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R/DOP-014-2-4/14 
 

PISMO OKÓLNE NR 4/2014 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 
 

w sprawie stosowania nazewnictwa czynności wykonywanych z tytułu realizacji 
umów cywilno-prawnych 

 
 

1. Z dniem 01.05.2014 r. ustalam dla umów zlecenia oraz umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich 

i umów o dzieło bez przeniesienia praw autorskich rodzaje zapisów, które należy stosować podając przedmiot 

umowy cywilno-prawnej.  

2. Opis przedmiotu umowy rozpoczyna się sformułowaniem określonym w pkt. 3, a następnie może zostać 

rozszerzony o szczegółowe informacje dotyczące usługi/dzieła. 

3. Opis przedmiotu umowy: 

1. Dla umowy zlecenia: 

1.1. Pełnienie funkcji kierownika studiów doktoranckich, 

1.2. Pełnienie funkcji kierownika lub opiekuna naukowego studiów podyplomowych, 

1.3. Pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora, 

1.4. Pełnienie funkcji koordynatora/menedżera/kierownika projektu, 

1.5. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (np. ćwiczenia, laboratoria, warsztaty), 

1.6. Przeprowadzenie seminarium, 

1.7. Przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia, 

1.8. Przeprowadzenie kursów/zajęć/zajęć trenerskich, 

1.9. Przeprowadzenie egzaminu końcowego, dyplomowego, certyfikującego, 

1.10. Wykonywanie prac technicznych (np. tłumaczenie, korekta tekstu, wykonywanie rysunków), 

1.11. Obsługa administracyjno-techniczna konferencji/seminariów naukowych/ćwiczeń laboratoryjnych/ 

jednostki organizacyjnej, 

1.12. Obsługa prawna, 



 

 

Rektor

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e‐mail: 
www.ue.wroc.pl 

1.13. Administrowanie strony internetowej/platformy e–learningowej, nadzorowanie systemu 

informatycznego/portali społecznościowych, 

1.14. Gromadzenie danych gospodarczych/bibliograficznych/bibliotecznych, 

1.15. Przeprowadzenie ankiet, 

1.16. Wykonywanie prac wydawniczych (np. korekta, skład), 

1.17. Wykonywanie prac porządkowych/gospodarczych (np. sprzątanie, konserwacja, obsługa parkingu), 

1.18. Dozorowanie (np. portiernie, szatnie), 

1.19. Realizacja zadań związanych z promocją Uczelni/Wydziału. 

2. Dla umowy o dzieło związanej z wykonaniem czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego 

z jego przeniesieniem na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 

2.1. Opracowanie oprogramowania, opracowanie strony internetowej, 

2.2. Opracowanie merytoryczne podręcznika, skryptu, monografii, 

2.3. Opracowanie merytoryczne ekspertyzy, opinii, analizy, raportu, projektu. 

3. Dla umów o dzieło (bez przeniesienia praw autorskich): 

3.1. Recenzje, redakcja naukowa,  

3.2. Opracowanie opinii na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 

3.3. Opieka naukowa nad pracą doktorską, 

3.4. Prace projektowe (np. występy artystyczne, zaprojektowanie i wykonanie grafik, obrazów), 

3.5. Wygłoszenie opracowanego wykładu, 

3.6. Przeprowadzenie prac badawczych. 

 

4. Traci moc Pismo Okólne Rektora nr 3/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. 

                                                                                                                   Rektor  

 

          prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 

 


