
 
 

ZARZĄDZENIE 4/03/2020  

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE  

z dnia 27 marca 2020 r.   

w sprawie nowelizacji zarządzeń nr 1/03/2020, nr 2/03/20 i 3/03/20  

Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie   

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 511) oraz §9 ust. 2 pkt 2 Statutu Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia z dnia 4 września 

2019 r. Założyciela – Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie 

nadania Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  zarządza się, co następuje: 

 

§1 

W zarządzeniu nr 1/03/2020 Rektora WSM w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS–coV-2 wśród członków 

społeczności WSM w Warszawie  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dotychczasowy zapis § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

„Zawieszam do odwołania, wykłady oraz inne formy zajęć dla studentów studiów realizowane 

w formie kontaktu bezpośredniego w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, słuchaczy studiów 

podyplomowych oraz wyjazdy i zajęcia przewidziane w trybie projektowym, a także zajęcia 

realizowane w ramach programu  ERASMUS+ .”  

2. W § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:  

„Zajęcia, o których mowa  ust. 1 prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość”.  

3. § 4  ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 



„Prorektorzy i Dyrektorzy Instytutów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zwanej 

dalej Uczelnią realizują zadania, wynikające z pełnionych funkcji za pomocą e mail i telefonu”.  

4. § 4  po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 w następującym brzmieniu:  

 „5. Kadra kierownicza Uczelni utrzymuje bieżący kontakt  z Samorządem Studentów Uczelni”.   

 „6. Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzeniem”.  

 

5. Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 1/03/2020 Rektora WSM w Warszawie z dnia 11 

marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS – coV-2 

wśród członków społeczności WSM w Warszawie obowiązują nadal i nie ulegają zmianie.  

 

§2 

1. W zarządzeniu nr 3/03/2020 Rektora WSM w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie 

ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany: 

       W §2 w miejsce terminu „do 31 marca 2020 r.” wprowadza się termin „do odwołania.” 

§3 

Traci moc zarządzenie nr 2/03/2020 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie                      

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie dyżurów kadry kierowniczej w siedzibie Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie.  

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

 

 

 

 

…………………………………….. 

       Prof. dr hab. Henryk Stańczyk  

                       Rektor  

         Wyższej Szkoły Menedżerskiej  

                  w Warszawie  


