POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 6 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia
20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 13a rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz. U. poz.1861, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835), rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607,
z późn. zm.) oraz w związku z dokumentem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
z listopada 2020 r. pt.: „Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku
akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce”, zarządza się, co następuje:
§1
1. Od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą
realizowane w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki
organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół
ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych
z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa, Rektor może w uzasadnionych
przypadkach wyrazić zgodę na przeprowadzanie zajęć w trybie stacjonarnym.
§2
W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy zarządzenia
nr 104/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia
1 października 2020 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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