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 ZARZĄDZENIE NR 05/2020 

REKTORA SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI 

z dnia  11 marca 2020 roku 

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc 

spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności 

 Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 

 

1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. 

zawiesza się zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca 2020 r do dnia 25 marca 2020 r. 

we wszystkich formach i poziomach kształcenia. 

2. Dotyczy to również, egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających 

bezpośredniego kontaktu osób. 

3. Ograniczam dostęp nauczycieli akademickich, studentów i osób trzecich do budynku 

Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania wyłącznie do sytuacji, które są bezwzględnie 

konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Uczelni. 

4. Zamykam dla czytelników Bibliotekę Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania. 

5. Zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz 

ograniczenie kontaktów bezpośrednich. 

6. Zobowiązuję nauczycieli akademickich do przygotowania i wdrożenia, jeżeli jest to 

możliwe i uzasadnione specyfiką procesu dydaktycznego, kształcenie za pomocą 

środków nauczania na odległość. 

7. Osoby, które zaobserwują u siebie symptomy zakażenia koronawirusem, zobowiązane 

są do niezwłocznego skontaktowania się z właściwymi terytorialnie służbami 

sanitarnymi (powiatowy inspektor sanitarny) i stosowania się do ich wskazówek oraz 

poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie: 

a) pracownicy – bezpośredniego przełożonego 

b) studenci – dziekanat 

8. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas 

oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 

wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. O zakresie i czasie wykonywania pracy 

zdalnej decyduje przełożony. 

9. Dalsze informacje będą przekazywane kolejnymi komunikatami. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i obowiązuje od dnia 12 

marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.                                                                                

 

 

                                                           ks. dr Jarosław Krzewicki 

 

                                                           Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 
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