
Warszawa, dn. 7 września 2020 r. 

 

 

 

Zarządzenie nr 19/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

z dnia 7 września 2020 roku 

 

w sprawie zasad funkcjonowania uczelni począwszy od dnia 1 października 

2020 r. 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2,  art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu 

zapewnienia  

w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 

2018 poz. 2090) oraz § 17 ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie nadanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez założyciela dr hab. 

Marcina J. Geryka, prof. UJ zarządzam, co następuje:  

 

§ 1  

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym zaleca się ograniczenie kontaktów 

bezpośrednich  

do niezbędnego minimum, a dalej korzystanie z korespondencji mailowej i 

kontaktów telefonicznych.  

2. Szczegółowa informacja w zakresie terminów i godzin obsługi interesantów, 

przez poszczególne działy administracyjne, dostępna jest na stronie 

internetowej uczelni: wsiiz.pl w zakładce kontakty.  

3. Obsługa w działach administracyjnych uczelni realizowana jest zgodnie z 

procedurą obsługi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w działach 

administracyjnych Uczelni stanowiącą załącznik  

do Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w 

Warszawie  z dnia  

7 września 2020 r. 

 

§ 2 
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1.  Na mocy Zarządzenia nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r. wprowadza się hybrydowy system 

kształcenia dla wszystkich kierunków i form kształcenia prowadzonych na 

Uczelni.  

 

 

§ 3  

1. Do odwołania obowiązuje:  

1) zakaz korzystania z kącika dla dzieci [Kampus nr 1]; 

2) zakaz korzystania z punktu ksero [Kampus nr 1]; 

3) zakaz korzystania z komputerów znajdujących się holu głównym [Kampus nr 

1]; 

4) zakaz organizowania spotkań i wydarzeń o charakterze otwartym m.in. 

konferencji, seminariów naukowych; 

5) zakaz spotkań Rady Pracodawców; 

6) zakaz spotkań kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania 

zawodowego.  

  

§ 4 

1. Przywraca się funkcjonowanie Działu Stypendiów z zachowaniem wytycznych 

określonych Zarządzeniem  

nr 26/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  z dnia 

7 września 2020 r.  

w sprawie przyjęcia procedury bezpieczeństwa obsługi użytkowników i zasad 

funkcjonowania Działu Stypendiów w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w 

Warszawie w czasie epidemii COVID-19. 

 

§ 5 

1. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie obowiązuje ograniczony 

dostęp do siedziby Uczelni [Kampus nr 1 i 2] z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy 

on osób wskazanych w ust. 2.  

2. Na Uczelnię mają wstęp:  

1) pracownicy administracyjni; 

2) wykładowcy akademiccy; 

3) studenci/ słuchacze; 

4) osoby wykonujące usługi na zlecenie uczelni; 

zgodnie z procedurą ochrony i zachowania bezpieczeństwa przed zarażaniem 

COVID-19 interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych przebywających na 

terenie Uczelni w czasie epidemii stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 

23/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia  

7 września 2020 r. 
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3. Pracownicy administracyjni są uprawnieni do kontroli osób wchodzących na 

teren uczelni, w tym  

do wypraszania osób nieuprawnionych, do których należą osoby niewskazane 

w § 5 ust. 2. 

 

§ 6 

1. Nad funkcjonowaniem Uczelni w czasie epidemii COVID-19 czuwa Zespół 

zadaniowy ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-

19 powołany Zarządzeniem nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i 

Zdrowia w Warszawie  z dnia  18 maja 2020 r. 

2. Zespół zadaniowy ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii 

COVID-19 zobowiązany jest do bieżącej kontroli działań prowadzonych na 

uczelni w czasie epidemii w tym przestrzegania przez społeczność akademicką 

wdrożonych procedur, a także do codziennego zapoznawania się z aktualnymi 

komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

§ 7 

1. Zobowiązuje się całą społeczność akademicką do zapoznania się z procedurą 

postępowania  

w przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 na terenie Uczelni stanowiącą 

załącznik do Zarządzenia nr 27/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i 

Zdrowia w Warszawie  z dnia 7 września 2020 r.  oraz  do niezwłocznego 

powiadomienia zespołu zadaniowego o przypadkach:  

1) stwierdzonym u pracownika administracyjnego, wykładowcy akademickiego, 

studenta, słuchacza podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-

CoV-2 i objęciu leczeniem zamkniętym,  

2) objęciu osoby wskazanej w  § 7 ust. 1 pkt. 1 kwarantanną domową,  

3) objęciu osoby wskazanej  § 7 ust. 1 pkt. 1 kwarantanną sanitarną (poza 

domem).  

2.  Powyższe informacje należy przekazać e-mailem: monitoring@wsiiz.pl. 

 

§ 9  

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku i obowiązuje 

do odwołania. 

2. Wraz z wejściem w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 

16/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania uczelni 

począwszy od 25 maja 2020 r.  

 

             Rektor 

                                        Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie 
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                                                        dr n. chem. 

Sebastian Grzyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


