
Decyzja Nr 21/2020 

 

Dziekana Wydziału Geoinżynierii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych odbywających się na terenie Uniwersytetu 

  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 
 
Na postawie § 24 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na 
podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii, ze zmianą 
wprowadzoną Zarządzeniem nr 50 Rektora z dnia 1 czerwca 2020 roku i Decyzji nr 53/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 roku  
w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego, ze zmianami 
wniesionymi Decyzją nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 25 maja 2020 roku, stanowi się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. W związku z organizacją zajęć dydaktycznych, które z przyczyn merytorycznych nie mogą 

być realizowane on-line zobowiązuję wszystkie osoby uczestniczące w procesie realizacji 
zajęć dydaktycznych do zapoznania się i stosowania przepisów określonych w Zarządzeniu 
nr 45/2020 Rektora z dnia 22 maja 2020 roku. 

2. Prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, na 
studiach doktoranckich i na studiach podyplomowych oraz uczestnicy zajęć realizowanych 
na terenie Uniwersytetu zobowiązani są do przestrzegania procedur zawartych  
w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020.  

 
§ 2 

 
1. Za realizację procedury, o której mowa w Załączniku nr 1 do Zarządzenia  

nr 45/2020 Rektora, odpowiada – w zakresie przydzielonych jednostce godzin 
dydaktycznych – Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez Dyrektora Kierownik Katedry.  

2. Dyrektor Instytutu zobowiązany jest do: 
a) wydzielenia w budynku, w którym odbywają się zajęcia prowadzone przez 

pracowników jednostki: 

- pomieszczenia, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych oraz  

- pomieszczenia, w którym studenci mogą zostawić rzeczy osobiste, 
b) wyposażenia pracowników/studentów, na czas realizacji zajęć dydaktycznych,  

w środki ochrony indywidualnej w zależności od stopnia zagrożenia, 



c) wyposażenia pomieszczenia, w którym realizowane są zajęcia w środki dezynfekujące, 
d) zgłoszenia administratorowi budynku zapotrzebowania na usługę sprzątania  

i dezynfekcji pomieszczeń w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych (należy określić 
dzień i godziny realizacji zajęć), 

e) przyjęcia potwierdzenia o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami od 
nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na terenie Uniwersytetu. Oświadczenia 
przechowywane są w sekretariacie jednostki odpowiedzialnej za realizację zajęć 
dydaktycznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji),  

f) przyjęcia listy studentów, którzy własnoręcznym podpisem poświadczyli zapoznanie 
się z obowiązującą procedurą od nauczycieli akademickich realizujących zajęcia 
dydaktyczne. Lista przechowywana jest w sekretariacie jednostki odpowiedzialnej za 
realizację zajęć dydaktycznych (wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji). 

3. Przekazanie Kierownikom Katedr odpowiedzialności za realizację procedury,  
o której mowa w ust. 1, która odbywa się w formie pisemnej (drogą tradycyjną lub 
elektroniczną). W piśmie delegującym powinien zostać określony zakres odpowiedzialności 
Kierownika Katedry. 

4. Nauczyciel akademicki nadzoruje przestrzeganie przez studentów obowiązującej procedury 
oraz reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć dydaktycznych. 

5. Każdy przypadek niezastosowania się do procedur wymienionych w Załączniku nr 1 do 
Zarządzenia nr 45/2020 Rektora powinien być niezwłocznie zgłoszony drogą e-mailową na 
adres wg.dziekan@uwm.edu.pl (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 
decyzji). 

 
§ 3 

 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Dziekan 

Wydziału Geoinżynierii 

 

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz 
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