
Egz. nr.... 

 

ZARZĄDZENIE nr 34/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 z dnia 1 października 2019 

w sprawie działalności naukowo-badawczej prowadzonej  

w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: WSBiP lub Uczelnia), wprowadzonego Uchwałą nr 

4/2019 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – spółki z o.o.  (założyciela 

WSBiP w Ostrowcu Św.) z dnia 25 kwietnia 2019 r.,  zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

Zgodnie z § 5 Statutu WSBiP do podstawowych zadań Uczelni należy prowadzenie 

działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do 

gospodarki. Uczelnia w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych prowadzi i wspiera 

działalność naukowo-badawczą na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

 

§ 2 

 

Nadzór nad działalnością naukowo-badawczą prowadzoną w ramach Uczelni sprawuje Rektor 

WSBiP. 

 

§ 3 

 

1. Działalność naukowo-badawcza w WSBiP prowadzona jest zgodnie z cyklicznym 

planem naukowo-badawczym Uczelni. 

2. Nadzór nad realizacją poszczególnych projektów  planu naukowo-badawczego Rektor 

WSBiP powierza właściwym dziekanom wydziałów lub innym pracownikom WSBiP. 

3. Plan naukowo-badawczy jest zatwierdzany przez Rektora WSBiP, zaś sprawozdanie  

z jego wykonania Rektor WSBiP składa przed Senatem. 

4. Uczelnia może realizować doraźne projekty naukowo-badawcze, nie figurujące  

w planie naukowo-badawczym, za zgodą Rektora WSBiP, który wskazuje osobę 

odpowiedzialną za dany projekt. 

 

§ 4 

 

1. Do działań naukowo-badawczych należy: 

1) Prowadzenie badań naukowych i badań rozwojowych; 

2) Organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów o charakterze 

naukowym; 

3) Wydawanie publikacji o charakterze naukowym, w tym czasopism naukowych. 

2. Do działań popularyzujących naukę należy: 



1) Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów o charakterze popularno-

naukowym i eksperckim; 

2) Organizowanie wykładów gościnnych, popularyzujących wiedzę naukową  

i ekspercką;  

3) Wydawanie publikacji o charakterze popularno-naukowym. 

 

§ 5 

 

Uczelnia może prowadzić działalność naukowo-badawczą we współpracy z uczelniami oraz 

instytucjami eksperckimi z kraju i zagranicy, jako lider bądź partner. 

 

§ 6 

 

Zasadę komercjalizacji badań naukowych i rozwojowych prowadzonych w WSBP, a także 

zasadę zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej określają: Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi, Prawami Pokrewnymi 

Ii Prawami Własności Przemysłowej oraz Regulamin Korzystania z Infrastruktury Badawczej 

uchwalane przez Senat WSBiP, w oparciu o art. 152-159  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). 

 

§ 7 

 

1. Uczelnia zabezpiecza w budżecie na dany rok kalendarzowy środki finansowe 

przeznaczone na działalność naukowo-badawczą oraz działalność promującą naukę. 

2. Każdy projekt naukowo-badawczy niosący za sobą skutki finansowe powinien mieć 

ustalony budżet. Rozpoczęcie działań w ramach danego projektu wymaga akceptacji 

budżetu przez Rektora WSBiP oraz Kanclerza WSBiP. 

3. Środki finansowe na działalność wydawniczą ustalane są w porozumieniu z osobą 

sprawującą nadzór kierowniczy nad Wydawnictwem WSBiP. 

4. Osobą odpowiedzialną za dyscyplinę finansową i sprawozdawczość w ramach danego 

projektu jest kierownik projektu wyznaczony przez Rektora WSBiP lub właściwego 

dziekana wydziału. 

 

§ 8 

 

Uczelnia może finansować lub dofinansować indywidualną działalność naukowo-badawczą 

swoich pracowników na zasadach uregulowanych specjalnym zarządzeniem Rektora WSBiP. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

Wykonano w 2 egz. 

Egz nr 1i 2 . - (Biuro Rektora i Kanclerza WSBiP. ) 

Dokument wykonał : - Paweł GOTOWIECKI, Rektor 


