
ZARZĄDZENIE Nr 120/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

    z dnia 7 listopada 2017 r. 

 

           zmieniające zarządzenie Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego   

z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie  pieczęci urzędowych i pieczęci 

tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późniejszymi zmianami), 

w związku z  ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 625, z późniejszymi zmianami) oraz  następującymi rozporządzeniami: 

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia  1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 316, z późniejszymi zmianami), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1554), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w 

sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 listopada 2017 r. w zarządzeniu Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci 

tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

1/ w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Sekcja Zaopatrzenia realizuje zamówienia dla całej Uczelni na imienne 

pieczęcie dyplomowe dla podmiotów wskazanych w ust. 1 na podstawie wniosków 

otrzymanych z: 

1) Biura Rektora – dla rektora (pieczęci dyplomowe do dyplomów doktorskich 

i dyplomów habilitacyjnych) oraz dla prorektorów (pieczęci dyplomowe do 

dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych, świadectw ukończenia studiów doktoranckich); 

2) wydziału – dla dziekanów, prodziekanów oraz przewodniczących rady instytutu, 

jeżeli instytut jest uprawniony do nadawania stopni naukowych; 

3) Centrum Edukacji Nauczycielskiej – dla dyrektora CEN (pieczęci dyplomowe do 

świadectw ukończenia studiów podyplomowych), 

po uprzednim przygotowaniu przez Biuro ds. Promocji ich projektów według wzoru 

określonego w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;  

 2/ w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Biuro ds. Promocji po otrzymaniu skanu zamówienia przygotowuje projekt 

pieczęci zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach do niniejszego zarządzenia  

i przekazuje drogą elektroniczną do realizacji Sekcji Zaopatrzenia.”; 

3/ w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Biuro ds. Promocji po otrzymaniu skanu zamówienia przygotowuje projekt 

pieczęci zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach do niniejszego zarządzenia  

i przekazuje drogą elektroniczną zamówienie do realizacji do Sekcji Zaopatrzenia.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

1 listopada 2017 r. 

        

 

 prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 


