
Zarządzenie nr 6/2020  

Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

z dnia 03 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie:  przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się CIVID-19 wśród pracowników 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz organizacji pracy w Instytucie 

Archeologii i Etnologii PAN w warunkach zagrożenia  

 

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, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 566) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 577) zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu nr 3/2020 Dyrektora Instytutu IAE PAN z dnia 16 marca 2020 r.: 

 

§ 4 pkt.2 [Obowiązki pracowników] otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Zobowiązuje się wszystkich pracowników Instytutu do poinformowania pracodawcy  

o objęciu obowiązkową kwarantanną, o której mowa w §2 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. ze zm.). Informację należy przekazać na adres mailowy 

director@iaepan.edu.pl oraz kbaraniecka@iaepan.edu.pl a jeżeli nie jest to możliwe – 

telefonicznie, zawiadamiając bezpośredniego przełożonego.” 

 

§ 2 

 

W Zarządzeniu nr 4/2020 Dyrektora Instytutu IAE PAN z dnia 23 marca 2020 r.: 

 

1. w §2 [Realizacja obowiązków pracowniczych] dodaje się punkt 4 w następującym 

brzmieniu: 

„Praca poza miejscem jej stałego wykonywania nie może trwać dłużej niż 180 dni od 

daty wejścia w życie Ustawy dnia 2 marca 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 374). Czas ten może 

ulec zmianie w związku ze zmianą obowiązujących przepisów.” 

 

2. §4 [Korespondencja elektroniczna] pkt. 6 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie: 

„d) spraw związanych z działalnością Wydawnictwa – należy kierować na adres: 

sawicka@man.poznan.pl,” 

  



 

3. §8 [Okres obowiązywania] otrzymuje brzmienie:  

„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania”. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  
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