
Komunikat Nr 1 / 2022 

Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie pracy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

niebędących nauczycielami akademickimi 

 

 

W związku z Komunikatem Nr 1 / 2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 

10 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie 

zdalnym oraz Komunikatem Nr 1 / 2021 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych zaleceń i zasad bezpieczeństwa  

w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2) podczas przebywania  

na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2021/2022, 

informuję co następuje: 

 

1. Pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niebędący nauczycielami 

akademickimi w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 6 lutego 2022 r.  

zobowiązani są do wykonywania pracy stacjonarnej (w miejscu stałego wykonywania 

obowiązków), w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 16.00, 

w obsadzie nie mniejszej niż 50% podstawowego zatrudnienia danej jednostki - 

minimum 1 osoba, z zastrzeżeniem pkt 2 i 5. 

2. Ewentualną decyzję o skierowaniu pracownika na pracę zdalną podejmuje kierownik 

jednostki na podstawie oceny sytuacji pracowników oraz konieczności zapewnienia 

należytego oraz terminowego realizowania zadań jednostki. Pracowników jednostki, 

którzy będą w ww. dniach wykonywać swoje obowiązki służbowe poza miejscem stałego 

wykonywania obowiązków obowiązuje praca zdalna, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Kierownicy jednostek zobowiązani są do zapewnienia ciągłości wykonywania zakresu 

zadań podległych pracowników w czasie pracy zdalnej. 

4. 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. 

5. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia, a także pracownicy 

Domu Plenerowego w Dłużewie pracują zgodnie z ustalonym grafikiem. 

6. W przypadku pracy stacjonarnej należy stosować się do postanowień Komunikatu Nr 1 / 

2021 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 27 września 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia ogólnych zaleceń i zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania 

skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2) podczas przebywania na terenie obiektów Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2021/2022. 
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