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ZARZĄDZENIE NR 91/2012 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 31 października 2012 r. 

 
w sprawie powoływania i funkcjonowania centrów naukowych (CN)   

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

Mając na uwadze wyzwania stojące przed Uczelnią w ramach reformy nauki i szkolnictwa 

wyższego w Polsce, w Uczelni mogą być tworzone centra naukowe (CN). Ich głównym celem jest 

rozwój  Uczelni oraz wzmacnianie jej konkurencyjnej pozycji w Polsce i za granicą. Działalność 

centrów wynika  z  misji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jaką jest bycie wiodącym 

ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego w tej części Europy. Centra Naukowe mogą 

też funkcjonować jako centra doskonałości w określonych dziedzinach badań i prac rozwojowych, a 

także stymulować rozwój przedsiębiorczości. Centra mogą być także tworzone na podstawie umowy  

z innymi Uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, 

w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi 

prowadzącymi działalność naukowo-badawczą zgodnie z Art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). 

 

§ 1 
W ramach Centrum Naukowego mogą być prowadzone następujące formy działalności: 
1) Badania podstawowe i stosowane w ramach projektów inter- oraz transdyscyplinarnych. 
2) Współpraca naukowo – biznesowo, krajowa i międzynarodowa, z ośrodkami akademickimi, 

przedsiębiorstwami, instytucjami oraz innymi podmiotami. W tym celu w ramach 
obowiązujących regulacji prawnych, w tym zwłaszcza związanych z ustawą Prawo  
o szkolnictwie wyższym oraz Ustawą o zasadach finansowania nauki, Centra mogą inicjować 
powstawanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych typu spin – off oraz spin – out.  

3) Kształcenie kadr dla gospodarki w oparciu o europejskie i światowe standardy  
poprzez inicjowanie: 
a) Polsko i anglojęzycznych studiów doktoranckich. 
b) Studiów podyplomowych ukierunkowanych na kształcenie wysoko kwalifikowanych 

specjalistycznych kadr w oparciu o programy profilowane we współpracy  
z przedsiębiorstwami i innymi podmiotami. 

4) Wykonywanie ekspertyz, opinii i analiz. 
5) Promocja i upowszechnianie wiedzy (kongresy, konferencje, warsztaty, szkolenia, 

międzynarodowe szkoły letnie, publikacje etc.). 
6) Pozostałe rodzaje działalności przyjęte w statucie danego centrum zatwierdzonym przez Rektora.  
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§ 2 

Centrum Naukowe oraz skład Komitetu Sterującego Centrum Naukowego powołuje i zatwierdza 
Rektor w oparciu o statut Centrum. 

§ 3 
Statut Centrum Naukowego zatwierdza Rektor. 

 
§ 4 

Centra pozyskują środki zarówno z funduszy krajowych, jak i zagranicznych w tym funduszy Unii 
Europejskiej, jak też realizacji zadań, o których mowa w § 1. 

 
§ 5 

Wynagrodzenia pracowników Centrum Naukowego finansowane mogą być tylko z pozyskanych  
środków, o których mowa w § 4. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustalane są przez Rektora 
indywidualnie w odniesieniu do każdego Centrum Naukowego. 
 

§ 6 
Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Centrów sprawuje Prorektor ds. Nauki. 

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jednocześnie traci moc Zarządzenie Rektora  
nr 28/2012 z dnia 29 marca 2012 r. 
 
 
                

                 Rektor 
 
 
 
               prof. dr  hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika  
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