
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019/2020
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGOW LESZNIE

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły
Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

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

wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz.374), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r., poz. 511), Rozporządzenia

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów

systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 643), zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 9/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla

Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającym zarządzenie

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków

społeczności Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w

Lesznie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 wyrazy „do dnia 10 kwietnia 2020 roku” zastępuje się wyrazami „do

odwołania”;

2. W § 1 pkt 4 wyrazy „do dnia 10 kwietnia br.” zastępuje się wyrazami „do odwołania”;



3. W § 1 pkt 5 wyrazy „do dnia 10 kwietnia (włącznie) 2020 roku.” zastępuje się

wyrazami „do odwołania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

prof. WSH dr Monika Filipiak


