Zarządzenie Rektora
Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2020r.
aktualizujące zarządzenie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wśród członków społeczności Uczelni.
Na podstawie: art. 23 ust.1 w zw. z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn.zm.), Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie oraz Ustawy
z dnia 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. poz.
374)
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Od dnia 11 marca do 29 marca br. wstrzymuje się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych w ramach
studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
prowadzonych na WSR dla studentów i słuchaczy, które realizowane są w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem akademickim. Wszystkie wykłady zaplanowane w tym okresie przenosi się na formę
e-learningową i w systemie webinariów. Materiały z tych zajęć będą w najbliższym czasie systematycznie
udostępnione studentom.
2. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich do jak najszybszego przygotowania i udostępnienia w formie
elektronicznej materiałów dydaktycznych obejmujących program kształcenia przewidziany do realizacji w
tym terminie.
3. Zobowiązuje się studentów do czynnego uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla danego kierunku
i roku zajęciach dostępnych na platformie e-learningowej i w systemie webinariów.
4. Zobowiązuje się Dziekana i Prodziekanów, Kierowników Katedr oraz jednostek organizacyjnych WSR
odpowiedzialnych za organizację procesu kształcenia i kontaktów ze studentami do organizacji
i nadzorowania procesu kształcenia na odległość przy wsparciu Zespołu ds. badania jakości kształcenia
WSR.
5. Rekomenduje się przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zajęć w takiej formie, która nie wpłynie
negatywnie na jakość kształcenia. W przypadku gdy nie będzie to możliwe zajęcia będą zrealizowane w
formie tradycyjnej w wyznaczonym terminie.
6. Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji
i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz realizację zajęć w

innych terminach. Sposób realizacji i zaliczenia efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w
trakcie tych zajęć określone zostaną w odrębnych dokumentach.
7. Zawiesza się do odwołania wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez WSR.
8. Zawiesza się do odwołania udział pracowników, studentów w konferencjach zagranicznych i krajowych oraz
wyjazdów w ramach programu ERASMUS.
9. Wstrzymuje się możliwość korzystania z Biblioteki Uczelnianej, Klubu Studenckiego, Bistro.
10. Nie będą naliczane opłaty za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych obejmujących okres
wstrzymania wszelkich zajęć dydaktycznych.
11. W terminie od dnia 12.03 – 29.03.2020 r. zawiesza się przewidziane dla studentów egzaminy
lub zaliczenia w jakiejkolwiek formie. W przypadkach szczególnych o odwieszeniu zalecenia decyduje
Dziekan po ustaleniu z danym nauczycielem akademickim.
§ 2.
1. Dziekana i Kanclerza zobowiązuje się w porozumieniu z kierownikami działów administracyjnych
i jednostek organizacyjnych do podjęcia decyzji o wykonywaniu przez pracownika części pracy poza
miejscem jej stałego wykonywania tzw. praca zdalna.
2. Dla wszystkich pracowników wprowadza się obowiązek ograniczenia bezpośrednich kontaktów służbowych
wprowadzając dyżurowy skrócony czas pracy.
3. Kierownik danego działu administracyjnego i innej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję
o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnie, uzgadniając z pracownikiem jej zakres oraz pozostały
czas oznaczony poza miejscem stałego wykonywania pracy. Te przypadki pracy zdalnej określone są w art.3
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
4. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji elektronicznej - mailowej
i kontaktów telefonicznych.
§ 3.
1. Pracowników wykonujących pracę zdalną zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu
z przełożonym i składania za pomocą poczty elektronicznej dziennych raportów z realizacji zadań.
§ 4.
1. Zobowiązuje się kierowników poszczególnych działów administracyjnych i jednostek organizacyjnych

do śledzenia komunikatów zarządzeń wewnętrznych w Uczelni oraz rządowych, w tym Głównego Inspektora
Sanitarnego i egzekwowanie zawartych w nich zaleceń.

2. Zobowiązuję wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników do

niezwłocznego poinformowania drogą mailową o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa
bądź objęcia kwarantanną. Zgłoszenia należy dokonać na adres zgloszenia@wsr.edu.pl
3. Zobowiązuję wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników do

bezwzględnego przestrzegania wytycznych, instrukcji dotyczących zachowania w sytuacji zagrożenia
koronawirusem (COVID-19) oraz przestrzegania warunków sanitarno-higienicznych.
§ 5.
1. Indywidualne decyzje w sprawach określonych w § 1 może podejmować Rektor.
§ 6.
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dziekanowi Uczelni i Kanclerzowi Uczelni.
§7.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania do dnia 29 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia w
zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Rektor
Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

