
 

 
 
 
 
 
 
 

POSTANOWIENIE nr 6/2020 
Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 5 maja 2020 r. 
 

w sprawie przywrócenia regulaminowego systemu pracy pracowników 

administracji Uniwersytetu Opolskiego 
 

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 
(Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 
2019 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Uchylam z dniem 11 maja 2020 r. wszelkie zgody oraz polecenia wydane 

pracownikom na wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie 
o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 
 

2. Uchylam z dniem 11 maja 2020 r. wszelkie zgody oraz polecenia wydane 
pracownikom na pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej 
z umowy o pracę w Uniwersytecie Opolskim lub w innym wyznaczonym miejscu 
(dyżur), i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie 
bezpośredniego przełożonego. 

 
§ 2 

W związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 47/2020 z dnia 
4 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie 
Opolskim wprowadzam następujące wytyczne dotyczące zabezpieczenia miejsc prac 
oraz zasad bezpieczeństwa przy realizacji obowiązków pracowniczych: 

 

1) w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa przy realizacji obowiązków 
służbowych zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, do: 
a) zorganizowania stanowisk pracy, tak aby pracownicy czuli się bezpiecznie 

(zachowanie 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy); 
b) poinstruowania pracowników o bezpiecznej organizacji świadczenia pracy 

tj.: 

 częsta dezynfekcja rąk, 

 zakaz wspólnego przebywania pracowników w pomieszczeniach 
socjalnych, 

 ograniczenie do minimum osobistych kontaktów pracowników w pracy, 

 w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. uporczywy 
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pracownik nie 
powinien przychodzić do pracy; 

 



2) kierownicy jednostek organizacyjnych administracji zobowiązani są do 
przekazania Kanclerzowi w terminie do 31 maja 2020 r. sprawozdań z pracy 
zdalnej podległych pracowników za okres od 13 marca 2020 r. do zakończenia 
pracy zdalnej; 

 
3) w czasie powrotu pracowników administracji do wykonywania pracy 

w obiektach Uniwersytetu Opolskiego nie jest obowiązkowe noszenie 
maseczek. W tym czasie Uniwersytet Opolski nie będzie prowadzić obsługi 
pracowników, studentów i klientów Uniwersytetu Opolskiego. Wyjątek 
stanowią sytuacje wymagające osobistego kontaktu; 
 

4) na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego noszenie 

maseczek jest obowiązkowe; 
 

5) w dalszym ciągu zaleca się, aby sprawy służbowe w miarę możliwości załatwiać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

 § 2 

Uchyla się Postanowienie Kanclerza nr 5/2020 z dnia Kanclerza Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia organizacji pracy 
w jednostkach organizacyjnych administracji oraz jednostkach naukowych 
i dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. 
 

§ 3 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego 

 

mgr Zbigniew Budziszewski 


