ZARZĄDZENIE nr 20/2020
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
W WARSZAWIE
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności
akademickiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
oraz na podstawie 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. 2020 poz. 374 ze zm.), a także na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 2020 poz. 911), zarządza się, co
następuje:

1.

2.

§1
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. włącznie:
a) zajęcia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów
prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
b) wybrane zajęcia dla studentów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być
zrealizowane w sposób zdalny, jak np. zajęcia laboratoryjne, terenowe, praktyki zawodowe,
będą organizowane w siedzibie Uczelni lub innym miejscu właściwym do ich realizacji;
c) szczegółowe informacje o organizacji zajęć w siedzibie WSEiZ lub innymi miejscu, zostaną
zamieszczone w zaktualizowanych rozkładach zajęć.
Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji
i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu studiów oraz
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

§2
1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. włącznie Biblioteka Wyższej Szkoły
Ekologii i Zarządzania w Warszawie funkcjonuje w ograniczonym zakresie, pełniąc dyżur
telefoniczny i przyjmując interesantów w godzinach określonych w odrębnym komunikacie.
2. Czytelnia WSEiZ pozostaje zamknięta do odwołania.
3. Książki można zamawiać drogą telefoniczną lub mailową - telefon +48 22 849 60 03, e-mail:
biblioteka@wseiz.pl
§3
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie:
1. odwołuje się wydarzenia o charakterze zbiorowym – konferencje, seminaria, wykłady otwarte,
imprezy artystyczne, i inne spotkania tego typu organizowane przez Wyższą Szkołę Ekologii

2.
3.
4.

1.

2.

3.

i Zarządzania w Warszawie, jak również organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie;
zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie;
wstrzymuje się przyjazdy studentów i gości zagranicznych do Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
w Warszawie w ramach wymiany międzyuczelnianej;
wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w mieszkaniach studenckich
prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
§4
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem, powinny powiadomić o tym
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjnozakaźnego.
Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie są zobowiązani
do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19,
podleganiu obowiązkowej kwarantannie, hospitalizacji lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Informację o której mowa w ust. 1 studenci i pracownicy powinni przekazać niezwłocznie mailowo
lub telefonicznie do Rektoratu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na adres:
rektorat@wseiz.pl lub telefon +48 22 825 80 32.

§5
Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pracowników i studentów
oraz zastąpienie ich komunikacją mailową lub telefoniczną.
§6
Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów:
1. Głównego Inspektoratu Sanitarnego - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - https://www.gov.pl/web/nauka/
3. Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej - https://www.gov.pl/web/koronawirus
oraz postępowanie zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami.
§7
Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym
zarządzaniem.
§8
Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia
24 kwietnia 2020 r.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r.
Rektor

dr Monika Madej, prof. WSEiZ

REGULATION No. 20/2020
of 22nd May 2020
OF THE RECTOR
OF THE UNIVERSITY OF ECOLOGY AND MANAGEMENT
IN WARSAW

on preventing the spread of COVID-19 virus among members of the academic community
of the University of Ecology and Management in Warsaw

Acting pursuant to paragraph 14, section 3 of the Statute of the University of Ecology and Management
in Warsaw and pursuant to the Act of 2nd March 2020 on special solutions related to the prevention
and eradication of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of
Law from 2020, item 374), and also pursuant to the Regulation of the Minister of Science and Higher
Education of 21st May 2020 on temporary limitation of the functioning of some entities of the higher
education and science system in relation to the prevention, counteracting and combating COVID-19
(Journal of Law from 2020, item 911), it is hereby ordered as follows:

1.

2.

1.

2.
3.

§1
In the period from 25 May 2020 to 30 September 2020 inclusive:
a) classes for students, post-graduate students and course participants are conducted using
distance learning methods and techniques;
b) selected classes for students, which due to their specificity cannot be carried out as distance
learning, such as laboratory classes, field classes, internships, will be organised at the
University's campus or other place appropriate for their implementation;
c) detailed information on the organisation of classes at the University’s campus or other location
will be included in the updated class schedules.
In view of the regulations taken, the University will make every effort to allow students
to implement the study program and achieve the intended learning outcomes despite the
extraordinary situation and precautions taken.
th

th

§2
In the period from 25 May 2020 to 30 September 2020 inclusive the Library of the University
of Ecology and Management in Warsaw operates to a limited extent. Telephone duty and
reception of students are specified in a separate message.
The WSEiZ Reading Room remains closed until further notice.
Books can be ordered by phone or email - phone +48 22 849 60 03, e-mail: biblioteka@wseiz.pl.
th

th

§3
st

Until 31 August 2020 inclusive:
1. collective events such as conferences, seminars, open lectures, artistic events, and other meetings
of this type organised by the University of Ecology and Management in Warsaw, as well as

2.
3.
4.

1.
2.

3.

organised by external entities at the University of Ecology and Management in Warsaw are
cancelled;
business trips abroad and participation in national conferences of employees of the University
of Ecology and Management in Warsaw are suspended;
the arrival of foreign students and guests to the University of Ecology and Management in Warsaw
as part of the inter-university exchange is being suspended;
visits by external guests are not allowed in student dormitories run by the University of Ecology
and Management in Warsaw.
§4
People returning from regions infected with coronavirus should inform the sanitary
and epidemiological station by phone or report to the observation and infectious department.
Students and employees of the University of Ecology and Management in Warsaw are obliged to
immediately inform about a suspected Coronavirus-caused disease, subject to mandatory
quarantine, hospitalisation or epidemiological supervision.
Students and employees should forward immediately the information by e-mail or phone to the
Rectorate of the University of Ecology and Management in Warsaw to the following address:
rektorat@wseiz.pl or phone +48 22 825 80 32.

§5
It is recommended to limit direct contacts of employees and students to the necessary minimum and
replace them by email or telephone communication.
§6
It is recommended to regularly track the messages of:
1. Chief Sanitary Inspectorate - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
2. Ministry of Science and Higher Education - https://www.gov.pl/web/nauka/
3. Website of the Republic of Poland - https://www.gov.pl/web/koronawirus
and following their recommendations.
§7
The Rector may make individual decisions in situations not specified in this regulation.
§8
Regulation No. 15/2020 of 24 April 2020 of the Rector of the University of Ecology and Management
in Warsaw is repealed.
th

§9
The regulation enters into force on the 22 May 2020 r.
nd

The Rector

dr Monika Madej, prof. WSEiZ

