
KOMUNIKAT REKTORA 

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 4 z dnia 14 grudnia 2021 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 związku z opublikowaniem nowej regulacji prawnej w postaci rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wchodzącej w życie  

z dniem 15 grudnia 2021 r., niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie 

Uczelni, z uwzględnieniem harmonogramu wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia: 

od dnia 15 grudnia 2021 r.  (wstępnie do dnia 31 stycznia 2022 r.) przedłużone zostają 

dotychczasowe zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa, a ponadto następuje zmiana 

jedynie niektórych obowiązujących limitów: 

 

I w zakresie odbywania wydarzeń artystycznych, nadal na zasadach obowiązujących poprzednio od 

1 grudnia 2021 r.: 

1. możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych także z udziałem publiczności na otwartym 

powietrzu, pod warunkami: 

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc a w przypadku braku 
wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub 
słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,  

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym 
mowa w ustawie (nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu); 

2. możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych również z udziałem publiczności także 

w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50% liczby miejsc,  

a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m 

pomiędzy widzami, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz 

zakrywania ust i nosa maseczkami. Nie obowiązuje zakaz spożywania napojów lub posiłków; 

II w zakresie korzystania z usług gastronomicznych (również na terenie Uczelni) doszło do 

zmniejszenia limitu – z dotychczasowego 50% liczby miejsc (od 1 grudnia 2021 r.) do 30% miejsc  

w lokalu. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione; 

III w zakresie prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem 

imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania nadal na zasadach 

obowiązujących poprzednio od 1 grudnia 2021 r.: 

 – zmniejszenie limitu w zakresie powierzchni na 1 uczestnika z dotychczasowych 10 m2 na 15 m2. Do 

limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. 

 

UWAGA – do limitów określonych nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod 
warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia 
o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za 
równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania  
i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia  
w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.       
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