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Wrocław, dnia 11.09.2013 r.
L.dz. 1170/2013

Z AR ZĄD ZENIE
W SPRAWIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ
W

ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

W związku z potrzebą usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Kurią
Metropolitalną oraz księżmi pracującymi w instytucjach Archidiecezji Wrocławskiej, Ksiądz
Arcybiskup Metropolita Wrocławski ustala niniejszym, iż podstawową formą przekazywania przez Kurię informacji począwszy od 1.01.2014 r. będzie poczta elektroniczna.
Celem wprowadzenia w życie powyższej dyspozycji w najbliższym czasie zostaną podjęte
następujące czynności:
1. Ksiądz Arcybiskup ustanowi w Kurii koordynatora ds. internetu. Będzie on
odpowiedzialnym ze strony Kurii za utrzymywanie łączności z parafiami
i poszczególnymi księżmi. Do jego zadań będzie należało przesyłanie drogą
elektroniczną dokumentów do właściwych adresatów (np. dziekanów, wicedziekanów,
proboszczów, księży pełniących różne funkcje w Archidiecezji lub w dekanatach).
Nazwisko koordynatora ds. internetu zostanie w najbliższym czasie podane do
wiadomości na stronie internetowej Kurii.
2. Każdy ksiądz zatrudniony w instytucjach Archidiecezji (parafie, Kuria, Seminarium
i inne) otrzyma własny adres konta mailowego w domenie archidiecezja.wroc.pl,
odpowiednio według wzoru: ks.imię.nazwisko@archidiecezja.wroc.pl. Adres konta
mailowego mogą otrzymać również księża nie zatrudnieni w instytucjach Archidiecezji (księża emeryci). W takim przypadku wystarczy przekazać swą prośbę ustnie
Księdzu pełniącemu funkcję Koordynatora.
3. Każda parafia posiada już adres poczty elektronicznej, który widnieje w opisie parafii
w Schematyzmie Archidiecezji 2010.
4. Hasła do konta zostaną przygotowane przez informatyków Kurii. Aby uruchomić
konto należy począwszy od 1.10.2013 r. zgłaszać się indywidualnie do p. 32 (Dział
Informatyki Kurii). Każdy ksiądz jest zobowiązany, by do dnia 1.12.2013 r.
uruchomić swoje konto.
5. Do regularnego sprawdzania konta poczty elektronicznej będą zobowiązani księża
dziekani i proboszczowie oraz księża pełniący różne funkcje.
6. Nowy system przesyłu informacji z Kurii Metropolitalnej zacznie funkcjonować od
1.12.2013 r. Przez miesiąc informacje będą przesyłane dwutorowo: elektronicznie
oraz w formie drukowanej. Począwszy od 1.01.2014 r. Kuria - poza sytuacjami
wyjątkowymi – będzie przesyłała informacje i dokumenty wyłącznie drogą
elektroniczną.

Ks. dr Stanisław Jóźwiak
KANCLERZ KURII

