
ZARZĄDZENIE NR 3/03/2020 
REKTORA COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁY GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego 

chorobę COVID-19 w Collegium Humanum – Szkole Wyższej Menedżerskiej  

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 51. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j.), mając na względzie:- 

informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosława Gowina w sprawie 

możliwości zawieszenia zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w uczelni, w 

związku z sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-COV-2, wywołującego chorobę 

COVID-19 udostępnioną w dniu 10.03.2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-

mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni, 

- rozporządzenie 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), 

- 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); 

zarządzam co następuje:  

§1 

1. Wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy 

artystyczne, spotkania organizacji studenckich a także organizowane przez podmioty 

zewnętrzne na terenie uczelni przedsięwzięcia zostają odwołane. 

2.Zawiesza się ponadto zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w zgromadzeniach, 

konferencjach krajowych wszystkich pracowników uczelni. Wstrzymuje się przyjmowanie 

delegacji zagranicznych. 

§2 

1.Od dnia 12 marca 2020 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. 

2.Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Collegium Humanum – Szkoły Głównej 

Menedżerskiej. 

§3 

1. Rektor zobowiązuje pracowników, studentów i słuchaczy do niezwłocznego 

poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez 

koronawirusa SARS-COV-2, wywołującego chorobę COVID-19. 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni


§4 

1. Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania. 

2. Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzeniem. 

 

§5 

Zarządzenie Rektora wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. i obowiązuje we wszystkich 

jednostkach krajowych i zagranicznych uczelni. 

 

 


