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Zarządzenie 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. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 35/2002 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 24 kwietnia 2002 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 czerwca 2002 r. tworzy się na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elek-
tronicznej, zwane dalej „ Centrum”. 
 
     2. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego Centrum 
otrzymuje symbol organizacyjny  „CBKE”.    
 
               3. Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik do niniej-
szego zarządzenia. 
 
 § 2. Do zadań Centrum należy:  
   1/ inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie  interdyscyplinarnych badań pro- 
                      blemów prawnych rozwoju komunikacji elektronicznej w Polsce, w Europie  
                      i na świecie, 
   2/ współdziałanie z instytucjami publicznymi i osobami prawnymi działającymi  
                      na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej, 
   3/ upowszechnianie wiedzy o problemach prawnych i ekonomicznych  komuni- 
                      kacji elektronicznej. 
 
 § 3. Kierownika Centrum spośród pracowników posiadających stopień naukowy po-
wołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum. 
 
 § 4. 1. W Centrum działa Rada Naukowa.  
   
   2. Członków  Rady  Naukowej  Centrum  powołuje  Dziekan Wydziału Prawa, 
                      Administracji  i  Ekonomii  spośród  osób  ze  stopniem  naukowym doktora   
      habilitowanego. 
  
 § 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do złożenia 
informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego  
w terminie jednego miesiąca od dnia utworzenia Centrum. 
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 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.  
  
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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           Załącznik 
           do zarządzenia Nr 30/2002 
           z dnia 22 maja 2002 r. 
 
 

Regulamin Organizacyjny 
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

 § 1. 1. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektro-
nicznej zwane dalej „Centrum”, działa jako jednostka organizacyjna w ramach Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Uniwersy-
teckiej 22/26 we Wrocławiu. 
 
   2. Centrum podlega Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 
 
   3. Do zadań Centrum należy w szczególności: 
    1/ inicjowanie,  koordynowanie  i  prowadzenie  interdyscyplinarnych  badań  
                        problemów prawnych rozwoju komunikacji elektronicznej w Polsce,  
                        w Europie i na świecie,  
    2/ współdziałanie  z instytucjami  publicznymi  i osobami prawnymi działają- 
                        cymi na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej, 
    3/ upowszechnianie  wiedzy o problemach prawnych i ekonomicznych komu- 
                        nikacji elektronicznej, 
    4/ promowanie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w internecie. 
 
 § 2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 3, Centrum realizuje między innymi poprzez: 
    1/ organizację zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Prawa, Admini- 
        stracji i Ekonomii, szkoleń i studiów podyplomowych, 
    2/ organizację i koordynowanie działalności zespołów badawczych, 
    3/ organizację konferencji naukowych, 
    4/ publikację uzyskanych wyników badań, 
    5/ przygotowywanie raportów,  opinii, ekspertyz  dla instytucji  publicznych,  
        a także dla osób prawnych, 
    6/ udział w pracach legislacyjnych, 
    7/ stałą  współpracę  z  instytucjami i osobami zajmującymi się rozwojem ko- 
                        munikacji elektronicznej, 
    8/ opracowywanie projektów badawczych i występowanie z nimi do instytucji  
                        finansujących i wspierających badania naukowe, 
    9/ prowadzenie interaktywnej strony www. 
 
 
 
 
 
 § 3. 1. Centrum kieruje Kierownik. 
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    2. Kierownika  Centrum spośród pracowników posiadających stopień naukowy 
powołuje  i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekono-
mii, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum.  
 
                3. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności: 
    1/ organizacja działalności Centrum, 
    2/ odpowiedzialność za realizację uchwał Rady Naukowej, 
    3/ bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami Centrum, 
    4/ reprezentowanie Centrum wobec władz Uniwersytetu Wrocławskiego, 
    5/ odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum, 
    6/ odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, 
    7/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Centrum. 
 
 § 4. 1. W Centrum działa Rada Naukowa powoływana przez Dziekana na okres ka-
dencji władz wydziału. 
      
     2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dziekana. 
 
     3. Członków Rady Naukowej powołuje Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i 
Ekonomii spośród osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.  
 
     4. Do praw i obowiązków Rady Naukowej należy w szczególności: 
    1/ określenie celów naukowo-dydaktycznych Centrum, 
    2/ opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Centrum, 
    3/ opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Kierownika Centrum   
                        przedkładanych Rektorowi, Senatowi i  poszczególnym  Komisjom  Senac- 
                        kim. 
   
 § 5. Uchwały  Rady  Naukowej zapadają  zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 
 
 § 6. 1. Działalność Centrum finansowana jest ze środków Wydziału Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ze środków uzyskanych od instytucji 
finansujących lub wspierających działalność naukowo-dydaktyczną. 
     
        2. Nadzór nad działalnością finansową Centrum sprawuje Kwestor.  
 
 § 7. 1. Pracownicy Centrum zatrudniani są na wniosek Kierownika na zasadach zgod-
nych z obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim przepisami. 
    
     2. Kierownik  może zatrudnić  pracowników w ramach posiadanych przez Cen- 
trum środków finansowych, na zasadach umów zleceń oraz umów o dzieło. 
 
 § 8. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień Regulaminu oraz jego zakresu 
mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora. 


