
                                                                                                                                      

Zarządzenie  
Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 31/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19  
w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

 
 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 oraz art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, dalej „ustawa”), a także rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1832), jak również rozporządzenia Rady Ministrów 

z  dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz.512), niniejszym zarządzam co 

następuje: 

§ 1 

W związku z kolejnymi wprowadzanymi i zapowiadanymi obostrzeniami związanymi za wzrostem 
zachorowań na COVID-19, zarządzam zmiany w funkcjonowaniu Akademii w dniach od 25 marca do 
11 kwietnia 2021 r. określone poniżej.  

§ 2 

W dniach od 25 marca do 11 kwietnia 2021 r.: 
a. zajęcia na studiach, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej, a także prowadzonych 

w ramach innych form kształcenia odbywają się wyłącznie w formie kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wybranej przez prowadzącego 
zajęcia, 

b. wszystkie budynki Akademii pozostają zamknięte, z zastrzeżeniem § 4 i § 5, 
c. odwołane zostają przyjazdy i wyjazdy zagraniczne oraz krajowe. 

 
§ 3 

Decyzje co do terminów odbycia zawieszonych zajęć dydaktycznych oraz zawieszonych wydarzeń 
podejmowane będą stosownie do dalszych postanowień przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 
 

§ 4 

1. W dniach od 25 marca do 11 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 polecam wszystkim 
pracownikom Akademii niebędącym nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków na 
to pozwala, wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego 
wykonywania (praca zdalna). 

2. Objęcie konkretnych pracowników poleceniem pracy zdalnej wynikać będzie z indywidualnych 
poleceń przekazanych pracownikowi. 



3. Ustala się dyżury dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi objętych poleceniem 
pracy zdalnej na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniających podstawowy zakres 
funkcjonowania Akademii, zgodnie z grafikiem doręczonym pracownikom.  

 
§ 5 

Wstęp na teren Akademii, dla osób poza pracownikami wykonującymi pracę zgodnie z § 4 możliwy 

jest także w ważnych przypadkach dla osób, które uzyskają indywidualną zgodę prorektora –  

prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego (skaminski@amuz.edu.pl) lub kanclerza Marcina 

Elbanowskiego (melbanowski@amuz.edu.pl). 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                        Rektor 

             

   prof. dr hab. Hanna Kostrzewska 


