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Poz. 64 

ZARZĄDZENIE NR 22 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej  
Uniwersytetu Warszawskiego  

Na podstawie § 35 pkt 5 w związku z § 11 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego (jednolity tekst: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:  

§ 1 
Biuro Prawno-Legislacyjne i Zespół Radców Prawnych z dniem wejścia  

w życie zarządzenia łączy się w jednostkę organizacyjną pod nazwą Biuro Prawne, 
które podlega Rektorowi. Radcowie prawni Uniwersytetu zatrudnieni w Biurze 
Prawnym świadczą obsługę prawną na zasadach określonych przepisami ustawy 
o radcach prawnych oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biura Prawnego. 

§ 2 
W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5 Rektora UW z dnia 21 lutego 2011 r. 
(Monitor UW z 2011 r. Nr 2 poz. 26 z późn. zm.) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 
Biuro Prawne 

Do zakresu działania Biura Prawnego (BP) należy świadczenie obsługi 
prawnej w rozumieniu art. 4 i 6 ustawy o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.), w szczególności: 
1) wydawanie na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

opinii prawnych w sprawach indywidualnych, m.in. w zakresie prawa cywilnego, 
administracyjnego, autorskiego, prawa karnego, podatkowego, prawa finansów 
publicznych, prawa pracy, w tym ze stosunku łączącego Uniwersytet 
z pracownikami, studentami i doktorantami; 

2) udzielanie na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
porad i konsultacji prawnych; 

3) opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Uczelnię 
oraz projektów i wzorów decyzji administracyjnych; 

4) zastępstwo prawne i procesowe Uniwersytetu w postępowaniach sądowych  
i administracyjnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; 
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5) zapewnienie ochrony stanu prawnego nieruchomości (gruntów i budynków) 
znajdujących się we władaniu Uniwersytetu; 

6) udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności gospodarczej Uniwersytetu, 
zarządzania własnością intelektualną, zamówień publicznych, działalności kół 
naukowych i organizacji studenckich, komisji stypendialnych a także działających 
na Uniwersytecie samorządów i zrzeszeń; 

7) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów cywilnoprawnych i decyzji 
administracyjnych, z wyjątkiem projektów sporządzonych według ustalonego 
wzoru; 

8) opiniowanie projektów porozumień o międzynarodowej współpracy naukowo-
badawczej Uniwersytetu; 

9) opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu 
projektów zarządzeń Rektora, regulaminów i innych wewnętrznych aktów 
normatywnych oraz ich opiniowanie; 

10) obsługa prawna w postępowaniach windykacyjnych; 
11) monitorowanie zmian w ustawodawstwie dotyczących działalności uczelni 

publicznych i informowanie o tym władz rektorskich; 
12) prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych, pełnomocnictw i upoważnień 

udzielanych przez Rektora, a także rejestru czasopism wydawanych przez 
Uniwersytet; 

13) opracowywanie innych spraw powierzonych przez Rektora.”. 
§ 3 

1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia zadania realizowane dotychczas 
przez Biuro Prawno-Legislacyjne i przez Zespół Radców Prawnych przejmuje do 
realizacji Biuro Prawne, a pracownicy zatrudnieni w tych jednostkach stają się 
pracownikami Biura Prawnego. Sprawy wszczęte a nie zakończone na dzień wejścia 
w życie zarządzenia, po zarejestrowaniu przez sekretariat Biura, są kontynuowane 
przez dotychczas prowadzącego je radcę prawnego. 

2. Koordynację świadczenia obsługi prawnej przez radców prawnych Biura 
sprawuje kierownik Biura wpisany na listę radców prawnych. 

3. Wnioski w sprawie świadczenia obsługi prawnej Uniwersytetu poza 
Biurem są konsultowane pod względem celowości z kierownikiem Biura. 

4. Kierownik Biura przedstawia Rektorowi liczbowe zestawienie spraw 
załatwionych oraz spraw w toku według stanu na koniec każdego roku. 

5. Organizację i zasady działania Biura określa zatwierdzony przez Rektora 
Regulamin Biura Prawnego.  

§ 4 
Tracą moc Regulamin Biura Prawno-Legislacyjnego i Regulamin Zespołu 

Radców Prawnych. 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2017 r.  

Rektor UW: M. Pałys 
 


