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ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych 

Komunikacji Elektronicznej  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 

2002 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Centrum Badań 

Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej wprowadza się następujące 

zmiany: 

 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Centrum posługuje się symbolem organizacyjnym „CBPPEKE”.”; 

 

2) uchyla się § 2 - § 4; 

 

3) Regulamin Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 

Elektronicznej, stanowiący Załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w 

Załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

badań naukowych. 

    

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

                 R E K T O R  
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        Załącznik 
        do zarządzenia Nr 21/2021 
        z dnia 19 lutego 2021 r. 
 
         Załącznik  
         do zarządzenia Nr 30/2020 
          z dnia 22 maja 2002 r. 

 

           

Regulamin  

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

§ 1. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 

zwane dalej „Centrum”, jest jednostką badawczo-dydaktyczną na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2. Zadania Centrum to:  

1) prowadzenie działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej; 

2) dbałość o rozwój kadr naukowych; 

3) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami oraz 

ośrodkami akademickimi. 

 

§ 3. 1. Centrum kieruje Kierownik Centrum, zwany dalej „Kierownikiem”. 

 2. Kierownikiem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w 

pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

zatrudniony na stanowisku profesora. 

 3. Kierownika powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego po 

zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Wniosek w tym 

przedmiocie składa Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 

 4. Do kompetencji i obowiązków Kierownika należy w szczególności: 

 

1) organizacja pracy w Centrum i podejmowanie inicjatyw zmierzających do 

doskonalenia pracy w Centrum; 

2) wyznaczanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy w ramach zakresu 

obowiązków; 

3) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej w 

Centrum oraz koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez 

właściwą radę dyscypliny naukowej i radę wydziału; 

4) wspieranie systemu zapewnienia jakości kształcenia; 

5) inicjowanie działań i stwarzanie warunków do pozyskiwania przez pracowników 

Centrum środków finansowych na badania naukowe; 

6) współpraca z dyrektorami i kierownikami innych jednostek; 

7) zarządzanie mieniem będącym w dyspozycji Centrum; 

8) sprawowanie kontroli zarządczej w Centrum; 

9) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania 

pracowników Centrum i zgłaszanie innych wniosków personalnych; 

10) występowanie do Rektora, Dziekana i właściwych organów kolegialnych z 

wnioskami we wszystkich innych sprawach dotyczących Centrum; 

11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa oraz uchwałami 

i zarządzeniami organów Uniwersytetu; 

12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, 

niezastrzeżonych do kompetencji Dziekana lub innych organów; 
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13) podejmowanie działań zapewniających aktualność obowiązujących procedur w 

procesach nadzorowanych przez Centrum, w szczególności w przypadku zmiany 

przepisów powszechnie obowiązujących. 

5. Kierownik jest przełożonym pracowników Centrum. 

6. Kierownik ustala szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Centrum. 

 

§ 4. 1. Stosownie do bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, Kierownik zwołuje i 

prowadzi zebranie pracowników Centrum.  

2. W zebraniu mogą uczestniczyć inne osoby niż pracownicy Centrum, zaproszone przez 

Kierownika. 

3. Zebranie może być zorganizowane jako spotkanie na odległość przy wykorzystaniu 

technologii informatycznych.  

 

§ 5. 1. W Centrum może działać Rada Naukowa Centrum Badań Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 

2. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Dziekan. 

3. Liczbę członków Rady Naukowej określa Dziekan 

4. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Kierownik. 

5. Rada Naukowa posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze w sprawach 

przedstawionych jej przez Kierownika. 

 

§ 6. Centrum finansowane jest, w szczególności ze środków będących w dyspozycji 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 

 

 


