
Zarządzenie NR 5/2021 

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki  

z dnia 19 października  2021 r. 

w sprawie zasad organizacji wydarzeń na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego podczas trwania ograniczeń związanych z 

epidemią COVID-19 

w roku akademickim 2021/22 
 

1. Wszelkie wydarzenia, imprezy popularyzatorskie, szkolenia, seminaria niemające 

bezpośredniego związku z działalnością dydaktyczną Wydziału mogą być 

organizowane pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w Zarządzeniu nr 

37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Organizacja wydarzenia wymaga pisemnej zgody Dyrektora Instytutu 

Matematycznego lub Instytutu Informatyki. Dziekan, przy akceptacji Dyrektora 

Instytutu Matematycznego lub Dyrektora Instytutu Informatyki, może w 

wyjątkowych sytuacjach zezwolić na organizację wydarzenia niespełniającego 

zasad wymienionych w punktach 5 i 6. 

3. Podstawą do wyrażenia zgody jest pismo Organizatora, zawierające 

a. opis charakteru wydarzenia; 

b. harmonogram zajęć (w tym daty i godziny wykorzystania poszczególnych 

sal); 

c. oświadczenia osób wyznaczonych do prowadzenia zajęć lub opiekunów 

grup szkolnych o zapoznaniu się z niniejszymi zasadami, oraz o przejęciu 

odpowiedzialności za uczestników zajęć od momentu ich wejścia do 

budynku Instytutu do momentu wyjścia (dotyczy osób niepełnoletnich). 

4. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia Dyrekcji Instytutu listy osób 

uczestniczących w zajęciach w poszczególnych salach wraz z danymi 

kontaktowymi. Listę taką należy dostarczyć najpóźniej po zakończeniu 

konkretnych zajęć (listę można dostarczyć na półkę Administratora Budynku na 

portierni).  

5. Dodatkowe wydarzenia nie mogą być planowane w dniach, w których odbywają 

się zajęcia dydaktyczne. 

6. Do budynku mogą wejść jedynie osoby uczestniczące w zajęciach w 

poszczególnych salach oraz opiekunowie grup szkolnych. W szczególności do 

budynku nie mogą wchodzić osoby towarzyszące (np. rodzice).  

7. Obowiązują następujące szczegółowe zasady: 

a. Wszyscy uczestnicy noszą maseczki zasłaniające usta i nos. 

b. Zachowany jest bezpieczny dystans pomiędzy uczestnikami imprezy. 

c. Obowiązuje zasada przechodzenia bezpośrednio od wejścia do sali i 

odwrotnie, w szczególności uczestnicy nie powinni przebywać na 

korytarzach. 

d. Organizator odpowiedzialny jest za wietrzenie i odkażanie sal po 

zakończonych zajęciach konkretnej grupy, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Zarządzeniu Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

e. Uczestnicy imprez zobowiązani są do stosowania się do wywieszonych 

instrukcji oraz poleceń pracowników. 

8. Zgoda na udostępnianie sal może być w każdej chwili wycofana w przypadku 

zmiany sytuacji epidemicznej, nowych rozporządzeń władz lub stwierdzenia 

naruszenia powyższych zasad. 

 

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            Dziekan 

Prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


