
 
ZARZĄDZENIE nr 4/2020 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 
W WARSZAWIE 

z dnia 11 marca 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), zarządza się, co następuje:  

 

§1 

1. Do dnia 25 marca 2020 r. włącznie: 

a) odwołuje się zajęcia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników 

kursów w tradycyjnej formule i zastępuje się je formułą opartą na nauczaniu zdalnym; 

b) zamyka się dla czytelników Bibliotekę i Czytelnię Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie. 

2. 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 

Do dnia 30 kwietnia 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 

i Zarządzania w Warszawie, jak również organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

2. zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

3. wstrzymuje się przyjazdy studentów i gości zagranicznych do Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie; 

4. wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w mieszkaniach studenckich 

prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

 

§3 

1. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem, powinny powiadomić o tym 

telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-

zakaźnego. 



2. 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.  

3. 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. 

 

§4 

Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pracowników i studentów 

oraz zastąpienie ich komunikacją mailową lub telefoniczną. 

 

§5 

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. 

 

§6 

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzaniem. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.  

 

 

Rektor 
 
 
 
 
dr Monika Madej, prof. WSEiZ 
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