
Zarządzenie Nr 10/2020 

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

z dnia 11 marca 2020 roku 

 

w sprawie zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz  

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

a także § 59 Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w uzgodnieniu z 

Kanclerzem, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymuje się do odwołania: 

1) wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe wszystkich pracowników i studentów 

Uczelni; 

2) przyjazdy gości zagranicznych na Uczelnię; 

3) kwaterowanie nowych osób w Domu Akademickim oraz wprowadza się zakaz 

odwiedzin w tym domu przez gości zewnętrznych; 

4) wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na Uczelni, w tym przez podmioty 

zewnętrzne; 

5) działalność Biblioteki Uczelni i Niepublicznego Klubu Dziecięcego „MIŚ”. 

2. Organizatorzy wydarzeń, o których mowa w ust. 1 są obowiązani do niezwłocznego 

poinformowania osób, których te wydarzenia dotyczą.  

3. Pracownicy i studenci wracający z zagranicy nie mogą przebywać na terenie Uczelni 

przez okres minimum 14 dni od dnia przyjazdu. 

 

§ 2 

 

1. Zawiesza się w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne  dla 

studentów i słuchaczy, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie, z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane 

w programie studiów. 

2. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych 

środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia 

zajęć w innych terminach. 



§ 3 

 

1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów 

nauczycieli akademickich, studentów i pracowników administracyjnych na Uczelni. 

2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie kontaktów telefonicznych, 

korespondencji mailowej i przekazywania dokumentów w formie elektronicznej. 

3. Korespondencję w formie papierowej, ograniczoną do minimum, należy składać 

i odbierać bezpośrednio w Rektoracie. 

 

§ 4 

1. Każdy nauczyciel akademicki, student i pracownik administracji zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania 

wywołanego przez koronawirusa, kontakcie z osoba zakażoną, bądź fakcie objęcia 

kwarantanną. Nauczyciele informują Rektora, studenci Dział Spraw Studenckich, 

a pracownicy administracyjni Kanclerza. 

2. Informacja o której mowa w § 4 ust. 1 przekazywana jest do Rektora.  

3. Rektor przekazuje, bez zbędnej zwłoki, informację o chorobie pracownika lub studenta 

do właściwej miejscowo Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 

 

§ 5 

 

1. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 Rektor i Kanclerz może 

samoistnie lub na wniosek pracownika polecić wykorzystanie zaległego urlopu 

wypoczynkowego lub wykonywanie zdalne pracy określonej w umowie o pracę, w 

szczególności gdy: 

1) istnieje podejrzenie zarażenia nauczyciela akademickiego i pracownika 

administracyjnego koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną 

o zarażenie koronawirusem; 

2) nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny przebywał w ostatnim czasie 

w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa; 

3) pogorszył się stan zdrowia nauczyciela akademickiego lub pracownika 

administracyjnego lub wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia 

koronawirusem; 

4) w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 

2. Rektor i Kanclerz uzgadnia z nauczycielem akademickim i pracownikiem 

administracyjnym zakres i czas trwania pracy zdalnej w okresie do odwołania. 

 

§ 6 

 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych (dziekani) oraz kierownicy działów są 



zobowiązani do: 

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2) utrzymywania kontaktu z podległymi pracownikami i nadzorowania efektów pracy 

zdalnej; 

3) raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce.  

2. Nauczyciele i studenci zostaną powiadomieni w oddzielnej korespondencji o zasadach i 

formach kształcenia na odległość. 

3. Wszystkie pytania i uwagi należy kierować na adres: info@mazovia.edu.pl  

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzgodniono z Kanclerzem 

…………………………………. 
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