
Zarządzenie Nr 03/2020 

Rektora 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie 

z dnia 25 marca 2020 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wydarzeń  

o charakterze otwartym na terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku  

z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, 

wywołującego chorobę COVID-19 

§ 1 . 

W Zarządzeniu Nr 02/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 11 

marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wydarzeń o charakterze 

otwartym na terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami 

mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego chorobę 

COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1.1. otrzymuje brzmienie: 

1. Odwołuje się zajęcia dydaktyczne i wydarzenia o charakterze otwartym na terenie 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami mającymi na 

celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego  chorobę 

COVID-19 do dnia 14 kwietnia 2020 r. W tym okresie odbywa się nauka i praca 

zdalna. 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 

wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza 

miejscem jej stałego wykonywania. W przypadku innych form zatrudnienia 

następuje zgodne oświadczenie woli stron umowy, mając na uwadze stan epidemii 

w kraju. Praca powinna być wykonywana w bezpiecznych i higienicznych 

warunkach. 

2. W okresie, o którym mowa w § 1.1. ustanawia się czasowe ograniczenie pracy  

w obsłudze klienta (kontakt telefoniczny lub/i pocztą elektroniczną): 



1) Administracja Uczelni pracuje zdalnie, z wyłączeniem sobót i niedziel. 

2) Dziekanat pracuje zdalnie w poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-14.00.  

3) Recepcja nie pracuje. 

§ 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Studenci i pracownicy Uczelni są zobowiązani do: 

1) zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny 

Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/  

oraz Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie 

https://lingwistyka.edu.pl/aktualnosci/ 

2) przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do 

wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad postępowania w stanie 

ogłoszonej epidemii, w tym w sytuacji podejrzenia zachorowania 

wywołanego przez koronawirusa, bądź objęcia kwarantanną. 

2. Nauka i praca zdalna powinna odbywać się w bezpiecznych i higienicznych 

warunkach.  

3. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej 

odbywaniu.  

4. Kontakt z Uczelnią pod numerami alarmowymi Uczelni:  

            tel. kom.: 506 664 469 

kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@lingwistyka.edu.pl 

dziekanat@lingwistyka.edu.pl 

 

 

§ 6 otrzymuje brzmienie: 

Zarządzenie obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie, chyba że bieżąca sytuacja 

epidemiologiczna dotycząca COVID-19 ulegnie zmianie. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku. 

                                                             Rektor Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie 

Rektor LSW  prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz 
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