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Zarządzenie Nr 155/20 
 

z dnia 12 listopada 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania Strategii Rozwoju 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 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. W związku z wdrażaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Strategii 

Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025, zwanej dalej 
„Strategią”, powołuje się Koordynatora ds. wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „Koordynatorem”. 

2. Funkcję Koordynatora powierza się dr hab. Adamowi Drobniakowi, profesorowi uczelni. 
 

§ 2 
Do zadań Koordynatora należy: 

1) opracowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem Strategii; 
2) koordynowanie prac związanych z operacjonalizacją i uszczegółowieniem 

przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii; 
3) wnioskowanie o powoływanie interdyscyplinarnych zespołów wraz z ich kierownikami, 

odpowiedzialnych za uszczegółowienie, realizację i nadzór nad wdrożeniem 
przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii; 

4) koordynowanie prac, we współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami i ich 
kierownikami, związanych z wdrożeniem poszczególnych szczegółowych 
przedsięwzięć rozwojowych w Uniwersytecie; 

5) opracowanie corocznych sprawozdań monitorujących realizację poszczególnych 
przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii; 

6) opracowanie okresowych raportów ewaluacyjnych związanych z procesem wdrażania 
Strategii. 

 
§ 3 

1. W celu wsparcia i nadzoru prac Koordynatora powołuje się Komitet Sterujący. 
2. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 

1) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  – przewodnicząca; 
2) prof. dr hab. Wojciech Dyduch; 
3) prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski; 
4) prof. dr hab. Maciej Nowak; 
5) prof. dr hab. Sławomir Smyczek; 
6) dr hab. Justyna Matysiewicz, profesor uczelni; 
7) dr hab. Izabela Ostoj, profesor uczelni; 
8) dr hab. Andrzej Piosik, profesor uczelni; 
9) dr hab. Artur Walasik, profesor uczelni; 
10) dr hab. Robert Wolny, profesor uczelni; 
11) mgr Paweł Kadłubiak. 

 
§ 4 

Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności: 
1) wsparcie prac związanych z wdrażaniem Strategii, w szczególności poprzez 

zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych 
związanych z realizacją uszczegółowionych przedsięwzięć rozwojowych; 



2) powoływanie na wniosek Koordynatora interdyscyplinarnych zespołów i ich 
kierowników odpowiedzialnych za uszczegółowienie i nadzór nad wdrożeniem 
przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii; 

3) nadzór nad prawidłową realizacją zadań i podejmowanie decyzji w przypadku 
wystąpienia ryzyka. 

 
§ 5 

1. Zebrania Komitetu Sterującego zwołuje jego przewodniczący lub upoważniony przez 
niego członek Komitetu. Zebrania powinny odbywać się cyklicznie w terminach 
ustalonych przez przewodniczącego Komitetu. 

2. Komitet Sterujący obraduje w obecności co najmniej połowy składu i przewodniczącego 
Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Posiedzenia Komitetu Sterującego mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu Sterującego na posiedzeniu, 
jego funkcję pełni członek Komitetu wskazany przez przewodniczącego Komitetu lub 
jeden z członków Komitetu wybrany zwykłą większością głosów przez członków Komitetu 
obecnych na posiedzeniu. 

5. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

 
§ 6 

Zobowiązuje się pracowników Uniwersytetu do udzielania merytorycznego i organizacyjnego 
wsparcia przy wdrażaniu szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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


