
 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 

nr 02/10/2021 z dnia 20 października 2021 r. 

 
 
w sprawie:  wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole 

Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy 
pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego 

 
 

§ 1 

1. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), wprowadzam wskazane  
w załączniku zasady przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole Artystycznej  
w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych  
w okresie zagrożenia epidemicznego. 

2. W związku z brzmieniem § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1878) - „Nakazu określonego w ust. 
1 i 3 (zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa) nie stosuje się w przypadku: (...) studentów, 
doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form 
kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób 
prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form 
kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk,  
w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw 
działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio 
rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.”, mając na uwadze 
bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej WSA Warszawa oraz zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, utrzymuję, do odwołania, obowiązek 
zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w częściach wspólnych obiektów zamkniętych 
WSA Warszawa przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, pracowników i inne 
osoby przebywające na terenie WSA Warszawa, z wyjątkiem sal wykładowych i ćwiczeniowych 
WSA Warszawa na czas prowadzenia w nich specjalistycznych praktycznych zajęć. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności pomieszczeń takich jak sale 
wykładowe i ćwiczeniowe (poza czasem, w którym realizowane są w nich praktyczne specjalistyczne 
zajęcia, chyba że prowadzący dane zajęcia postanowi inaczej), przestrzenie zamknięte wspólnego 
użytku, takie jak ciągi komunikacyjne, korytarze, sanitariaty itp. 

 
§ 2 

 
Ogólne zasady i wytyczne dotyczące funkcjonowania WSA w Warszawie w okresie rozprzestrzeniania się 
COVID-19 zawiera zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr  03/03/2020 z dnia 
12 marca 2020 r. 

§ 3 
 

1. Niniejsze zarządzenie podane zostanie niezwłocznie do wiadomości studentów i nauczycieli 
akademickich WSA Warszawa oraz innych członków społeczności akademickiej WSA Warszawa. 

2. Wątpliwości w zakresie realizacji zapisów załącznika do niniejszego zarządzenia rozstrzyga Rektor 
lub działający z jego upoważnienia Prorektor ds. Dydaktycznych. 

3. Wskazane w załączniku do zarządzenia zasady obowiązują do dnia ich odwołania z tym że Rektor 
zastrzega sobie prawo do modyfikacji, bez zmiany zarządzenia, w drodze powiadomienia członków 
społeczności akademickiej WSA Warszawa, załączonych zasad w przypadku znaczącego zwiększenia 
lub zmniejszenia się zagrożenia epidemicznego. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio  
do Dyrektora Studium . 

4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się, wraz z załącznikami, zarządzenie 

Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 01/10/2020 z dnia 1 października 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć praktycznych w Wyższej Szkole 
Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników 



administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego, obowiązujące począwszy od dnia  
1 października 2020 r. 

 

Rektor 

  

                                                                                         dr Agnieszka Woch-Juchacz  

 

 

Załącznik: 

1) zasady przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i 
Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie 
zagrożenia epidemicznego, obowiązujące począwszy od dnia 1 października 2021 r. wraz z 
wytycznymi dla wykładowców i pracowników administracyjnych oraz Studentów i Słuchaczy w 
przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2/choroby COVID-19 u osoby ze społeczności 
akademickiej WSA Warszawa lub NSP. 

 


