
Zarządzenie Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 
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 oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę 
– wersja ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 grudnia 2022 r.  z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  
 

1/ zarządzeniem Nr 184/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 
listopada 2021 r. wprowadzającym zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 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 oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę, 

2/ zarządzeniem Nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 
2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 19 października 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 oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę, 

3/ zarządzeniem Nr 257/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 
2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego  z dnia 19 października 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 oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZARZĄDZENIE Nr 159/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 października 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 oraz wykazu podmiotów, które 
uzyskały taką zgodę 

 
 

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.  

 
§ 2.1. Niestosowanie się do zakazu, o którym mowa w § 1 ust. 1  będzie 

traktowane jako 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. Wykaz spółek oraz organizacji pozauczelnianych, którym Uniwersytet 

Wrocławski wyraził zgodę na wskazywanie adresu Uniwersytetu Wrocławskiego jako 
adresu siedziby lub adresu do korespondencji stanowi Załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

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

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 21 maja 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. 

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

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



 
Załącznik 
do zarządzenia Nr 159/2021 
z dnia 19 października 2021 
 
 

Wykaz spółek oraz organizacji pozauczelnianych, którym 
Uniwersytet Wrocławski wyraził zgodę na wskazywanie 

adresu Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresu siedziby 
lub adresu do korespondencji 

 
 
 
Numer KRS 
 

1. stowarzyszenie 
 
SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI  
 

0000429616 

2. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO IM. GERHARTA 
HAUPTMANNA  
 

0000059320 

3. stowarzyszenie 

 
STOWARZYSZENIE GEOLOGÓW 
WYCHOWANKÓW UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO 
 

0000058978 

4. stowarzyszenie 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE 
 

0000032361 

5. stowarzyszenie 

 
STOWARZYSZENIE FILOZOFII PRAWA I 
FILOZOFII SPOŁECZNEJ - SEKCJA POLSKA 
IVR 
 

 0000281799 

6. stowarzyszenie 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 
 

0000110860 

7. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE 
- ZARZĄD GŁÓWNY 
 

0000059069 

8. fundacja 

 
FUNDACJA EUROPEJSKIEJ KULTURY 
PRAWNEJ 
 

0000503579 

9. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
NAUK O ZIEMI 
 

 0000282654 

10. stowarzyszenie 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
PARAZYTOLOGICZNE 0000086133 

 

 

 

 



11. fundacja 
 
CENTRUM SIECI SPOŁECZNYCH 
 

0000753020 

12. stowarzyszenie 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOLOGICZNE 
 

0000129663 

13. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O 
CZŁOWIEKU I EWOLUCJI 
 

0000485996 

14. stowarzyszenie 

 
TOWARZYSTWO EDUKACJI 
 OBYWATELSKIEJ 
 

0000236674 

15. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO BIOKONTROLI 
KOMARÓW 
 

0000327110 

16. stowarzyszenie 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
MIKROBIOLOGÓW 
 

0000006649 

17. stowarzyszenie 

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
POLONISTYKI WROCŁAWSKIEJ 
 

0000159668 

18. stowarzyszenie 

 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 

0000478259 

19. stowarzyszenie 

 
POLSKIE STOWARZYSZENIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PSUS 
 

0000081897 

20. stowarzyszenie 

 
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW 
POLITOLOGII UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO 
 

BRAK 

21. stowarzyszenie 

 
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW 
WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I 
EKONOMII UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO „UNIWERSYTECKA” 
 

0000349864 

22. spółka 

 
SARUAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 

0000761532 

23. fundacja 

 
FUNDACJA MATEMATYKÓW 
WROCŁAWSKICH  
 

0000279032 

24. 
 
stowarzyszenie 

 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO 

 
 

0000073055  



SOCJOLOGICZNE  
 

25. fundacja 

 
FUNDACJA NA RZECZ WROCŁAWSKIEJ 
JUDAISTYKI  
 

0000876977  

26. stowarzyszenie  

 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
KULTUROZNAWCZE  
 

BRAK 

27. stowarzyszenie 

 
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO 
ORNITOLOGICZNE  
 

0000436747  

28. 
 
stowarzyszenie 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
BIBLIOLOGICZNE 

0000061329 

 

 

 


