
 
ZARZĄDZENIE  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.18.2021 
z dnia 12 marca 2021 roku 

 
 

w sprawie  
wprowadzenia Regulaminu przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie 

 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 
ust. 7 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zarządza się, co następuje:   
 
 

§ 1 
Wprowadza się Regulamin przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych 
ze środków zewnętrznych, realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dalej 
jako Regulamin) w brzmieniu, określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do stosowania zapisów Regulaminu zobowiązuje się wszystkie 

jednostki organizacyjne Uczelni, w tym również jednostki międzykolegialne, 

pozakolegialne i ogólnouczelniane. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do: 

a. umów, dotyczących finansowania konferencji, sympozjów, seminariów, itp. 

organizowanych przez jednostki Uczelni, a także realizacji prac zlecanych Uczelni 

przez podmioty zewnętrzne, w tym podwykonawstwa w projektach realizowanych 

przez podmioty zewnętrzne oraz 

b. projektów badawczych (naukowych) oraz projektów w ramach programów lub 

konkursów, ogłaszanych przez NCN, prowadzonych, realizowanych lub 

koordynowanych przez jednostki w pionie Prorektora ds. Nauki, w tym przez Dział 

Wsparcia Projektów Badawczych. 

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, wymienionych 

w Regulaminie, do nadzoru nad wypełnianiem obowiązków w nim określonych.  

 
§ 3 

1. W Departamencie Finansów i Zamówień Publicznych tworzy się Centralny Rejestr 

Projektów, który będzie prowadzony przez Dyrektora  Departamentu Finansów i Zamówień 

Publicznych. 

2. Dyrektor Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych wdroży Centralny Rejestr 

Projektów nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

 
 
 



§ 4 
1. Regulamin stosuje się do projektów, których realizacja zostanie rozpoczęta po dniu  

wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. 

2. Zasady dotyczące rejestracji projektów w Centralnym Rejestrze Projektów mają 

zastosowanie również do projektów, których realizacja została rozpoczęta przed dniem 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia i których zakończenie planowane jest po dniu 30 

czerwca 2021 roku. 

3. Zobowiązuje się osoby pełniące funkcje kierowników lub koordynatorów projektów do 

złożenia w Centralnym Rejestrze Projektów dokumentów dotyczących projektów, które 

uzyskały finansowanie instytucji finansującej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 

do Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 maja 2021 roku. 

 
§ 5 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr R-201-14/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie 

zasad tworzenia wydziałowych i międzywydziałowych zespołów i centrów projektowych, 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-3/2017 z dnia 

18 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-201-14/2015 z dnia 30 

marca 2015 r. w sprawie wydziałowych i międzywydziałowych zespołów i centrów 

projektowych oraz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-

0201-3/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie archiwizacji dokumentacji programów  

i projektów zewnętrznych (w tym projektów finansowanych ze środków unijnych i innych 

źródeł zagranicznych) realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

 

 

 
 

          REKTOR 
 
 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 


