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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
RADCA PRAWNY 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Stanowisko samodzielne 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska: kompleksowa realizacja zadań i obowiązków na stanowisku Radcy 

Prawnego określona w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020,  

poz. 75 z późn. zm.). 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Świadczenie pomocy prawnej Władzom Uczelni za zasadach określonych przepisami 

ustawy o radcach prawnych, w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, 

sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Uczelni. 

2. Opiniowanie i akceptowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych. 

3. Opracowywanie lub opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał, 

decyzji administracyjnych, umów. 

4. Opracowywanie wzorów umów zawieranych przez Uczelnię oraz projektów wzorów 

decyzji administracyjnych. 

5. Zastępowanie Uczelni przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi  

i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniach administracyjnych, 

egzekucyjnych, arbitrażowych, polubownych, z zakresu prawa zamówień publicznych 

– przed innymi organami orzekającymi. 

6. Zabezpieczenie roszczeń Uczelni w stosunku do dłużników, w szczególności poprzez 

występowanie na drogę postępowania sądowego w terminie zapobiegającym ich 

przedawnieniu. 

7. Dochodzenie należności przypadających Uczelni oraz sprawowanie nadzoru nad 

wszczętym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym prawomocnie zasądzonych 

należności na rzecz Uczelni. 

8. Monitorowanie zmian w ustawodawstwie dotyczącym działalności Uczeni  

i informowanie o tym Władz Uczelni. 

9. Udział w razie potrzeby w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni oraz  

w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi. 

10. Zapewnienie ochrony stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność lub 

pozostających we władaniu Uczelni. 

11. Zawiadamianie organów powołanych do ścigania przestępców w przypadku 

stwierdzenia przestępstwa ściganego z urzędu.  
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PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

 

Przełożony dla stanowiska  Rektor 

Jednostki organizacyjne/stanowiska podległe - 

Stanowiska/ jednostki współpracujące  

w Uczelni 
Jednostki organizacyjne Uczelni 

 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU 

 

Uprawnienia do decyzji i działania Formalne uprawnienia związane z pracą wykonywaną na 

danym stanowisku pracy, zgodne z zakresem czynności:  

 upoważnienie do wydawania decyzji,  

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,  

 upoważnienie do podpisywania dokumentów,  

 uprawnienie do reprezentowania i pozytywnego 

wzmacniania wizerunku Uczelni w kontaktach 

zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
Związana ze stanowiskiem 

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

  X 

DODATKOWE Wymagania na stanowisko radcy 

prawnego określne zostały ustawie o 

radcach prawnych. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

ogólne w pracy: staż pracy   

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych. X  

Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. X  

Znajomość ustawy o finansach publicznych. X  

Wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych. X  

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. X  

Znajomość pakietu MS Office. X  

Znajomość wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących 

 w Uczelni. (Regulamin Organizacyjny, Statut Uczelni, etc.). 
X  
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ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego.  X 
 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Radcy Prawnego, aby efektywnie wykonywać 

swoje zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność dobrej organizacji pracy. X  

Umiejętność skutecznej komunikacji. X  

Umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania 

odpowiedzialności. 
X  

Umiejętność analizowania i wnioskowania. X  

Umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym. X  

Umiejętność obsługi MS Office i urządzeń biurowych. X  
  

POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Wysoka kultura osobista. X  

Nastawienie na realizację zadań i celów. X  

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. X  
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


