
 

 ZARZĄDZENIE nr 11/21/22 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu 

z dnia 28 października 2021r. 

 

w sprawie zmi an y  Zarz ą dze ni a  nr  0 5 /2 1 /22  w  s prawi e  zasad funkcjonowania Uczelni  

w roku akademickim 2021/2022 w związku z   trwającą pandemią COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2), art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Wyższej Szkoły 

Handlowej we Wrocławiu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 05/21/22 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 

2021/2022 w związku z trwająca pandemią COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 pkt. 4 a) otrzymuje brzmienie: 

a)   “zakrywać nos i usta maseczką. Odkrycie nosa i ust może nastapić jedynie w przypadku 

identyfikacji tożsamości danej osoby. Dopuszcza się zwolnienie osoby prowadzącej zajęcia z 

obowiązku zakrywania nosa i ust  trakcie ich prowadzenia”.  

2. W załączniku do Zarządzenia: 

a) W części I Zasady ogólne pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

“2. Dezynfekcja części wspólnych przynamniej 3 razy podczas dnia  - poprzez mycie powierzchni 

detergentem lub dezynfekcyjnym środkiem na bazie 70 % alkoholu przez serwis sprzątający.” 

b) W części I Zasady ogólne pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

“4. Maseczka – obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką na terenie Uczelni. Odkrycie nosa 

i ust może nastąpić jedynie w przypadku identyfikacji tożsamości danej osoby. Dopuszcza 

się zwolnienie osoby prowadzącej zajęcia z obowiązku zakrywania nosa i ust  trakcie ich 

prowadzenia” 

c) W części II. Sale dydaktyczne , uchyla się pkt. 2. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 28.10.2021 r. przez Rektora Wyższej Szkoły Handlowej 

we Wrocławiu dr Romana Fulneczek, prof. WSH. 



 

 

 

ZARZĄDZENIE n r 05/21/22 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej  we Wrocławiu  

z dnia 01 października 2021 r.  

Zmienione: 

Zarządzeniem nr 11/21/22 z dnia 28 października 2021 r. 

 

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022 

w związku z   trwającą pandemią COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2), art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Wyższej Szkoły 

Handlowej we Wrocławiu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

2. Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022 będą odbywać się w siedzibie Uczelni. Jednocześnie 

dopuszcza się zorganizowanie niektórych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, za pośrednictwem 

aplikacji Teams. 

§2 

W celu minimalizowania zagrożeń wynikających z panującej pandemii COVID-19 ustala się                    następujące zasady: 

1. Na teren Uczelni wstęp ma wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, 

która nie przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną COVID-19, nie objęta 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub izolacją domową. 

2. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19, należy pozostać w domu oraz 

poinformować o tym fakcie lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku skierowania na 

kwarantannę/izolację domową, należy zawiadomić Uczelnię pisząc  na adresy: 

a) Pracownicy i osoby współpracujące z Uczelnią na podstawie umowy cywilno-prawnej : 

koronawirus@handlowa.eu oraz rektorat@handlowa.eu 

b) Studenci koronawirus@handlowa.eu oraz dziekanat@handlowa.eu 

3. Wchodząc na teren Uczelni każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni płynem znajdującym 

się przy wejściu do holu głównego oraz przy wejściu z parkingu.  

4. Podczas pobytu w Uczelni należy: 

a)  zakrywać nos i usta maseczką. Odkrycie nosa i ust może nastapić jedynie w przypadku 

identyfikacji tożsamości danej osoby. Dopuszcza się zwolnienie osoby prowadzącej zajęcia z 
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obowiązku zakrywania nosa i ust w trakcie ich prowadzenia.   

b) regulanie myć i dezynfekować ręce, korzystając z dozowników umieszczonych w wielu miejscach 

na terenie Uczelni. 

5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć należy przewietrzyć salę. 

6. Przebywanie studentów na terenie Uczelni ogranicza się wyłącznie do czasu niezbędnego do realizacji 

procesu kształcenia. 

 

§3 

1. Szczególowe zasady utrzymania bezpieczenstwa na terenie  Uczelni w roku akademickim 

2021/2022 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§4 

Traci moc Zarządzenie Nr 1 2 / 2 0 / 2 1  Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  z dnia 29 

października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu procedur                      

i zasad funkcjonowania dotyczących zapobiegania, przeciwdzialania i zwalczania COVID-19. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA nr 05/21/22 Rektora WSH 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 - w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy i 

nauki - ustala się następujące zasady w zakresie korzystania z pomieszczeń Uczelni oraz zachowania 

bezpieczeństwa  na terenie Uczelni: 

I. Zasady ogólne 

1. Szczepienie - rekomendowane dla wszystkich pracowników oraz studentów. 

2.  Dezynfekcja części wspólnych przynamniej 3 razy podczas dnia  - poprzez mycie powierzchni detergentem 

lub dezynfekcyjnym środkiem na bazie 70 % alkoholu przez serwis sprzątający  

3. Higiena- częste mycie lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

II. Maseczka – obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką na terenie Uczelni. Odkrycie nosa i ust 

może nastąpić jedynie w przypadku identyfikacji tożsamości danej osoby. Dopuszcza się 

zwolnienie osoby prowadzącej zajęcia z obowiązku zakrywania nosa i ust  trakcie ich prowadzenia” 

1. Wietrzenie - każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć. 

 

III. Sale dydaktyczne 

1. Zostanie ograniczona mozliwość gromadzenia się osób przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, w 

związku z czym drzwi do sal wykładowych powinny być otwarte, także w trakcie prowadzenia zajęć. 

Jeżeli nie jest to możliwe to klamki i uchwyty powinny być regularnie (minimum 3 razy dziennie) 

dezynfekowane. 

2. uchylony 

3. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne powierzchnie użytkowe będą pod 

koniec dnia dezynfekowane przez serwis sprzątający. W salach dostępne będą środki do dezynfekcji 

rąk. 

IV. Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety, windy) 

1.  Drzwi wejściowe do Uczelni będą regulamie (minimum 3 razy dziennie) dezynfekowane. 

2. Przy wejściach do Uczelni zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją w języku 

polskim i angielskim o obowiązku dezynfekcji rąk i zakrywania nosa i ust maseczką przez wszystkie osoby 

wchodzące. 

3. Wszystkie osoby mają obowiązek poruszania się po obiekcie wyłącznie z zakrytym nosem i ustami 

maseczką. Brak właściwej osłony może skutkować nie wpuszczeniem   do obiektu lub wyproszeniem z 

terenu obiektu. 

4. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus SARS-CoV-2, będą regulamie 



dezynfekowane (minimum 3 razy dziennie) - dotyczy to w szczególności: klamek, poręczy, uchwytów, 

przycisków w windach itp. 

5. Na korytarzach obiektu, gdzie jest to możliwe, zostanie ograniczona liczba krzeseł i innych miejsc do 

siedzenia, tak aby odleglość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 1,5 metra. W przypadku, jeżeli nie ma 

możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia (np. z powodu trwałego przymocowania), miejsca 

wyłączone z użytkowania zostaną  oznaczone np. poprzez zamontowanie taśmy ochronnej. 

6. Toalety w Uczelni będą dezynfekowane co najmniej 3 razy dziennie. 

7. W każdej toalecie będzie na bieżąco uzupełniane mydło dezynfekujące oraz zostaną wywieszone instrukcje 

prawidłowego mycia rąk oraz ich dezynfekcji (w języku polskim i angielskim). 

8. Poza wskazaniami związanymi z ograniczeniami ruchowymi lub przewozem ciężkich materiałów, nie zaleca 

się korzystania z wind. Jeśli skorzystanie z windy jest konieczne, to jednocześnie do windy nie może wejść 

więcej niż 2 osoby. Osoby te powinny stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć zakryty 

nos i usta maseczką. 

9. Wszystkie pomieszczenia sanitamo-higieniczne zostaną zaopatrzone w środki higieny, takie jak : mydło, 

ręczniki papierowe lub suszarki do rąk. 

10. Wszystkie używane pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników będą pod koniec dnia pracy 

gruntownie sprzątane przez serwis zewnętrzny. 

 


