
Zarządzenie Nr 25/2023 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 lutego 2023 r. 

 

w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku  

z art. 96 i 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360, z późn. zm.), w związku z art. 32 oraz 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Niniejsze zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw i upoważnień Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

§ 2 

1. Pełnomocnictwa/upoważnienia Rektora mogą być wydawane w dwóch formach:  

a/ pisemnej, 

b/ elektronicznej. 

2. Pełnomocnictwa/upoważnienia Rektora wydawane są z inicjatywy własnej Rektora 

lub na wniosek składany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu. 

3. Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia składane są  

w systemie EZD zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie obowiązku 

wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

4. Wydanie pełnomocnictwa/upoważnienia Rektora na okres dłuższy niż czas trwania 

kadencji może nastąpić w uzasadnionych przypadkach np. wynikających z wymagań 

projektu czy instytucji, w której ma być przedłożone umocowanie bądź  

z innego wskazanego we wniosku powodu. Zastrzeżenie to nie dotyczy upoważnień,  

o których mowa w § 5. 

5. Rektor może w każdej chwili odwołać udzielone pełnomocnictwo/upoważnienie. 

6. Osoba, której Rektor udzielił pełnomocnictwa/upoważnienia nie może udzielać 

dalszych pełnomocnictw/upoważnień, chyba że w treści samego 

pełnomocnictwa/upoważnienia znajduje się takie umocowanie. 

7. Zmiana zakresu obowiązującego pełnomocnictwa/upoważnienia wymaga wydania 

nowego pełnomocnictwa/upoważnienia. 

 

§ 3 

1. Wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

podlegają rejestracji w jednym z rejestrów, o których mowa w ust. 2-4. Znak sprawy 

pełnomocnictwa/upoważnienia nadawany jest zgodnie z zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz 

Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień Rektora, w tym potwierdzeń przez Rektora 

ważności czynności dokonanych przez osobę nieumocowaną na podstawie art. 103 § 

1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (falsus procurator), prowadzi 

Dział Organizacyjny oraz jednostki/stanowiska wskazane w ust. 3-5. 

W rejestrze Działu Organizacyjnego rejestrowane są także upoważnienia Rektora do 

wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania oraz usuwania danych  

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

(dalej: system POL-on) zgodnie z trybem określonym w § 5.  

3. Rejestr upoważnień Rektora do używania pieczęci urzędowych prowadzi jednostka,  

w której zatrudniony jest upoważniony pracownik. 

4. Rejestr pełnomocnictw Rektora nadających dostęp do Rejestru Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzi administrator konta instytucjonalnego UWr. 

 



 

§ 4 

Tryb udzielania pełnomocnictw/upoważnień, z zastrzeżeniem § 5-7 jest następujący: 

1/ Rektor udziela pełnomocnictw/upoważnień z własnej inicjatywy, na wniosek osoby 

pełniącej funkcję kierowniczą lub przełożonego pracownika;  

2/ wniosek o udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia, powinien zawierać kompletne dane,  

a w szczególności: 

a/ określenie osoby, na rzecz której pełnomocnictwo/upoważnienie ma zostać 

wydane (imię, nazwisko, stanowisko/funkcję, w przypadku osób niebędących 

pracownikami UWr również nr dowodu osobistego wraz ze wskazaniem 

wydającego go organu), 

b/ proponowany okres obowiązywania pełnomocnictwa/upoważnienia, 

c/ szczegółowy zakres czynności, które ma obejmować 

pełnomocnictwo/upoważnienie, 

d/ wskazanie maksymalnej kwoty umocowania – jeżeli dotyczy zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Uczelni, 

e/ wskazanie liczby egzemplarzy dla wnioskodawcy, 

f/ wskazanie formy (papierowa, elektroniczna), a w przypadku gdy dokument ma 

być wystawiony w formie elektronicznej we wniosku należy podać adres e-mail, 

na który pełnomocnictwo/upoważnienie ma zostać wysłane; 

3/ wniosek przekazywany jest do Działu Organizacyjnego; 

4/ Dział Organizacyjny może prosić o uzupełnienie lub skorygowanie wniosku, może 

również wystąpić do Biura Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego  

o zaopiniowanie wniosku pod względem formalnoprawnym; Dział Organizacyjny 

może również wystąpić do innych jednostek/osób pełniących funkcje kierownicze  

o wyrażenie opinii co do zasadności wydania pełnomocnictwa/upoważnienia;  

5/ Dział Organizacyjny redaguje w wyznaczonym zakresie treść projektu 

pełnomocnictwa/upoważnienia i rejestruje go; 

6/ Dział Organizacyjny przekazuje Rektorowi do podpisania projekt 

pełnomocnictwa/upoważnienia. Jeżeli na etapie konsultacji zgłoszone zostały uwagi 

dotyczące zasadności wydania pełnomocnictwa/upoważnienia Dział Organizacyjny 

informuje o tym Rektora; 

7/ jeżeli Rektor odmówi podpisania pełnomocnictwa/upoważnienia lub zdecyduje  

o przekazaniu do dalszej konsultacji - Dział Organizacyjny informuje o tym 

wnioskodawcę; 

8/ Biuro Rektora przekazuje podpisane pełnomocnictwo/upoważnienie do Działu 

Organizacyjnego, który informuje wnioskodawcę o możliwości odbioru 

pełnomocnictwa/upoważnienia, a w przypadku dokumentu w formie elektronicznej 

przesyła go na wskazany we wniosku adres e-mail;  

9/ osoba, na rzecz której zostało wydane pełnomocnictwo/upoważnienie w formie 

pisemnej zobowiązana jest potwierdzić jego przyjęcie na wszystkich oryginalnych 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz dokumentu pozostaje w Dziale Organizacyjnym. 

Jeżeli osoba umocowana nie przekaże do Działu Organizacyjnego jednego 

egzemplarza pełnomocnictwa/upoważnienia zostaje to odnotowane w rejestrze; 

10/ osoba, na rzecz której zostało wydane pełnomocnictwo/upoważnienie w formie 

elektronicznej zobowiązana jest potwierdzić jego przyjęcie:  

a/ elektronicznie na podpisanym przez Rektora dokumencie,  

b/ a w przypadku, gdy umocowana osoba nie ma możliwości złożenia podpisu 

elektronicznie – na wydruku pełnomocnictwa/upoważnienia podpisanego 

elektronicznie, 

i odesłanie dokumentu do Działu Organizacyjnego. Brak dokonania ww. czynności 

przez umocowanego zostanie odnotowany w rejestrze. 

11/ Dział Organizacyjny umieszcza w repozytorium pełnomocnictw/upoważnień skany 

upoważnień/pełnomocnictw Rektora wydanych w formie pisemnej oraz 

pełnomocnictwa i upoważnienia wydane w formie elektronicznej.  

 



 

§ 5 

Tryb udzielania upoważnień do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania oraz 

usuwania danych w systemie POL-on: 

1/ złożenie wniosku o nadanie uprawnień do edycji danych w systemie POL-on jest 

równoznaczne z wystąpieniem o udzielenie upoważnienia do wprowadzania, 

aktualizowania, archiwizowania oraz usuwania danych. Zasady składania oraz wzór 

wniosku określa zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowywania 

 i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on;  

2/ wniosek składa się do administratora POL-on w systemie EZD. Administrator 

POL-on weryfikuje wniosek, a następnie przekazuje go do Działu Organizacyjnego 

podając zakres upoważnienia;  

3/ Dział Organizacyjny sporządza projekt upoważnienia zgodnie z zakresem 

przekazanym przez administratora POL-on;  

4/ projekt upoważnienia Dział Organizacyjny przekazuje Rektorowi do podpisania;  

5/ osoba, na rzecz której zostało wydane upoważnienie zobowiązana jest potwierdzić 

jego przyjęcie, przepis § 4 pkt 9-11 stosuje się odpowiednio; 

6/ Dział Organizacyjny przekazuje administratorowi POL-on skan upoważnienia 

Rektora albo upoważnienie udzielone w formie elektronicznej, na którym widnieje 

podpis umocowanego świadczący o przyjęciu nałożonych obowiązków. 

 

§ 6 

Tryb udzielania upoważnień do używania pieczęci urzędowych:  

1/ kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza osobę/osoby, które będą uprawnione 

do używania pieczęci urzędowych w jednostce, przygotowuje projekt 

upoważnienia, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie 

pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie 

Wrocławskim oraz nadaje kolejny numer z rejestru upoważnień Rektora do 

używania pieczęci urzędowych, prowadzonym w jednostce organizacyjnej; 

2/ projekt upoważnienia w 3 egzemplarzach zainteresowana jednostka przekazuje do 

podpisania przez Rektora; 

3/ osoba, na rzecz której zostało wydane upoważnienie zobowiązana jest potwierdzić 

jego przyjęcie na wszystkich oryginalnych egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

dokumentu otrzymuje osoba umocowana, drugi pozostaje w jednostce, trzeci 

jednostka zainteresowana przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych. 

 

§ 7 

Tryb udzielania pełnomocnictw nadających dostęp do Rejestru Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym, zwanego dalej Rejestrem KRK: 

1/ złożenie wniosku o nadanie dostępu do Rejestru KRK jest równoznaczne  

z wystąpieniem o udzielenie pełnomocnictwa;  

2/ Rektor, Dziekan, Kierownik Centrum Edukacji Nauczycielskiej lub kierownik innej 

jednostki pozawydziałowej wnioskuje o udzielenie pełnomocnictwa zgodnie  

z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora w sprawie Procedury weryfikacji 

przez Uniwersytet Wrocławski osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle 

seksualnym;  

3/ wniosek przekazywany jest do administratora instytucjonalnego UWr, który 

zakłada w ramach konta instytucjonalnego UWr indywidualny dostęp do Rejestru 

KRK zgłoszonemu pracownikowi, generuje pełnomocnictwo, które po podpisaniu 

przez Rektora wysyła do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. 

 

§ 8 

Potwierdzenie przez Rektora ważności czynności dokonanych przez osobę nieumocowaną 

na podstawie art. 103 § 1 kodeksu cywilnego wymaga opinii Biura Radców Prawnych. 

Wniosek o potwierdzenie czynności dokonanych przez osobę nieumocowaną składany jest 

do Rektora, który wyraża zgodę albo odmawia wyrażenia zgody na potwierdzenie. 



Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania czynności, które zostały podjęte bez 

umocowania wraz z wyjaśnieniem. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

Traci moc zarządzenie Nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 

2017 r. w sprawie trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego  

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

 R E K T O R 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 25/2023 
z dnia 8 lutego 2023 r. 

 …………………………………………… 
      znak sprawy 

 

 
…………………………………………… 

nazwa jednostki     Wrocław, dnia ……………………… 

 

 

JM Rektor  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Wniosek o udzielanie pełnomocnictwa/upoważnienia Rektora* 

Proszę o udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia dla: 

 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 
osoba na rzecz której ma być udzielone (imię, nazwisko, stanowisko/funkcja, w przypadku osób niebędących 

pracownikami UWr również nr dowodu osobistego wraz ze wskazaniem wydającego go organu) 

 

na okres od dnia ………………….……………….…………… do dnia  ………………………….…..…………………. 

 

do: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(szczegółowy zakres czynności) 

 

Umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych 

do kwoty (jeśli dotyczy):  …………………………………………………………………………….… zł/euro 
proszę zaznaczyć czy jest to kwota całkowita czy w odniesieniu do jednego zadania finansowego 

 

Wnioskuję by dokument został podpisany w formie  pisemnej: 

  NIE                 TAK, w ……………….. (liczba egzemplarzy)** 

 
 

Wnioskuję by dokument został podpisany w formie elektronicznej: 

  NIE                 TAK i przesłany na adres e-mail: ……………………………………………*** 

 
                                                                                                                                podpis wnioskodawcy 
 
 

 
* Dział Organizacyjny proponuje Rektorowi formę dokumentu (upoważnienie lub pełnomocnictwo) zgodną  
z zakresem umocowania oraz wskazuje aktualną i właściwą podstawę prawną; 
** w wypadku braku podania liczby egzemplarzy Dział Organizacyjny przygotowuje dwa egzemplarze (jeden dla 
wnioskodawcy, jeden dla Działu Organizacyjnego); 
*** w przypadku zaznaczenia formy elektronicznej konieczne jest wskazanie adresu e-mail, na który podpisany 
dokument ma zostać przesłany. 


