Zarządzenie nr 24/2019
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2019r.
ws. zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz

Działając na podstawie § 61 Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach, ustala się co następuje:
§1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF Katowice)
wykonuje umowne, usługowe prace badawcze, opinie, ekspertyzy w zakresie fizjoterapii, nauk
o kulturze fizycznej, turystyki, rekreacji i zarządzania, zwane dalej umownymi pracami
badawczymi, na zlecenie podmiotów gospodarczych, państwowych jednostek organizacyjnych
oraz osób fizycznych.
§2
Wykonanie umownych prac badawczych wymaga akceptacji Dziekana Wydziału lub
Dyrektora Instytutu poprzez wydanie opinii na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, która to opinia wymaga ostatecznej akceptacji
Prorektora ds. Nauki.
§3
Umowne prace badawcze wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej między
zleceniodawcą a AWF Katowice. W zależności od zakresu, terminu bądź wartości, w wyniku
obustronnych uzgodnień, praca może być realizowana w oparciu o złożone zlecenie oraz
potwierdzenie przyjęcia przez zamawiającego kosztów ich wykonania.
§4
Zlecenie kierowane jest do Prorektora ds. nauki, a następnie do Dziekana wydziału lub
Dyrektora Instytutu.
§5
1. Po rozpatrzeniu możliwości organizacyjno-technicznych Dziekan lub Dyrektor
Instytutu wyznacza kierownika pracy badawczej lub wykonawcę zlecenia.
2. Kierownik pracy badawczej/wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie
zgodnie z warunkami umowy zawartej z zamawiającym oraz terminowe złożenie
dokumentów rozliczeniowych.
3. Komórka organizacyjna, wyznaczona do obsługi zlecenia, sporządza kalkulacje
kosztów i projekt umowy.
4. Przy sporządzaniu kalkulacji kosztów zlecenia, należy przyjmować aktualnie
obowiązujące stawki wynagrodzeń, wynikające z odpowiednich przepisów AWF
Katowice dotyczących wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.
5. Cena usługi może zostać zwiększona o koszty bezpośrednie związane z
przeprowadzeniem badań (odczynniki, testy, materiały itp.).

6. Narzut kosztów pośrednich ustala Prorektor ds. nauki w zależności od wykorzystania
zasobów uczelni. Narzut nie może być niższy niż 10 % i wyższy niż 50%.
7. W razie konieczności kierownik pracy badawczej/wykonawca odpowiada za uzyskanie
zgody Komisji Bioetycznej lub Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach na
wykonanie badań.
§6
Opracowanie z wykonanej pracy badawczej powinno zawierać:
1. akceptację treści merytorycznej i wniosków stwierdzonych podpisem oraz datą przez
kierownika pracy/wykonawcę,
2. akceptację Prorektora ds. nauki dotyczącą pracy zgodnie ze zleceniem.
§7
Podstawą wynagrodzenia wykonawców pracy zleconej jest umowa o dzieło lub umowa
zlecenie, którą ze strony Akademii podpisuje Rektor lub Prorektor ds. nauki
§8
Wypłata wynagrodzenia za wykonanie pracy badawczej następuje po złożeniu przez
wykonawcę rachunku i stwierdzeniu zgodności wykonania pracy z umową oraz opłaceniu
faktury przez Zamawiającego.
§9
Traci moc Zarządzenie nr 29/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach z dnia11 września 2018 roku ws. zasad prowadzenia umownych
usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając

