
ZARZĄDZENIE  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
nr R.0211.17.2021  

z dnia 11 marca 2021 roku  

  

w sprawie  

zmian Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie  

  

  

  

Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.85, z późn.zm.) oraz §16 ust. 8 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:  

  

  

§ 1  

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Rektora nr R-0201-58/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie 
zmian w strukturze oraz nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, zmienionym Zarządzeniem Rektora nr R.0211.1.2021 z dnia 21 stycznia 2021 
roku w sprawie zmian w strukturze oraz zmian Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
1) w § 6 ust. 6 Regulaminu dodaje się pkt 8) w brzmieniu: 

 
Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. 
 

2) w Schemacie nr 1 Organy Uniwersytetu oraz jednostki w obszarze zadań podstawowych 
do wskazanych Jednostek pozakolegialnych dodaje się: 
 

Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. 
 

3) w § 34 ust. 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 
 

Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. 
 

 
4) w załączniku nr 1 do Regulaminu rozdział III Jednostki w pionie Prorektora ds. Nauki 

wprowadza się pkt 12 w brzmieniu: 
 

Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (NZ). 
 

5) w załączniku nr 2 do Regulaminu Zakresy działania jednostek pozakolegialnych dodaje 
się § 8 w  brzmieniu: 

 

1. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia utworzone jest w celu 

stymulowania i promowania współpracy badawczej, edukacyjnej i konsultingowej 

w zakresie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia. Centrum ma charakter zarówno 



naukowy, edukacyjny, konsultingowy, jak i wydawniczy. Centrum jest samofinansującą 

się jednostką pozakolegialną. 

2. Do zadań Centrum należy: 

1) prowadzenie badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej ekonomiki 
i zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, w tym: w podmiotach 
sektora publicznego, jak i prywatnego; z perspektywy właściciela, jak i zarządu 
podmiotu leczniczego; 

2) inicjowanie działań związanych z ekonomiką i zarządzaniem w ochronie 
zdrowia w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

3) promocja dobrych praktyk w zakresie ekonomiki, jak i zarządzania 
w podmiotach leczniczych wśród społeczności akademickiej oraz lokalnej, 
w tym uczestniczenie w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach 
badawczych dotyczących ochrony zdrowia; 

4) nawiązywanie i koordynacja współpracy z interesariuszami systemu ochrony 
zdrowia; 

5) organizowanie seminariów, warsztatów, sympozjów i konferencji naukowych 
związanych z przedmiotową problematyką Centrum; 

6) upowszechnianie osiągnięć naukowych przez prowadzenie działalności 
wydawniczo- edytorskiej; 

7) opracowywanie projektów oraz kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych 
związanych z problematyką ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia; 

8) nawiązywanie współpracy ze środowiskiem biznesowym sektora ochrony 
zdrowia; 

9) nawiązywanie współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za 
granicą; 

10) zwiększanie potencjału Uczelni w zakresie pozyskiwania i realizowania grantów 
naukowych z zewnętrznych źródeł krajowych (m.in. NCN, NCBR, NAWA, 
ministerstwo właściwe do spraw nauki) i międzynarodowych; 

11) współpraca z Krakowską Szkołą Biznesu oraz Małopolską Szkołą Administracji 
Publicznej celem organizacji studiów podyplomowych, w tym MBA, szkoleń 
i konferencji w obszarze ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia; 

12) współpraca z Kolegiami Uczelni celem planowania i realizacji zarówno 
projektów naukowych, jak i komercyjnych w obszarze działalności Centrum; 

13) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony 
i promocji zdrowia; 

14) propagowanie i podejmowanie działalności innowacyjnej oraz technologicznej 
w systemie ochrony i promocji zdrowia; 

15) wspieranie przedsiębiorczości oraz współpracy badawczo-rozwojowej oraz 
innowacyjnej i technologicznej. 

3. Za organizację pracy Centrum odpowiada Dyrektor Centrum Ekonomiki 
i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, powoływany przez Rektora po zaopiniowaniu 
przez Prorektora właściwego ds. nauki. 

4. W ramach Centrum prace prowadzą zespoły badawcze powoływane przez Dyrektora 
Centrum. 

5. Przy Centrum działa ciało opiniodawczo-doradcze zwane Radą Centrum Ekonomiki 
i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w skład którego wchodzą przedstawiciele 
interesariuszy sektora ochrony zdrowia powoływani przez Rektora na wniosek 
Dyrektora Centrum. 

6. Poza obowiązkami określonymi w §15-16 regulaminu organizacyjnego UEK dla 
kierownika jednostki administracji, Dyrektor, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany 
jest do corocznego przedłożenia Rektorowi raportu z realizacji działań za dany rok 
kalendarzowy - w terminie do 31 stycznia następnego roku, a także do przedłożenia 
w tym samym terminie planu działań na rok bieżący. 



7. Nadzór nad działalnością jednostki, o której mowa w ust. 1, sprawuje Prorektor 
właściwy ds. nauki. 

8. Centrum działa na zasadach samofinansowania. 
 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

  

  

REKTOR  

  
  

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK  


