
Szanowni Słuchacze Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, 
 

Uniwersytet Otwarty UW jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną Uczelni, wobec czego zasady 
jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określone są przez 
przepisy ogólne, ewentualne akty wykonawcze Ministra Edukacji i Nauki, wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i inne akty prawne odnoszące się do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz regulacje 
wewnętrzne Uczelni.  
W obecnym stanie prawnym obowiązuje ustawa 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. 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz – w zakresie nieuregulowanym w powyższej ustawie 
– ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Ustawa z 2 marca 2020 r. określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, 
zadania organów administracji publicznej, jak również uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz 
świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Stosownie do postanowień, każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby 
przebywające na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-
sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego wydanych z powodu ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym, każdy Słuchacz 
jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania wszystkich wytycznych bezpieczeństwa. Słuchacz 
uczestniczący w kursie stacjonarnym jest zobowiązany do podpisania i wysłania oświadczenia o stanie zdrowia 
przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi na adres mailowy biuro@uo.uw.edu.pl 
 
 
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego dokłada wszelkich starań, aby kursy stacjonarne mogły zostać 
przywrócone do naszej oferty i żebyście Państwo mogli w nich bez problemów uczestniczyć. Zdajemy sobie 
sprawę z utrudnień i komplikacji, jakie mogą Państwa dotknąć podczas zajęć. Mamy jednak nadzieję, że w trosce 
o wspólne dobro i bezpieczeństwo naszej społeczności możemy liczyć na empatię i wyrozumiałość w kwestiach 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom kursów. To od naszych działań zależy, jak szybko 
ostatecznie wygramy z pandemią i wrócimy do normalnego funkcjonowania. 
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Wytyczne dotyczące funkcjonowania obiektów UW w stanie epidemii COVID-19: 
https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw 
 
Wytyczne dotyczące kursów stacjonarnych Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, oświadczenie 
o stanie zdrowia oraz klauzula RODO: https://www.uo.uw.edu.pl/dla-sluchaczy/narzedzia_online 
 


