
 

ZARZĄDZENIE Nr 155/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad tworzenia grup dystrybucyjnych w 

domenie uwr.edu.pl w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o                  

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 85, z późniejszymi              

zmianami), zarządza się, co następuje: 

§ 1.1   W domenie uwr.edu.pl są tworzone grupy dystrybucyjne w celu          

usprawnienia komunikacji mailowej pracodawcy z pracownikami oraz wewnątrz      

Uniwersytetu ze studentami, doktorantami i słuchaczami, zgodnie z obowiązującym       

prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. 

2. Zbiór osób wchodzących w skład grupy dystrybucyjnej wynika z celu, dla             

jakiego utworzona została grupa oraz kompetencji merytorycznych pracowników        

wchodzących w jej skład. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie grup dystrybucyjnych do          

innych celów i innego zakresu wykorzystania niż został określony przy jej tworzeniu. 

 

§ 2.1. O utworzeniu nowej grupy dystrybucyjnej i zakresie jej wykorzystywania oraz 
wykorzystywaniu już istniejących grup dystrybucyjnych do nowych celów decyduje:  

1) Prorektor ds. innowacji i zmian, w odniesieniu do grup obejmujących          

pracowników administracji centralnej lub więcej niż jednego wydziału, 
2) Prorektor ds. studenckich, w odniesieniu do grup obejmujących studentów,         

doktorantów i słuchaczy, 
3) Dyrektor Generalny, w odniesieniu do grup obejmujących pracowników        

administracji, 
4) dziekan w odniesieniu do grup dystrybucyjnych obejmujących pracowników        

wydziału, 
z własnej inicjatywy, na wniosek uprawnionego pracownika odpowiedzialnego za         

realizację celu, dla którego została utworzona grupa lub na wniosek Dyrektora ds.            

informatycznych. 

2. Decyzja o utworzeniu grupy dystrybucyjnej oraz zakresie jej wykorzystywania          

przekazywana jest niezwłocznie Dyrektorowi ds. informatycznych, jeśli grupa        

dystrybucyjna utworzona została w inny sposób niż na jego wniosek. 

 

§ 3. Pełne zestawienie grup dystrybucyjnych znajduje się w bazach danych           

będących w dyspozycji Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi          

do spraw innowacji i zmian. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  
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