
 
         

KOMUNIKAT NR 1/2021 

REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa, wykonywania pracy zdalnej oraz prowadzenia 

zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej 

 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 19/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Politechnice Opolskiej                       

w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem 

SARS-Co V-2 i § 23 oraz § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.                             

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                               

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 2316 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1842) w celu przeciwdziałania COVID-19:  

 

§1. 

Do dnia 31 stycznia 2021 r. w miejscach ogólnodostępnych na terenie Politechniki Opolskiej 

nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), 

ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. 

 

§2. 

Rektor Politechniki Opolskiej poleca wszystkim pracownikom wykonywanie w dniach od 18 

stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. pracy zdalnej, z wyjątkiem osób, które otrzymały 

wyraźne polecenie do świadczenia pracy na terenie Politechniki Opolskiej oraz nauczycieli 

akademickich i innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne na zasadach określonych w § 3 

ust. 2 niniejszego komunikatu. 

 

§3. 

1. Wszelkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, studiach niestacjonarnych, w tym 

studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych oraz kursach 

dokształcających i innych formach kształcenia prowadzonych na Politechnice Opolskiej 

realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć. 

2. Jeżeli forma lub specyfika danych zajęć, o których mowa w ust. 1,  nie pozwala na ich 

realizację w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

oraz zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów mogą odbywać się 

stacjonarnie. 



 
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje prorektor ds. kształcenia i dydaktyki                            

w porozumieniu z dziekanem wydziału, na którym dane zajęcia są realizowane. Dziekan 

wydziału, na którym dane zajęcia są realizowane zobowiązany jest zapewnić 

bezpieczeństwo osobom prowadzącym zajęcia oraz osobom biorącym w nich udział. 

 

§4. 

Postanowienia niniejszego komunikatu obowiązują od dnia 18 stycznia do dnia 31 stycznia 

2021 r. 

 

 

 
                       Rektor 

  

 

 

 

                         dr hab. inż. Marcin Lorenc 
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