
KOMUNIKAT REKTORA 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 4 z dnia 30 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 wejściem w życie z dniem 28 listopada 2020 r. nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 

listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091, dalej „rozporządzenie”) niniejszym informuję  

o wpływie nowych regulacjach na funkcjonowanie Uczelni: 

 

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.  

  

II ZAKAZ ODBYWANIA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Z PUBLICZNOŚCIĄ 

Mocą rozporządzenia utrzymane w mocy zostają dotychczasowe zasady organizowania wszelkich wydarzeń 

kulturalnych i rozrywkowych (w tym artystycznych), które nadal 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 MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

Nowe rozporządzenie, umożliwia korzystanie z biblioteki z zachowaniem określonych w nim zasad. Do dnia 27 

grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu 

zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób 

korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż  

1 osoba na 15 m
2
 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do 

biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.  

 

IV BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA 

Nowa regulacja prawna wprowadza istotną zmianę w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa. Dotychczas 

obowiązek ten na terenie zakładu pracy istniał dla osób obsługujących interesariuszy zewnętrznych oraz  

w sytuacji braku możliwości zachowania odstępu 1,5 metra, w tym we wszystkich częściach wspólnych. 

Począwszy od 28 listopada obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 

terenie Uczelni o ile w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, niezależnie od odległości 

między tymi osobami. Od powyższej zasady nie ma wyjątków, poza: dzieckiem do ukończenia 5. roku życia oraz 

osobami, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, albo 

trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

       Rektor 
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