
Komunikat nr 27 / 2021 
Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie dni i godzin pracy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  
niebędących nauczycielami akademickimi 

 
 

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia  
12 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021  
w semestrze letnim oraz Komunikatu nr 11/2020 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wymogów 
ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie 
obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, informuję co następuje: 

1. Pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niebędący nauczycielami akademickimi  
w okresie od 5 lipca 2021 r. do 5 września 2021 r. zobowiązani są do wykonywania pracy 
stacjonarnej (w miejscu stałego wykonywania obowiązków), od poniedziałku do piątku,  
w godz. 9.00 - 15.00, z zastrzeżeniem pkt 4.  

2. Kierownicy jednostek administracji zobowiązani są do zapewnienia należytej realizacji 
zadań przez podległych pracowników w skróconym czasie pracy. 

3. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, do których 
obowiązków służbowych należy obsługa studiów niestacjonarnych i doktoranckich,  
w okresie o którym mowa w ust. 1, godziny pracy mogą zostać przesunięte, po uprzednim 
uzgodnieniu z Dziekanem właściwego Wydziału oraz Kanclerzem ASP w Warszawie. 

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia, a także pracownicy 
Domu Plenerowego w Dłużewie pracują zgodnie z ustalonym grafikiem. 

5. W przypadku pracy stacjonarnej należy stosować Wymogi jakie powinny zostać spełnione 
dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, doktorantów, pracowników i osób  
z zewnątrz przebywających na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  
w tym także uczestniczenia w zajęciach, których wdrożenie w istotny sposób powinno 
ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie 
obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach, 
stanowiące załącznik do Komunikatu nr 11 / 2020 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  
z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wymogów ograniczających ryzyko 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, z zastrzeżeniem pkt 6. 

6. Obowiązuje dodatkowy nakaz zakrywania - przy pomocy maseczki - ust i nosa przez 
wszystkich pracowników w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba. 
Nakaz obowiązuje do dnia 5 września 2021 r. z możliwością jego przedłużenia. 
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