
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r.  

Dział Promocji pracuje w trybie mieszanym. 

 

Kontakt do Kierownika Działu Promocji: 

Tomasz Zieliński 

e-mail: tomasz.zielinski@ukw.edu.pl  

tel. 798 083 331 

W tygodniu: 28.12.2020 - 31.01.2021: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sebastian Nowak (urlop 28.12 - 31.12.2020) 

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska (urlop 31.12.2020-6.01.2021) 

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 

W tygodniu: 21.12-24.12.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska (urlop 23.12.2020) 

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 
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W tygodniu: 14.12-18.12.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 175 

17-18.12.2020 r. - urlop 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 

W tygodniu: 07.12-11.12.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska (oprócz 7.12.2020) 

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 
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W tygodniu: 31.11-4.12.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 175 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska (oprócz 7.12.2020) 

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

 

W tygodniu: 23.11-27.11.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 
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W tygodniu: 16.11-20.11.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 175 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 

W tygodniu: 09.11-13.11.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska (oprócz 09-10.11.2020 urlop) 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 
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W tygodniu: 02.11-06.11.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 175 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Sara Stefanowska 

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 

W tygodniu: 02.11-06.11.2020 roku: 

pracę w trybie stacjonarnym świadczą: 

 Agnieszka Lewandowska  

e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl  

tel. 52 34 19 179 

 Sara Stefanowska  

e-mail: sara.stefanowska@ukw.edu.pl 

tel. 52 34 19 175 

pracę w trybie zdalnym świadczą: 

 Sebastian Nowak  

e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 

 Monika Walczak  

e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl  

(rozmowy telefoniczne możliwe przez platformę MS Teams) 
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