5 
1. Do obowiązków dyrektora Centrum należy: 

1) organizacja działalności Centrum w zakresie określonym wewnętrznymi przepisami,  
w szczególności dotyczącymi: prowadzenia działalności naukowo-badawczej,  
eksperckiej i konsultingowej; prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów 
i innej działalności dydaktycznej;  

2) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie  
realizacji zadań Centrum; 
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3) współpraca z kierownikami katedr oraz dyrektorem Biura Doskonałości Naukowej  
w zakresie realizacji badań naukowych, prac naukowo-badawczych i grantów  
pracowników Uniwersytetu; 

4) negocjowanie warunków i zawieranie umów cywilnoprawnych w zakresie i na  
podstawie udzielonego pełnomocnictwa; 

5) powoływanie zespołu projektu naukowo-badawczego, eksperckiego, konsultingowego 
i jego koordynatora; 

6) sprawowanie merytorycznej kontroli nad przebiegiem realizacji projektów naukowo-
badawczych, eksperckich i konsultingowych; 

7) nadzór nad oceną i odbiorem projektów naukowo-badawczych, eksperckich  
i konsultingowych; 

8) określanie zakresu zadań i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności  
zawodowych przez pracowników administracyjnych jednostki; 

9) kontrola prawidłowego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji 
Centrum; 

10) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Centrum; 
11) kontrola współpracy ze służbami finansowymi Uniwersytetu w zakresie rozliczeń  

finansowych dotyczących funkcjonowania jednostki; 
12) organizacja procesu komercjalizacji bezpośredniej w Uniwersytecie. 

2. Dyrektor Centrum w szczególności ma prawo do: 
1) negocjowania warunków finansowych i zawierania umów o wykonanie prac naukowo 

– badawczych, badawczych, opinii, ekspertyz realizowanych w Centrum (na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa); 

2) zawierania umów o kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach innych 
form kształcenia (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa); 

3) zawierania umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności 
Centrum (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa); 

4) wnioskowania w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania i wynagradzania  
pracowników administracyjnych Centrum. 

 
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń 

§ 6 
1. Nadzór nad Działem Studiów Podyplomowych i Szkoleń sprawuje kierownik. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika oraz pracowników administracyjnych działu 

określony jest w ich zakresach czynności. 
 

Kierownik Studiów Podyplomowych i Szkoleń 
§ 7 

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika studiów podyplomowych i szkoleń, w tym tryb 
jego powoływania, określony jest w zarządzeniach Rektora Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie: zasad organizacji studiów podyplomowych  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz zasad organizacji szkoleń i kursów.  

 
Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu 

§ 8 
1. Nadzór nad Działem Badań, Ekspertyz i Konsultingu sprawuje kierownik. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika oraz pracowników administracyjnych działu 

określony jest w zakresie czynności. 
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Koordynator projektu naukowo-badawczego, eksperckiego i konsultingowego 

§ 9 
1. Koordynator kieruje projektem naukowo-badawczym, eksperckim lub konsultingowym. 
2. Koordynatora projektu powołuje dyrektor Centrum.  
3. Koordynatorem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy  

doktora oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu badaniami lub 
co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. 

4. Do zadań koordynatora projektu należy: 
1) opracowanie projektu badania/ekspertyzy/konsultingu; 
2) współpraca z dyrektorem Centrum w sprawie kosztorysu projektu oraz powołania 

członków zespołu realizującego projekt; 
3) merytoryczna koordynacja zadań w ramach zespołu; 
4) prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu; 
5) bieżąca współpraca ze zleceniodawcą projektu; 
6) sprawowanie kontroli nad przebiegiem prac w ramach projektu; 
7) opracowanie efektu prac nad projektem (raportu z badań/bazy danych/ekspertyzy/ 

konsultingu).   
 

Wykonawca projektu naukowo-badawczego, eksperckiego i konsultingowego 
§ 10 

1. Wykonawca projektu realizuje zadania pod kierunkiem koordynatora projektu. 
2. Wykonawcę projektu wyznacza dyrektor Centrum we współpracy z koordynatorem  

projektu. 
3. Wykonawcą projektu może być pracownik naukowo-badawczy posiadający podstawową 

wiedzę na temat prowadzenia badań na rzecz nauki i praktyki gospodarczej. 
4. Ekspertem może być pracownik naukowo-badawczy lub przedstawiciel praktyki  

gospodarczej posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ekspertyzy. 
5. W przypadku małych projektów (np. o charakterze regionalnym) lub zleceń wewnętrznych, 

zespół realizujący może zostać ograniczony wyłącznie do koordynatora i zespołu  
realizującego badania wtórne i pierwotne.  

6. Zespół realizujący badania składa się z wykwalifikowanych badaczy nazywanych  
ankieterami. 

7. Ankieterem Centrum może zostać student, który ukończy szkolenie ankieterów  
udokumentowane certyfikatem. W uzasadnionych przypadkach ankieterem w projekcie 
może zostać osoba niebędąca studentem, pod warunkiem odpowiedniego przeszkolenia.  

 
Rada nadzorująca 

§ 11 
1. W celu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań określonych w Regulaminie zarządzania 

prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  
w Centrum działa rada nadzorująca.  

2. Rada nadzorująca składa się z trzech do pięciu osób. Rada nadzorująca jest powoływana 
przez rektora w drodze zarządzenia. 

3. Do zadań rady nadzorującej należy w szczególności kontrola procesu zarządzania prawami 
własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how oraz przedstawianie kandydatów 
na stanowisko dyrektora. 

4. Posiedzenia rady nadzorującej zwołuje jej przewodniczący (nie rzadziej niż raz w roku). 
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5. Rada nadzorująca podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy swojego składu. 

 
Rada Studiów Podyplomowych 

§ 12 
1. W celu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań dotyczących kształcenia na studiach  

podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Centrum działa Rada 
Studiów Podyplomowych - zwana dalej Radą.  

2. W skład Rady wchodzą: 
1) dyrektor Centrum Badań i Rozwoju – jako przewodniczący, 
2) dyrektor Filii w Rybniku, 
3) od ośmiu do dziesięciu pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych  

Uniwersytetu, 
4) do dwóch przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego. 

3. Rada jest powoływana przez rektora w drodze zarządzenia. 
4. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) monitorowanie i nadzorowanie procesu kształcenia na studiach podyplomowych,  
2) analiza jakości procesu dydaktycznego, 
3) opiniowanie regulaminu studiów podyplomowych,  
4) opiniowanie projektów nowych studiów podyplomowych, zmian w programach  

studiów podyplomowych oraz likwidacji studiów podyplomowych, 
5) analiza efektywności kształcenia na studiach podyplomowych, 
6) rekomendowanie działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, monitorowanie 

standardów jakości kształcenia, budowanie kultury jakości kształcenia,  
identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania jakością kształcenia, 

7) inspirowanie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności oferty studiów  
podyplomowych i dostosowywania do potrzeb rynku pracy. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący. 
6. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Rady przedstawicieli społeczności  

akademickiej oraz inne osoby, jeżeli program posiedzenia tego wymaga. 
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy swojego składu. 
 

IV. PROCEDURY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM 
 

Procedura powoływania, przekształcania, likwidacji oraz uruchamiania kolejnej edycji  
studiów podyplomowych, szkoleń i kursów 

§ 13 
Szczegółowy tryb postępowania dotyczący powoływania, przekształcania, likwidacji oraz  
uruchamiania kolejnej edycji studiów podyplomowych, szkoleń i kursów określony jest  
w zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie: zasad  
organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz  
zasad organizacji szkoleń i kursów.  
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Procedura zlecenia zewnętrznego 
§ 14 

1. Przyjęcie przez Centrum zlecenia projektu naukowo-badawczego, eksperckiego  
i konsultingowego jest poprzedzone pisemnym zapytaniem ofertowym kierowanym przez 
zleceniodawcę w formie korespondencji listowej lub elektronicznej lub w oparciu o inne 
procedury określone przez zamawiającego, w tym wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna określać: 
1) w przypadku projektu naukowo-badawczego: 

a) cele badania, 
b) zakres badania, 
c) źródła informacji, 
d) metody badawcze, 
e) harmonogram i kosztorys prac, 
f) efekt prac nad projektem, 
g) wstępny zespół realizujący projekt;  

2) w przypadku ekspertyzy:  
a) cele ekspertyzy, 
b) źródła informacji, 
c) termin wykonania ekspertyzy, 
d) kosztorys, 
e) zespół realizujący ekspertyzę. 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe ma formę pisemną lub elektroniczną. 
3. Ostateczne negocjacje warunków zlecenia projektu naukowo-badawczego, eksperckiego  

i konsultingowego prowadzi dyrektor Centrum wraz z koordynatorem projektu.  
4. Kosztorys zlecenia zewnętrznego opiniuje kwestor.  
5. Zlecenie zewnętrzne jest realizowane na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
6. Umowa ze zleceniodawcą zewnętrznym, po uzgodnieniu klauzul podstawowych  

i uzupełniających, jest konsultowana z radcą prawnym. 
7. W przypadku stosowania innych procedur przez zamawiającego, Centrum przygotowuje 

ofertę zgodnie z tymi procedurami. 
8. Efekt prac nad projektem (w formie raportu z badań, bazy danych, ekspertyzy, konsultingu) 

jest przekazywany do zleceniodawcy i udokumentowany w formie protokołu zdawczo- 
odbiorczego lub protokołu przekazania.  

9. Rozliczenie końcowe zlecenia akceptuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.  
 

Procedura zlecenia wewnętrznego 
§ 15 

1. Przyjęcie przez Centrum zlecenia projektu naukowo-badawczego jest poprzedzone  
pisemnym zapytaniem ofertowym kierowanym przez wnioskodawcę w formie  
korespondencji elektronicznej. Zapytanie ofertowe powinno wskazywać: cele badania,  
zakres badania, źródła informacji, metody badawcze oraz termin wykonania. Odpowiedź 
na zapytanie ofertowe powinna mieć formę pisemną.  

2. Ostateczne negocjacje warunków zlecenia projektu naukowo-badawczego prowadzi  
dyrektor Centrum. 

3. Zlecenie wewnętrzne jest realizowane wyłącznie w formie zlecenia usługi wewnętrznej. 
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4. Efekt prac nad projektem (w formie bazy danych lub w innej postaci uzgodnionej 
z wnioskodawcą) jest przekazywany do wnioskodawcy i udokumentowany w formie  
protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. Rozliczenie zlecenia wewnętrznego następuje po dokonaniu rozliczeń finansowych,  
w tym po wypłacie wynagrodzeń i stanowi integralną część dokumentacji zlecenia.  

6. Dokumenty związane z realizacją zlecenia wewnętrznego przygotowuje się w dwóch  
egzemplarzach (oryginał/kopia) i po wykonaniu usługi przechowuje w Dziale Finansowo-
Księgowym (oryginał) oraz w Centrum (kopia). 

7. Rozliczenie końcowe zlecenia akceptuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje rektor. 
2. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego wydania. 
 
 


