
ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 maja 2021 r. 
 

w sprawie zakazu wskazywania adresów  Uniwersytetu Wrocławskiego jako 
adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie 

uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody 
 
 

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 2021 r., poz. 478, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Zakazuje się wskazywania przez pracowników, doktorantów i studentów 
adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów siedziby lub adresów do 
korespondencji dla wszelkich podmiotów prawa, których są przedstawicielami, a w których 
Uniwersytet nie jest wspólnikiem lub członkiem, bądź którym nie udzielił na to zgody. 

2. Adres, jako oznaczenie miejsca położenia nieruchomości stanowi składową 
szeroko rozumianego prawa własności, które może być naruszone w taki sposób, że wbrew 
woli właściciela nieruchomości inna osoba używa bez żadnej podstawy prawnej, a więc 
samowolnie adresu, pod którym dana nieruchomość się znajduje, wskazując ją  jako 
miejsce swojej siedziby, czy choćby tylko adres do korespondencji, czym naruszone zostaje 
konstytucyjne prawo do własności wynikające z art.64 Konstytucji RP.  

3. Zobowiązuje się pracowników, doktorantów i studentów, którzy jako 
przedstawiciele spółek lub organizacji pozauczelnianych wskazali adres Uniwersytetu 
Wrocławskiego jako adres wykonywanej działalności lub adres do korespondencji dla danej 
spółki/organizacji pozauczelnianej do złożenia kompletu dokumentów dotyczących 
utworzenia spółki/organizacji pozauczelnianej w Biurze Dyrektora Generalnego w terminie 
do dnia 15 czerwca 2021 r. 

 
§ 2.1. Niezastosowanie się do zakazu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz 

zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 3  będzie traktowane jako uporczywe działanie  i 
rażące naruszanie własności UWr  przez bezprawne posługiwanie się adresami Uczelni co  
skutkować będzie podjęciem kroków prawnych w celu zaprzestania naruszania prawa do 
własności wynikającego z art. 64 Konstytucji RP. 

2. W stosunku do spółek/organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie 
jest wspólnikiem lub członkiem, a które bezprawnie wskazały adresy Uniwersytetu 
Wrocławskiego jako adresy siedziby lub adresy do korespondencji,  bez uzyskania zgody 
Uniwersytetu Wrocławskiego, będą wszczynane postępowania o orzeczenie zakazu 
posługiwania się adresem UWr.      
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 
Generalnemu. 
  

§ 4. Traci moc komunikat Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
9 kwietnia 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów  Uniwersytetu Wrocławskiego 
jako adresów spółek i organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, 
bądź którym nie udzielił na to zgody. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 



  


