
KOMUNIKAT REKTORA 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 3 z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  

 

W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 

2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz 1972, dalej 

„rozporządzenie”) niniejszym informuję o wpływie nowych regulacjach na funkcjonowanie Uczelni, 

niniejszym informuję, co następuje: 

 

I KSZTAŁCENIE BEZ ZMIAN 

Nowe akty prawne nie wprowadzają żadnych zmian w zakresie organizacji kształcenia w uczelniach 

wyższych. W całości w mocy pozostają zatem dotychczasowe zasady ustalone rozporządzeniem 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1832), które zostały zaadoptowane w Uczelni mocą obowiązującego zarządzenia Rektora z dnia 

19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii 

Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania 

uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

  

II ZAKAZ ODBYWANIA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Z PUBLICZNOŚCIĄ 

Na podstawie § 6 ust. 11 znowelizowanego rozporządzenia, począwszy od dnia 7 listopada do dnia 29 

listopada 2020 r. wszelkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe (w tym artystyczne), mogą odbywać 

się wyłącznie bez udziału publiczności i tylko przy spełnieniu jednego z dodatkowych warunków – iż 

stanowią one: 

1) działania niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; 

2) nagrania fonograficzne lub audiowizualne; 

3) wydarzenia transmitowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

III ZAKAZ KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

Nowe regulacje, w treści § 6 ust. 11a znowelizowanego rozporządzenia, ustanowiły ponadto zakaz 

udostępniania zbiorów bibliotecznych, począwszy od dnia 7 listopada do dnia 29 listopada 2020 r.  
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