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REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  

ADOIL.021.64.2020   

 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 17 

z dnia  10  marca 2020 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 

chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie  

                

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczącymi stanu zagrożenia zdrowia publicznego                            

o znaczeniu międzynarodowym związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2   

wywołującego chorobę COVID-19, zarządza się co następuje:  

    § 1 

1. Zawiesza się wszelkie wyjazdy zagraniczne pracowników oraz uczestników różnych 

form kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „SGH”. 

2. Uczestnikom różnych form kształcenia, którzy wracają z wyjazdów z zagranicy zaleca 

się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu, a w razie 

wystąpienia objawów stosowanie się do wytycznych państwowych służb sanitarnych.  

3. W przypadku uczestników różnych form kształcenia, którzy udokumentują wyjazd,  

o którym mowa w ust. 1, nieobecności na zajęciach dydaktycznych w okresie,  

o którym mowa w ust. 2, zostaną usprawiedliwione. 

4. Odwołuje się konferencje oraz wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane na 

terenie SGH, które zostały zaplanowane od 14 marca 2020 r. 

5.  Zaleca się odwołanie wydarzeń przez organizatorów, których realizacja została 

zaplanowana do dnia 14 marca 2020 roku.  
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6. Wstrzymuje się przyjazdy osób zaproszonych przez jednostki organizacyjne SGH  

z zagranicy, które zostały zaplanowane od 14 marca 2020 roku.  

7. Wstrzymuje się możliwość wejścia na piętra mieszkalne w Domach Studenta SGH 

dla osób niebędących pracownikami oraz nieposiadających statusu mieszkańca.  

8. Zaleca się ograniczenie do minimum wyjazdów krajowych oraz  zebrań pracowników, 

a także udział w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym na terenie 

kraju. 

9. Wstrzymuje się kontraktowanie przyszłych wyjazdów zagranicznych studentów  

i pracowników. 

10. Wstrzymuje się kontraktowanie przyszłych przyjazdów studentów  

z zagranicy oraz osób zaproszonych przez jednostki organizacyjne SGH  

z zagranicy. 

11. Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są niezwłocznie poinformować SGH 

o hospitalizacji, objęciu kwarantanną lub objęciu obserwacją sanitarną związaną 

z możliwością zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Informacje takie 

należy przekazać na adres: sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl. 

                  § 2 

Traci moc zarządzenie  Rektora  nr 14 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia 

wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników oraz uczestników różnych form 

kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 
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