
KOMUNIKAT Nr 3/2020 

 

Dziekana Wydziału Geoinżynierii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 17 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich 

 

 

Na postawie § 24 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

oraz w związku z Zarządzeniem 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, wprowadza 

się zasady funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich:  

 

§ 1 

1. Od dnia 22 czerwca 2020 roku przywraca się możliwość odbioru i składania 

dokumentów w Centrum Spraw Studenckich – pok. 11 i 12 (dalej: CSS),  

po wcześniejszym umówieniu indywidualnego terminu wizyty – telefonicznie lub 

drogą e-mailową: 

- dane kontaktowe pracowników CSS dostępne są na stronie Wydziału pod 

adresem: http://wg.uwm.edu.pl/dziekanat-css, 

- do celów kontaktu z Uczelnią studenci powinni posługiwać się wyłącznie 

adresem  e-mail w domenie uwm.edu.pl (Zarządzenie nr 71/2015 Rektora UWM 

w Olsztynie z dnia 21 września 2015), 

- godziny przyjęć  interesantów od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 12.00. 

- tylko osoby, które umówiły wizytę mogą oczekiwać przed wejściem do CSS 

stosując zasadę dystansu społecznego. 

2. Zasady obowiązujące podczas wizyty w budynku: 

- zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą, 

- noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic, 

- przestrzeganie zaleceń dotyczących dopuszczalnej liczby osób  

w pomieszczeniu, 

- używanie środków dezynfekujących przy wejściu do budynku oraz w CSS, 

- rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych oraz posiadanie 

własnych artykułów piśmiennych. 

3. Szczegółowe instrukcje postępowania podczas wizyty w CSS dostępne są przed 

wejściem do CSS, na stronie internetowej Wydziału, facebooku oraz przekazywane 

przez pracowników CSS podczas umawiania wizyty. 

 

§ 2 

Regulacje, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 22 czerwca 2020 roku  

i obowiązują do odwołania ich stosownym komunikatem. 
 

Dziekan 

Wydziału Geoinżynierii 

 

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz 

http://wg.uwm.edu.pl/dziekanat-css

