
ZARZĄDZENIE nr 11 /2020 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu 

z dnia 25.05.2020 r. 

 

W sprawie zasad funkcjonowania WSZ „ Edukacja” w okresie  od dnia 25 maja 2020 r. do 
dnia 31 lipca 2020 r.  

  Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i 
nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 
maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w związku z ustawą 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. 374 z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje:   

§ 1 

1. Wykłady i zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form 
kształcenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do ich 
zakończenia zaliczeniem lub egzaminem.  

2. Szczegółowe zasady zdalnej realizacji zajęć oraz formy zaliczenia zajęć i przeprowadzania 
egzaminów ustalane są przez wykładowcę 

3. Konsultacje przeprowadzane są w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.  

4.  Studenci przygotowujący prace licencjackie i magisterskie mogą spotkać się z promotorem po 
uprzednim ustaleniu terminu i z zachowaniem wymogów określonych bieżącymi aktami prawnymi 
związanymi ze stanem epidemii. 

  

§ 2 

1. Odwołuje się wszelkie wydarzenia, konferencje, imprezy. 

2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach 
krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.  

3. Wstrzymuje się przyjazdy zagranicznych gości, studentów   

  

§ 3 

1. Praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się zgodnie z 
obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, 
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy 
prawa określające zasady świadczenia pracy tj. z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra 
pomiędzy stanowiskami pracy.  

2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów 
telefonicznych.  



3. Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać przez Dziekanat. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do organizowania pracy jednostki w sposób 
gwarantujący właściwą realizację zadań.  

§ 5 

  

1. Otwiera się: Bibliotekę  oraz  czytelnię na Uczelni we Wrocławiu oraz filii w Kłodzku 
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, do 

opracowania zasad bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach i na terenie jednostek 
im podległych z uwzględnieniem wytycznych dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie 
epidemii oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy zamieścić na stronie internetowej jednostki 
organizacyjnej i przy wejściu do jednostek.  

§ 6 

  

Zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego pracownicy, studenci, słuchacze studiów podyplomowych powinni zachować środki 
ostrożności w kontaktach z innymi osobami, a w szczególności: dezynfekować ręce płynem 
odkażającym na bazie alkoholu lub nosić jednorazowe rękawiczki oraz używać  maseczki ochronne.  

§ 7 

  

1. Środki ochrony osobistej, zapewnia pracownikom WSZ „ Edukacja”. 
2. Zakupu środków ochrony osobistej dokonuje wyznaczona osoba ze środków finansowych 

będących w dyspozycji Rektora.  

§ 8 

1. Zobowiązuje się pracowników, studentów do zapoznawania się  z bieżącymi ogłoszeniami w 
sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.  

2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym   

3. Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów 
kolegialnych i komisji w WSZ „Edukacja” zobowiązani są do podejmowania niezbędnych działań w 
celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 
2020 r.  

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 

Dr Małgorzata Kwiedorowicz - Andrzejwska 

 

  


