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1. CEL I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY: 
Celem niniejszej procedury jest wskazanie zasad postępowania umożliwiających koordynację i nadzór nad 
badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi finansowanymi ze środków na naukę przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego lub jego agencje wykonawcze, realizowanymi w ramach strategicznych kierunków 
badawczych ustalonych w Politechnice Krakowskiej.  
Celem nadrzędnym jest koncentracja badań na wybranych obszarach, przede wszystkim odpowiadających 
kierunkom określonym w ramowych programach UE, oraz związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym 
Polski. 
 

2. SKRÓTY I DEFINICJE: 
JOW – jednostka organizacyjna wydziału (instytut, katedra, zakład lub inna) 

JPB – jednostka pozawydziałowa badawcza, posiadająca odpowiedni potencjał badawczy (centrum 

naukowe, specjalny zespół badawczy lub inna) 

badania – badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane z budżetu państwa ze środków na naukę, 

przekazywane jednostce na podstawie decyzji lub umowy o finansowanie przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub agencje wykonawcze Ministerstwa powołane do wspierania 

działalności naukowej w zakresie badań podstawowych bądź realizacji zadań z zakresu polityki 

naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa 

temat/projekt 

badawczy –  

zadania badawcze wykonywane w JOW lub JPB na podstawie decyzji lub umowy o wykonanie i 

finansowanie zadań badawczych 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Informacja o strategicznym kierunku badawczym  
 

4. TOK POSTĘPOWANIA: 

L.p. Działanie Termin 

Jednostka 
organizacyjna / osoba 
odpowiedzialna za 
prawidłową i 
terminową realizację 

1.  Identyfikacja źródeł finansowania badań na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych 

2. Informowanie JOW i JPB o możliwościach 

pozyskiwania środków finansowych na badania 

na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych 

3. Pozyskiwanie środków finansowych na badania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

regulaminami konkursów ogłaszanych przez 

MNiSzW oraz agencje wykonawcze Ministerstwa 

na bieżąco przez cały rok Pracownicy JOW / JPB 

4. Zakwalifikowanie tematu/projektu badawczego do 

strategicznego obszaru i kierunku badawczego PK 

po otrzymaniu decyzji 

na bieżąco przez cały rok 

Prorektor ds. Nauki w 

porozumieniu z kierownikiem 

tematu/projektu badawczego 
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5. Sporządzenie informacji o strategicznym obszarze 

i kierunku badawczym PK. 

na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych 

6. Prowadzenie ewidencji i statystyki 

tematów/projektów badawczych, realizowanych w 

ramach strategicznych obszarów i kierunków 

badawczych PK 

na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych 

7.  Zdefiniowanie strategicznych obszarów i 

kierunków badawczych, nie mieszczących się w 

wykazie strategicznych obszarów i kierunków 

badawczych uchwalonych przez Senat PK, w 

ramach których realizowane są tematy/projekty 

badawcze 

na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych 

8. Analiza i rozpoznanie potrzeb w zakresie 

weryfikacji wykazu strategicznych obszarów i 

kierunków badawczych uchwalonych przez Senat 

PK 

na bieżąco przez cały rok Dział Badań Naukowych – 

Prorektor ds. Nauki 

9. Sporządzenie sprawozdania rocznego z 

realizowanych tematów/projektów badawczych w 

ramach strategicznych obszarów i kierunków 

badawczych PK 

do 31 stycznia za poprzedni rok Dział Badań Naukowych 

10. Podjęcie uchwały ws. zmian w wykazie 

strategicznych obszarów i kierunków badawczych 

PK 

na wniosek Prorektora ds. 

Nauki lub kierowników 

podstawowych jednostek 

organizacyjnych 

Senat PK 

5. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2012 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) 
5. Krajowy Program Badań „Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa”, załącznik do 

uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dn. 16 sierpnia 2011 r., opracowany na podstawie art. 4 ust. 1 o 
zasadach finansowania nauki.  

 

Regulacje wewnętrzne: 

1. Uchwała Senatu PK z dnia 27.11.2009 r. nr 65/n/11/2009 w sprawie ustalenia strategicznych obszarów 
badawczych. 

2. Uchwała Senatu PK z dnia 22.01.2010 r. nr 2/n/01/2010 w sprawie ustalenia strategicznych kierunków 
badawczych. 

3. Uchwała Senatu PK z dnia 27.05.2011 r. nr 43/o/05/2011 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
Politechniki Krakowskiej  

4. Zarządzenie Rektora PK nr 17 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Politechniki Krakowskiej 

 

6. UWAGI/KONTAKT: 
Uwaga:  

Tematy/projekty badawcze, na których realizację pozyskano środki finansowe, powinny być realizowane i 

rozliczane zgodnie z obowiązującymi w PK przepisami i procedurami: Zasady realizacji projektów badawczych oraz 

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji podmiotowej na działalność statutową. 
 

Kontakt:  

Dział Badań Naukowych,  

tel. 12 628 22 04, 20 07, 22 85, 22 86 

7. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Informacja o strategicznym kierunku badawczym  


