
Zarządzenie Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

nr 04/03/2020 z dnia 28 marca 2020 r. 

w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2 wywołującego chorobę   

COVID-19 w środowisku studentów i pracownikówWSBiO 

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) w zw. z § 34 ust. 27 Statutu 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  

w Warszawie w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządza się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

1. Zawiesza się wykłady i zajęcia dla studentów i uczestników kursów oraz szkoleń 

realizowanych przez WSBiO w formie bezpośredniego kontaktu. 

2. Wprowadza się, do odwołania, procedurę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych służących do komunikacji zdalnej.Powyższe dotyczy 

również bieżących kontaktów studentów z wykładowcami oraz pracownikami 

administracji. 

3. Wnioski, odwołania i zapytania składane do Rektora, Kanclerza lub Dziekana należy 

kierować drogą mailową odpowiednio na właściwe adresy dziekanatu i sekretariatu 

zamieszczone na stronie internetowej Uczelni. W przypadku konieczności przekazania 

oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna. 

4. Wnioski, odwołania i zapytania kierowane do Rektora, Kanclerza lub Dziekana będą 

rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. 

5. Wszystkie sprawy studenckie będą rozpatrywane indywidualnie. 

6. Zaplanowane terminy zaliczeń, egzaminów semestru letniego oraz egzaminów 

dyplomowych odbędą się bez zmian. 

7. Zasady dotyczące funkcjonowania Biblioteki uczelnianej zostaną opublikowane na 

stronie Uczelni. 

 

§ 2 

 

1. Studenci są zobowiązani do niezwłocznego informowania mailowo lub telefonicznie 

kierownika dziekanatu o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez 

koronawirusabądź o objęciu kwarantanną. 



§ 3 

 

1. Pracownicy Uczelni są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie 

lub mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania 

wywołanego przez koronawirusabądź o objęciu kwarantanną. 

2. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa kierownik jednostki 

organizacyjnej może z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika polecić mu 

wykonywanie pracy zdalnie.  

3. Następuje to po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu oraz czasu trwania pracy zdalnej.  

4. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien poinformować pracownika  

o konieczności przestrzegania zasad BHP oraz obowiązku informowania Uczelni  

o każdej niebezpiecznej sytuacji, która wystąpi podczas odbywania pracy zdalnej. 

5. W uzasadnionych przypadkach kierownik właściwej jednostki organizacyjnej może  

w oparciu o przepisy kodeksu pracy, zastosować równoważny czas pracy oraz zlecić 

pracownikowi wykonywanie obowiązków innych niż dotychczas wykonywane. 

Obowiązki te muszą odpowiadać kompetencjom pracownika. 

 

 

§ 4 

 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny oraz dbania  

o czystość i sterylność w miejscu wykonywania pracy. 

2. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji 

mailowej i telefonicznej oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego 

minimum. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         

 

 


