
Zarządzenie nr 3/2020  
Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

z dnia 16 marca 2020 r. 
 
 
w sprawie: przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 wśród pracowników  

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
 
 
Działając na podstawie art. 52, art. 53 i art. 54 ust.1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 
30 kwietnia 2010 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1475 z późn. zm.) oraz §8, §9 i §11 ust. 1 
Statutu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zarządza się, co następuje: 
 
Wprowadza się zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 
– 19 wśród pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 
§ 1 

Działalność Instytutu 
 

1. Rekomenduje się zamknięcie siedzib Ośrodków Instytutu w: Krakowie, Łodzi, Poznaniu, 
Szczecinie, Wrocławiu oraz podlegających Kierownikom Ośrodków innych jednostek 
naukowych określonych w § 7 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego IAE PAN. 
   

2. Kierowników Ośrodków zobowiązuje się do stworzenia listy osób uprawnionych do 
wchodzenia do budynków w celu utrzymania funkcjonowania Ośrodków. Listy osób 
uprawnionych należy niezwłocznie przekazać do wiadomości Dyrektora IAE PAN. 

 
3. Od środy 18 marca 2020 zamyka się do odwołania budynek Instytutu Archeologii  

i Etnologii PAN przy Al. Solidarności 105. Wejście do budynku możliwe jest wyłącznie 
dla osób posiadających zgodę Dyrektora IAE PAN.  

 
4. Od środy 18 marca 2020 r., do odwołania, nieczynne będzie Laboratorium Bio-  

i Archeometrii. 
 

5. Przypomina się o obowiązku odwołaniu wszystkich konferencji, sympozjów, 
seminariów, spotkań, szkoleń itp. organizowanych przez IAE PAN. 

   
§ 2 

Obieg korespondencji i sposób komunikacji 
 
1. Do odwołania wprowadza się obieg dokumentów służbowych drogą elektroniczną.  

 
2. Dopuszcza się możliwość dostarczenie oryginalnych dokumentów dopiero po zniesieniu 

ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym w Polsce, pod warunkiem, że 
dokumenty te zostaną przekazane w wymaganym terminie w sposób określony w pkt. 1.  

 





osoby 
hospitalizowane

objęte kwarantanną 
(domową, inną ‐ 
podać jaka itp.)

objęte obserwacją 
sanitarną

czy występują ograniczenia , 
spotkań, wyjazdów i innych 

aktywności w kraju

czy występują ograniczenia, 
spotkań, wyjazdów i innych 

aktywności za granicą

Załacznik do Zarządzenia nr 3/2020

Województwo Ośrodek

informacja o  pracownikach instytutu czy występują ograniczenia , spotkań, wyjazdów i innych  czy ustanowiono wewnętrzne 
zasady postępowania w sytuacji 
zagrożenia epidemiologicznego 
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