
ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne 

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 r., poz. 85, z późniejszymi zmianami),  

w związku z § 16 ust. 2 Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza 

się, co następuje: 

§ 1.1. Kancelaria Ogólna oraz inne punkty kancelaryjne w Uniwersytecie 

Wrocławskim otwierają przesyłki wpływające do Uniwersytetu, w szczególności przesyłki 

imienne kierowane do Rektora, osób pełniących funkcje kierownicze i stanowiska 

kierownicze oraz ich zastępców, a także do wszystkich pracowników administracji 

Uniwersytetu. 

2. Osobami sprawującymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie są: 

Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Dyrektor Generalny i Dyrektor Finansowy. Osobami 

zajmującymi stanowiska kierownicze są: zastępcy Dyrektora Generalnego oraz 

dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.  

 

§ 2. Przesyłki, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne  

w Uniwersytecie Wrocławskim to: 

1) przesyłki prawidłowo oznaczone klauzulą informacyjną, że stanowią ofertę  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) przesyłki prawidłowo oznaczone klauzulą tajności, zgodnie z ustawą  

o ochronie informacji niejawnych,   

3) przesyłki z ofertami kandydatów na stanowiska pracy, 

4) przesyłki z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji, 

5) przesyłki z sądów oraz od komorników sądowych,  

6) przesyłki kierowane do rzeczników dyscyplinarnych, komisji dyscyplinarnych 

lub do Senackiej Komisji Etyki, 

7) przesyłki adresowane do związków zawodowych działających w Uniwersytecie 

Wrocławskim, 

8) przesyłki adresowane do Sekcji Socjalnej.  

9) przesyłki imienne kierowane do osób niewymienionych w § 1.  

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

12 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty 

kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

R E K T O R 


