
 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

 
 

w sprawie organizacji i zasad działania Pracowni Ekspertyz Prawnych na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 33 
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Zarządzenie reguluje organizację i zasady działania Pracowni Ekspertyz 

Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 2. Pracownia jest jednostką usługową Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Dziekanowi. 

3. Przedmiotem działalności Pracowni jest w szczególności: 
1) opracowywanie opinii i ekspertyz prawnych; 
2) opracowywanie projektów aktów normatywnych; 
3) dokonywanie ocen projektów aktów normatywnych, umów oraz innych 

aktów i czynności prawnych; 
4) inicjowanie szkoleń i kursów dokształcających; 
5) współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji i komercjalizacji 

wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 2.1. Pracownią kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Dziekana Wydziału spośród pracowników 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 
 2. Kierownik Pracowni podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydziału. 
 3. Kierownik Pracowni powoływany jest na kadencję odpowiadającą  ustawowej 
kadencji władz Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 4. Zakres działania Kierownika Pracowni obejmuje całokształt spraw związanych z 
działalnością Pracowni, a w szczególności: 
  1/ organizowanie i nadzorowanie działalności Pracowni, 
  2/ reprezentowanie Pracowni wobec władz i jednostek organizacyjnych  
          Uczelni. 
 5. Kierownik Pracowni do dnia 15 lutego kaŜdego roku składa Dziekanowi 
Wydziału sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Pracowni za ubiegły rok 
kalendarzowy.  
 
 § 3. Regulamin organizacyjny Pracowni zatwierdza Dziekan Wydziału na wniosek 
Kierownika Pracowni. 
 

§ 4. Działalności Pracowni finansowana jest: 
 1/ ze środków wypracowanych przez Pracownię, 
 2/ z przychodów pozabudŜetowych  Wydziału Prawa, Administracji 
     i Ekonomii. 
 

§ 5.1. Pracownia świadczy usługi, o których mowa w § 1 ust. 3, przez 
pracowników Wydziału, a w przypadkach wymagających wiedzy z dyscyplin naukowych 
niereprezentowanych wśród pracowników Wydziału – takŜe przez osoby niezatrudnione 
na Wydziale posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie dyscypliny niezbędnej do 
wykonania usługi. 



2. Powierzenie pracownikom Wydziału oraz osobom, o którym mowa w ust. 1, 
czynności mieszczących się w przedmiocie działalności Pracowni odbywa się na podstawie 
umowy o dzieło, zgodnie z zarządzeniem w sprawie Ogólnych zasad zawierania i realizacji 
umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 
§ 6. 1. Usługi świadczone przez Pracownię są odpłatne.  

 2. Wykonanie przez Pracownię usługi, której wartość przekracza 25.000 zł netto, 
wymaga zgody Dziekana Wydziału. 
  

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

 
§ 8. Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 11/88 z dnia 

10 sierpnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ekspertyz Prawnych na Wydziale 
Prawa i Administracji. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 

2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 

  R E K TO R  

 
 
 
 
 
 

 


