
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

ZarZljdzenie nr Me> 12020 
Rcktora Politcchniki Warszawskicj 

z dnia 15 pai.dziemika 2020 r. 

w sprawie prowadzenia zajt;c dydaktycznych w Politcchnicc Warszawskicj W okresic od dnia 
19 pazdziemika 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 0 szkolnictwie 
wyz.szym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozn. zrn.) w zwiqzku z § 13a rozporzqdzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 27 wrzeSnia 2018 r. w sprawie studiow 
(Oz. U. poz.1861 , z pozn. zm.), rozpol74dzcnicm Rady Ministrow z dnia 9 pai.d7jcmika 2020 r. 
w sprawic ustanowienia okreslonych ograniczei\, nakazow i zakazow w zwiqzku 
z wyst<lpicniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758), rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
6 kwielnia 2020 r. w sprawie chorob 7..akainych powoduj'lcych powstanie obowiqzku 
hospitalizacji , izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowi'lzku kwarantanny lub 
nadzoru cpidemiologiczncgo (Dz. U. poz. 607, z pom. zm.) oraz w zwi'lzku z dokumentami 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZszego: z dnia 18 maja 2020 r. pn.: "Srodowiskowe 
wytyczne w zwi'lzku z czysciowym przywracaniem dzialalnosci uczelni" oraz z wrzesnia 
2020 pn.: "Organizacja kszlalcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacjc dla wtadz 
Uczelni", zarz..1dza siy, co nastypuje: 

§ I 

1. Od dnia 19 paidziernika 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r. wszystkie zaJ~c!a 
dydaktyczne b~dq realizowane w trybie zdalnym, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej lub ogolnouczclnianej jcdnostki 
organizacyjnej prowadz<Jccj dzialalnosc dydaklyczn'l, zaopiniowany przez Zespol 
ds. koordynacji dzialaii prewencyjnych w Politechnice Warszawskicj zwiqzanych 
z potencjalnym ryzykicm \V)'st'lpienia koronawirusa, Rektor moze w uzasadnionych 
przypadkach wyrazic zgody na prLeprowadzanie zajyC w trybic stacjonamym. 

3. Nie pozniej nii. do dnia 9 listopada 2020 r. zostanie uregulowana i podana do publicznej 
wiadomosci sprawa prowadzenia zaj~c dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej 
po dniu 15 listopada 2020 r. 

§2 

W zakresie nicuregulowanym mmeJszym zal7l}dzeniem stosuje siy przepisy zal7l}dzenia 
nr 104/2020 Rektora Politcchniki Warszawskiej z dnia 30 wrzcSnia 2020 r. w sprawle 
funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresic epidemii COVID-19 
od dnia 1 pazdziernika 2020 r. 

§3 

Zarllldzenie wchodzi w i.ycic z dnicm podpisania. 

REKTOR 

~~-
prof. dr hab. inz. Krzysztof Zaremba 


