
R-0161-61/21 
 

Zarządzenie Nr 61/21 
 
z dnia 27 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 i § 100 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prorektorowi właściwemu do spraw 

edukacji nadaje się nazwę Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej. 
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prorektorowi właściwemu do spraw 

nauki nadaje się nazwę Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej. 
 

§ 2 
W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) tworzy się pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, w skład 
którego wchodzą: 
a) Biuro Pozyskiwania i Realizacji Projektów, o którym mowa w pkt 2 lit. a, 
b) Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
c) Centrum Badań i Rozwoju, 
d) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, 
e) Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 
f) Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 
g) Dział Wsparcia Kolegiów, 
h) Stanowisko ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, o którym mowa w pkt 2 lit. c, 
i) Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”; 

2) tworzy się następujące jednostki organizacyjne administracji: 
a) Biuro Pozyskiwania i Realizacji Projektów, wchodzące w skład pionu Prorektora 

ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, 
b) Dział e-Learningu, wchodzący w skład Centrum Informatycznego, 
c) Stanowisko ds. Strategii Rozwoju Uczelni, wchodzące w skład pionu Prorektora 

ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. 
 

§ 3 
Schemat struktury organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadzonego zarządzeniem Nr 92/19  
z dnia 24 września 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 4 
1. Zobowiązuje się Kanclerza do poinformowania pracowników zatrudnionych w jednostkach, 

o których mowa w § 2, o zmianach organizacyjnych wprowadzonych niniejszym 
zarządzeniem. 

2. W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem 
zobowiązuje się dyrektora Biura Zarządzania Kadrami do opracowania – w porozumieniu 
z Kanclerzem – harmonogramu oraz zakresu zmian kadrowych nie później niż do dnia  
30 czerwca 2021 roku. 

3. Zobowiązuje się dyrektora Biura Regulacji Wewnętrznych do dostosowania Regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zmian wprowadzonych 
niniejszym zarządzeniem nie później niż do dnia 30 września 2021 roku. 



 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak   


