
 
KOMUNIKAT  

Rektora Akademii Muzycznej  
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  

z dnia 26 lutego 2021 r. 
w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

działalności artystycznej i administracyjnej oraz obowiązków wynikających 
z trwającej epidemii COVID-19. 

 
 

§ 1 
1. od 1 marca 2021 r. dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w 

trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej, zachęcam pedagogów, studentów i doktorantów 
do wykorzystywania trybu zajęć w systemie zdalnym. 

2. od 1 marca 2021 r. wskazane przez dziekanów zajęcia mogą odbyć się 
w trybie stacjonarnym, w salach dydaktycznych umożliwiających 
zachowanie obowiązującego dystansu. Jednocześnie zachęcam 
pedagogów, studentów i doktorantów do wykorzystywania trybu zajęć 
w systemie zdalnym. 

3. od 1 marca 2021 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w kontakcie 
bezpośrednim praktycznych zajęć zespołowych, niezbędnych do 
przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrań fonograficznych  
i audiowizualnych, przy zachowaniu limitu ilości osób do 
poszczególnych sal oraz przy bezwzględnym zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. 

4. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury 
Uczelni przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

5. od 1 marca 2021 roku prowadzenie działalności twórczej związanej  
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w zakresie 
związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych jest 
dopuszczalne - udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego 



miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przy 
zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy słuchaczami oraz 
zapewnienia, że słuchacze realizują nakaz zakrywania ust i nosa.  

6. Inne zasady prowadzenia kształcenia i funkcjonowania Uczelni, 
określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie. 

 
 

§ 2 
1. Z dniem 01.03.2021r. przywrócone zostaje funkcjonowanie Administracji 

uczelni w formie stacjonarnej, obowiązującej w Akademii przed 
25.05.2020r. 

2. Praca stacjonarna winna odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ochronnych i w rygorze sanitarnym określonym  
w poprzednich zarządzeniach. 

3. Praca Administracji jest realizowana w pełnym możliwym zakresie  
w sposób bezkontaktowy - wizyty interesantów powinny ograniczyć się 
do niezbędnego minimum, obsługa administracyjna studentów, 
doktorantów i pracowników prowadzona jest za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. 

4. W przypadku konieczności pozostawienia pisma czy dokumentów  
w formie papierowej, należy je złożyć przed Sekretariatem, w specjalnie 
przygotowanych i opisanych skrzynkach. Pracownicy poszczególnych 
działów, przygotują odpowiedzi, potwierdzenia, pozostawiając je w tym 
samym miejscu. 

5. W celu ograniczenia ryzyka związanego z przemieszczaniem się  
w częściach wspólnych zaleca się zamykanie biur i organizację pracy 
Administracji na zasadach określonych w  § 2 ust. 3-4. 

6. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19 lub zbliżonych, 
bądź stwierdzenia zakażenia u osób, z którymi miało się bezpośredni 
kontakt, należy bezwzględnie pozostać w domu i powiadomić o tym 
fakcie: lekarza, bezpośredniego przełożonego oraz pracownika Działu 
Kadr. 

 
 



Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa  
w sytuacji braku możności zachowania odstępu 1,5 metra od innych osób,  
w tym we wszystkich częściach wspólnych oraz obowiązku niezwłocznego 
zgłaszania zachorowań lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą 
na COVID-19. Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób 
z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-
19 w Akademii. 
Pamiętajmy, że kształcenie praktyczne, organizacja imprez artystycznych 
i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane 
tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności.  
W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za zrozumienie  
i dyscyplinę.  
 
 

 Rektor Akademii Muzycznej  
imienia Feliksa Nowowiejskiego  
            w Bydgoszczy 

 
(-) prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 

 


