
 

 

 

 

Poznań, dnia 18 maja 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

w sprawie dalszych zmian przepisów związanych z funkcjonowaniem uczelni wyższych 

w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2 

 
 

 

W ślad za Informatorem dla uczelni wyższych oraz wykazem kolejnych wprowadzonych przez 

ustawodawcę zmian, które dotyczą funkcjonowania uczelni wyższych, poniżej wprowadzone zostały 

kolejne zmiany, zaprezentowane w formie tabelarycznej.  

W tabelach ujęto wyłącznie kwestie, które się zmieniły. Pozostałe przepisy wskazane 

w Informatorze oraz poprzednim wykazie, o których nie wspomniano w poniższych tabelach, pozostały 

bez zmian.  

 

I 

 

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, nastąpiły zmiany w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1 

Przepis Wprowadzone zmiany 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.695 z dnia 17.04.2020) 

zmiana 

art. 1 pkt 5 i 6 

otrzymują brzmienie: 

5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5-9, które wchodzą w życie 

z dniem 1 października 2022 r.; 

6) art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r. 

 

dodanie  

art. 1 pkt 7  

art. 53 ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

dodanie  Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

i jej sekcji mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 
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art. 189 ust. 1a informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. 

zmiana  

art. 194 ust. 2 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do 

dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni 

publicznej działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się 

przepisy art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3. 

zmiana  

art. 195 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do 

dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35 

ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku 

połączenia albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, 

instytut badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest 

uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania 

stopnia doktora. 

zmiana  

art. 206 ust 1 

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która:” 

  

zmiana  

art. 206 ust 3 

Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia nie 

wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do 

dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego. 

zmiana  

art. 207 

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 

grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na 

kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się 

uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w 

dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. 

zmiana  

art. 212 ust. 2 

część wspólna punktów otrzymuje brzmienie: 

"- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na 

rok akademicki 2022/2023. 

zmiana  

art. 216  

Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia 

cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023. 

zmiana  

art. 238 ust. 18 

Wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, 

instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach 

badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych 

kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na 

podstawie 
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dodanie  

art. 281 ust. 3 

W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie 

przepisów wydanych na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa 

w art. 1, zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, 

jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez 

kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego i art. 92 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 

stosuje się. 

zmiana  

art. 290  

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 

r. szkoła doktorska może być prowadzona:" 

zmiana  

art. 306 

Pierwszy konkurs w ramach programu "Regionalna inicjatywa 

doskonałości", o którym mowa w art. 396 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 

2023 r. 

zmiana  

art. 324 ust. 1  

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa 

w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 

2017-2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r. 

zmiana  

art. 324 ust. 3 

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za 

monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez 

jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte 

w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, 

o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką 

przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo. 

zmiana  

art. 324 ust. 6 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do 

dnia 31 grudnia 2021 r" informacje dotyczące monografii naukowych 

i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie 

drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące 

podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że: 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.875 z dnia 15.05.2020) 

zmiana  

art. 179 ust. 4 

Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody 

doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio 

umarza się albo zamyka się. 

zmiana  

art. 179 ust. 6 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora 

habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 

r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 

1, z tym że: 

1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do 

osiągnięć, o których mowa w: 

a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe 
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opublikowane: 

– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach 

z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. 

b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu, 

– przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które 

były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych 

ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 

ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo 

były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym 

w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, 

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej 

ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez: 

– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed 

dniem ogłoszenia tego wykazu, 

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte 

w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy; 

2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 

lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane: 

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. 

b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu, 

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, 

które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych 

ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 

ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo 

były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym 

w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów. 
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II 

 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nastąpiły zmiany 

w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli nr 2. 

 

Tabela nr 2 

Przepisy Wprowadzone zmiany 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.695 z dnia 17.04.2020) 

dodanie  

art. 22 ust. 3a 

Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań. 

dodanie  

art. 31 ust. 2a  

Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań. 

dodanie  

art. 51b 

1. Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania uczelni: 

1) senat uczelni nie może wykonywać swoich zadań, 

rektor może wydawać zarządzenia w sprawach 

należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to 

niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

uczelni; 

2) rektor i osoba wyznaczona lub upoważniona do 

jego zastępowania nie mogą wykonywać swoich 

zadań, wykonuje je członek wspólnoty danej 

uczelni, wskazany przez ministra nadzorującego tę 

uczelnię. 

2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

podlegają zatwierdzeniu przez senat uczelni na 

najbliższym posiedzeniu. 

3. W okresie ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez 

rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje 
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się. 

4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia 

lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego 

zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje 

służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez 

konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis 

stosuje się również do legitymacji, które utraciły 

ważność w okresie 30 dni poprzedzających 

ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania 

uczelni. 

5. W okresie ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania uczelni: 

1) nie przeprowadza się ocen okresowych 

nauczycieli akademickich; 

2) nie kieruje się nauczycieli akademickich na 

badania okresowe, o których mowa w art. 229 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) oraz na 

badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie 

udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, o którym 

mowa w art. 131 ust. 5. 

dodanie  

art. 76a 

1. Uczelnia może zorganizować weryfikację 

osiągniętych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów, w szczególności 

przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące 

określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza 

siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się w sposób, o którym mowa w ust. 1, uczelnia 

udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej. 

dodanie  

art. 178 ust. 1a 

Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa 

w ust. 1, mogą być przeprowadzane 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań. 

dodanie  

art. 191 ust. 1a 

Obrona rozprawy doktorskiej może być 

przeprowadzona poza siedzibą podmiotu 

doktoryzującego z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę jej 

przebiegu i rejestrację. 

dodanie  W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, 

w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po 
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art. 198b jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, 

bez konieczności potwierdzania ich ważności. 

Przepis stosuje się również do legitymacji, które 

utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających 

zawieszenie kształcenia doktorantów. 

dodanie  

art. 221 ust. 9a 

Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone 

poza siedzibą podmiotu habilitującego 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę jego przebiegu 

i rejestrację. 

dodanie  

art. 235 ust. 6 

Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których 

mowa w ust. 5, mogą być przeprowadzane 

z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań. 

zmiana  

art. 365 pkt 13 

i dodanie pkt 13a 

a) w pkt 13 w lit. c przecinek zastępuje się 

średnikiem i uchyla się lit. d, 

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

"13a) koszty działalności oraz realizację zadań 

Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 

2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz;" 

 

zmiana  

art. 368 ust. 8 i 9  

wyrazy  "o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c 

i pkt 2 lit. a-d i g" zastępuje się wyrazami "o których 

mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d i g oraz 

pkt 2a 

zmiana  

art. 370 pkt 4 

wyrazy "oraz pkt 13 lit. d" zastępuje się wyrazami 

"oraz pkt 13a" 

zmiana  

art. 371 ust. 1 

wyrazy "i pkt 13 lit. d" zastępuje się wyrazami "i 

13a" 

zmiana  

art. 417 pkt 2 

2) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 

pkt 3 - dotacja może być przekazywana w transzach 

miesięcznych; 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.875 z dnia 15.05.2020) 

zmiana  Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od 

dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia 

studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 



 

Strona 8 z 19 

 

art. 77 ust. 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia 

ukończenia studiów: 

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym 

języku obcym, w którym było prowadzone 

kształcenie na tych studiach; 

2) odpis suplementu do dyplomu w języku 

angielskim albo w innym języku obcym, w którym 

było prowadzone kształcenie na tych studiach. 

 

dodanie  

art. 77 ust. 2a 

Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub 

absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia 

studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku 

polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 

2. 

zmiana  

art. 79 ust. 2 pkt 4 

wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia 

studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w 

języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 

zmiana  

art. 179 ust. 1 zdanie drugie 

Na wniosek tej osoby wydaje się odpis dyplomu 

w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim lub łacinie. 

zmiana  

art. 366 ust. 1 pkt 5a 

5a) pkt 2a, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 9 - instytutowi Sieci 

Łukasiewicz 

Zmiana  

art. 370 pkt 4  

4) Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o 

których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. b-d, pkt 

5, 7, 9 i 13a. 

zmiana  

art. 374 ust. 4 

Wniosek o wpisanie infrastruktury na Mapę składa 

publiczna uczelnia akademicka, instytut PAN, 

instytut badawczy, instytut Sieci Łukasiewicz, 

Centrum Łukasiewicz lub instytut międzynarodowy. 

zmiana 

art. 412 ust. 1 

Dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Zwiększenia ze środków subwencji dokonuje się 

przez odpis w ciężar kosztów działalności 

podstawowej.". 
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III 

 

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydanym w oparciu o delegację 

zawartą w art. 51a i art. 198a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nastąpiły zmiany w sposób 

zaprezentowany w poniższej tabeli nr 3. 

 

Tabela nr 3 

 Brzmienie do 24 maja 2020 r. Brzmienie od 25 maja 2020 r. 

 zmiana  

§  1 ust. 1 

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. 

do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze 

kraju:  

1) ogranicza się funkcjonowanie 
uczelni nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki 
przez: 

a) zawieszenie kształcenia: 
 na studiach, 

 na studiach 

podyplomowych, 

 w innych formach 

b) ograniczenie obowiązku 

świadczenia pracy przez 
pracowników uczelni na ich 

terenie, z wyłączeniem 
przypadków, gdy jest to 

niezbędne do zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania 

uczelni; 

2) zawiesza się funkcjonowanie 
doktorantów realizowane w 

ramach zajęć. 

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do 

dnia 24 maja 2020 r. na obszarze 

kraju:  

1) ogranicza się funkcjonowanie 
uczelni nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki 
przez: 

a) zawieszenie kształcenia: 
 na studiach, 

 na studiach 

podyplomowych, 

 w innych formach 

b) (uchylona) 

2) zawiesza się funkcjonowanie 
doktorantów realizowane w ramach 

zajęć. 

zmiana  

§  1 ust. 3 

W przypadku prowadzenia zajęć w 

sposób określony w ust. 2 

weryfikacja osiągniętych efektów 

uczenia się określonych w programie 

danego kształcenia może odbywać 

się poza siedzibą uczelni lub poza jej 

filią albo poza siedzibą innego 

podmiotu prowadzącego kształcenie 

doktorantów, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego rejestrację 

W przypadku prowadzenia zajęć w 

sposób określony w ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów uczenia się 

określonych w programie danego 

kształcenia, w szczególności 

przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów 

kończących określone zajęcia oraz 

egzaminów dyplomowych, może 

odbywać się poza siedzibą uczelni lub 

poza jej filią albo poza siedzibą innego 

podmiotu prowadzącego kształcenie 

doktorantów, z wykorzystaniem 

technologii informatycznych 



 

Strona 10 z 19 

 

zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego rejestrację. 

 

 

IV 

 

Zmienione zostały również rozporządzenia wykonawcze wydane w oparciu o art. 433a ustawy 

prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany wprowadzone zmienionymi rozporządzeniami, zostały 

zaprezentowane w poniższej tabeli nr 4. Przepisy, o których w nich nie wspomniano, a o których mowa 

była w Informatorze oraz poprzednim wykazie, pozostały bez zmian.  

 

 

Tabela nr 4 

Akt prawny Przepis Zakres Wprowadzone 

zmiany 

Wejście 

w życie 

uczelnie nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości  

rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości               

      z dnia 12 marca 2020 

r. w sprawie czasowego 

ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

nadzorowanej przez 

Ministra Sprawiedliwości 

z powodu zapobiegania 

zakażeniu wirusem SARS-

CoV-2                      (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 427) 

zmiana             

§ 1 ust. 1 

funkcjonow

anie UW 

Przedłużenie 

ograniczenia na 

obszarze Polski do dnia 

24 maja 2020 r. 

funkcjonowania uczelni 

nadzorowanej przez 

Ministra 

Sprawiedliwości przez 

zawieszenie 

kształcenia. 

1 maja 2020 

roku 

Jak wyżej. zmiana             

§ 1 ust. 3 

kształcenie W przypadku 

prowadzenia zajęć 

w sposób określony 

w ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów 

uczenia się 

określonych 

w programie danego 

kształcenia, 

w szczególności 

przeprowadzanie 

zaliczeń i egzaminów 

1 maja 2020 

roku 
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kończących określone 

zajęcia oraz 

egzaminów 

dyplomowych, może 

odbywać się poza 

siedzibą uczelni, 

z wykorzystaniem 

technologii 

informatycznych 

zapewniających 

kontrolę przebiegu 

weryfikacji 

osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jej 

rejestrację. 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej  

rozporządzenie Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 

9 kwietnia 2020 r.   w 

sprawie czasowego 

ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

wojskowych 

nadzorowanych przez 

Ministra Obrony 

Narodowej z powodu 

zapobiegania zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-

2                  (Dz.U. z 

2020 r. poz. 640) 

zmiana  

§ 1 ust. 1 

funkcjonow

anie UW 

Przedłużenie 

ograniczenia na 

obszarze Polski do dnia 

24 maja 2020 r. 

funkcjonowania uczelni 

wojskowych 

nadzorowanych przez 

Ministra Obrony 

Narodowej przez 

zawieszenie 

kształcenia. 

25 kwietnia 

2020 roku 

Jak wyżej.  zmiana   

§ 1 ust. 3 

funkcjonow

anie UW 

W przypadku 

prowadzenia zajęć 

w sposób określony 

w ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów 

uczenia się 

określonych 

w programie danego 

kształcenia, 

w szczególności 

przeprowadzenie 

zaliczeń i egzaminów 

kończących określone 

zajęcia oraz 

egzaminów 

dyplomowych, może 

odbywać się poza 

25 kwietnia 

2020 roku 
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siedzibą uczelni 

wojskowej, z 

wykorzystaniem 

technologii 

informatycznych 

zapewniających 

kontrolę przebiegu 

weryfikacji 

osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego 

rejestrację. 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 9 

kwietnia 2020 r. w 

sprawie czasowego 

ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

artystycznych  w 

związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 

641) 

zmiana  

§ 1 ust. 1 

funkcjonow

anie UW 

W okresie od dnia 11 

kwietnia 2020 r. do 

dnia 24 maja 2020 r. 

na obszarze kraju 

ogranicza się 

funkcjonowanie uczelni 

artystycznych 

nadzorowanych przez 

ministra właściwego 

do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa 

narodowego przez 

zawieszenie 

kształcenia: 

1) na studiach, 

2) na studiach 

podyplomowych, 

3) w innych formach 

- z zastrzeżeniem 

§ 3a.”; 

25 kwietnia 

2020 roku 

Jak wyżej. 
zmiana 

§ 1 ust 3 
funkcjonow

anie UW 

W przypadku 

prowadzenia zajęć 

w sposób określony 

w ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów 

uczenia się 

określonych 

w programie danego 

kształcenia, 

w szczególności 

przeprowadzenie 

zaliczeń i egzaminów 

25 kwietnia 

2020 roku 
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kończących określone 

zajęcia oraz 

egzaminów 

dyplomowych, może 

odbywać się poza 

siedzibą uczelni 

artystycznej lub poza 

jej filią, 

z wykorzystaniem 

technologii 

informatycznych 

zapewniających 

kontrolę przebiegu 

weryfikacji 

osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego 

rejestrację. 

Jak wyżej. dodanie  

§ 3a 

funkcjonow

anie UW 

1. W okresie, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, na 

wniosek nauczyciela 

akademickiego albo 

studenta, w uczelni 

artystycznej, za zgodą 

rektora, mogą być 

prowadzone zajęcia 

dla studentów, z tym 

że może w nich 

uczestniczyć 

jednocześnie nie 

więcej niż 4 

studentów. Jeżeli jest 

to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji 

zajęć, oprócz 

nauczyciela 

akademickiego lub 

innej osoby 

prowadzącej zajęcia, 

może w nich 

uczestniczyć 

dodatkowo inna osoba 

zatrudniona w uczelni. 

2. Rektor wyraża 

zgodę na prowadzenie 

zajęć, jeżeli zgodę na 

udział w tych zajęciach 

wyrażą studenci, 

nauczyciel akademicki, 

inna osoba 

18 maja 2020 

roku 
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prowadząca zajęcia lub 

inna osoba 

zatrudniona w uczelni 

uczestnicząca 

dodatkowo w tych 

zajęciach. 

3. W okresie, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, na 

wniosek nauczyciela 

akademickiego albo 

studenta, rektor 

uczelni artystycznej 

może wyrazić zgodę na 

indywidualne 

korzystanie z 

infrastruktury uczelni. 

4. Rektor uczelni 

artystycznej, wyrażając 

zgodę na prowadzenie 

zajęć lub indywidualne 

korzystanie z 

infrastruktury uczelni 

określa warunki 

realizacji zajęć lub 

indywidualnego 

korzystania z 

infrastruktury uczelni 

zapewniające 

bezpieczeństwo osób 

biorących udział w 

zajęciach lub 

korzystających z 

infrastruktury uczelni, 

uwzględniając 

ograniczenia, nakazy i 

zakazy określone w 

związku z 

wystąpieniem stanu 

epidemii. 

5. Formę i tryb 

składania wniosku oraz 

udzielania zgody, o 

których mowa w ust. 

1-4, określa rektor 

uczelni artystycznej, 

uwzględniając 

specyfikę i strukturę 
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organizacyjną uczelni. 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Zdrowia  

rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 23 marca 

2020 r.  w sprawie 

czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

medycznych w związku 

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-

19                                 

                    (Dz. U. z 

2020 r., poz. 515) 

zmiana 

§ 1 ust. 1 

funkcjonow

anie UW 

Przedłużenie 

ograniczenia na 

obszarze Polski do dnia 

24 maja 2020 r. 

funkcjonowania uczelni 

medycznych. 

26 kwietnia 

2020 roku 

Jak wyżej. zmiana 

§ 1 ust. 1 pkt 2 

funkcjonow

anie UW 

uchylony 18 maja 2020 

roku 

Jak wyżej. zmiana             

§ 1 ust. 3 

funkcjonow

anie UW 

W przypadku 

prowadzenia zajęć w 

sposób określony w 

ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów 

uczenia się 

określonych w 

programie kształcenia, 

w szczególności 

przeprowadzenie 

zaliczeń i egzaminów 

kończących określone 

zajęcia oraz 

egzaminów 

dyplomowych, może 

odbywać się poza 

siedzibą uczelni lub 

poza jej filią z 

wykorzystaniem 

technologii 

informatycznych 

zapewniających 

kontrolę przebiegu 

weryfikacji 

osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego 

rejestrację. 

26 kwietnia 

2020 roku 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej  
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rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej  z 

dnia 9 kwietnia 2020 r. w 

sprawie czasowego 

ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

morskich na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej z 

powodu zapobiegania 

zakażeniu wirusem SARS-

CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 647) 

zmiana             

§ 1 ust. 1 pkt 2 

funkcjonow

anie UW 

uchylony 18 maja 2020 

roku 

Jak wyżej.  zmiana             

§ 2 

funkcjonow

anie UW 

Przepisu § 1 ust. 1 pkt 

1 nie stosuje się do 

zajęć realizowanych: 

1) w procesie 

kształcenia zgodnym z 

wymaganiami 

Międzynarodowej 

konwencji o 

wymaganiach w 

zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania 

im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, 

sporządzonej w 

Londynie dnia 7 lipca 

1978 r. (Dz. U. z 1984 

r. poz. 201 i 202, z 

1999 r. poz. 286, z 

2013 r. poz. 1092 i 

1093, z 2018 r. poz. 

1866 i 2088 oraz z 

2019 r. poz. 103), 

obejmującym 

nabywanie efektów 

uczenia się i 

kształcenia, które nie 

mogą być 

potwierdzone podczas 

ich odbywania z 

wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na 

odległość; 

2) w ramach 

prowadzonych praktyk 

18 maja 2020 

roku 
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morskich. 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia    10 

kwietnia 2020 

r.                 w sprawie 

czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni 

służb państwowych (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 654) 

zmiana 

§ 1 ust. 1 

funkcjonow

anie UW 

Przedłużenie 

ograniczenia na 

obszarze Polski do dnia 

24 maja 2020 r. 

funkcjonowania uczelni 

służb państwowych 

nadzorowanych przez 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji przez 

zawieszenie 

kształcenia.  

27 kwietnia 

2020 roku 

Jak wyżej.  zmiana 

§ 1 ust. 3  

funkcjonow

anie UW 

W przypadku 

prowadzenia zajęć 

w sposób określony w 

ust. 2 weryfikacja 

osiągniętych efektów 

uczenia się 

określonych 

w programie danego 

kształcenia, 

w szczególności 

przeprowadzenie 

zaliczeń i egzaminów 

kończących określone 

zajęcia oraz 

egzaminów 

dyplomowych, może 

odbywać się poza 

siedzibą uczelni, z 

wykorzystaniem 

technologii 

informatycznych 

zapewniających 

kontrolę przebiegu 

weryfikacji 

osiągniętych efektów 

uczenia się oraz jego 

rejestrację. 

 

 

 

27 kwietnia 

2020 roku 
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V 

 

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów, wydanym w oparciu o delegację zawartą w art. 81 ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, nastąpiły zmiany w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli nr 5, które weszły w 

życie z dniem 14 maja 2020 roku. 

 

Tabela nr 5 

 Przepis Wprowadzone zmiany 

zmiana 

§ 12 ust. 1 pkt 5 

Skreśla się wyrazy ", z tym że przeprowadzanie 

zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia 

odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej filii. 

 

uchylenie 

§ 12 ust. 3 

uchylony 

dodanie  

§ 15 ust. 2a i 2b 

2a. W przypadku gdy akt ślubowania jest 

sporządzany w postaci elektronicznej, podpis 

studenta może być zastąpiony potwierdzeniem 

złożenia ślubowania dokonanym po uwierzytelnieniu 

tego studenta w systemie teleinformatycznym, 

zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu 

służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu 

studiów 

w postaci elektronicznej. 

2b. Jeżeli w uczelni jest prowadzona baza 

pisemnych prac dyplomowych, zapewniająca ich 

przechowywanie co najmniej przez okres, 

o którym mowa w ust. 4, w teczce akt osobowych 

studenta zamiast pracy dyplomowej może być 

przechowywana informacja o przechowywaniu pracy 

dyplomowej w tej bazie zawierająca dane 

umożliwiające jej skuteczne wyszukanie. 

dodanie  

§ 15 ust. 3b 

W przypadku prowadzenia teczki akt osobowych 

studenta w postaci papierowej, w celu włączenia do 

niej dokumentu, który został sporządzony 

w postaci elektronicznej, sporządza się wydruk tego 

dokumentu, który opatruje się datą jego 

sporządzenia oraz podpisem pracownika uczelni, 

chyba że dokument został sporządzony w systemie 

teleinformatycznym, który zapewnia 

uwierzytelnienie pracownika uczelni, zgodnie 

z zasadami działania w uczelni systemu służącego 

do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w 
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postaci elektronicznej, albo sporządzenie 

uwierzytelnionego wydruku. 

dodanie  

§ 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 

i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

 

2. Protokół egzaminu dyplomowego  

przeprowadzanego zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy 

jest sporządzany na podstawie nagrania 

zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu. 

3. W przypadku gdy protokół egzaminu 

dyplomowego jest sporządzany w postaci 

elektronicznej, podpisy osób, o których mowa 

w ust. 1, mogą być zastąpione uwierzytelnieniem 

tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie z 

zasadami działania w uczelni systemu służącego do 

prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w 

postaci elektronicznej. 

zmiana tytułu  11 Tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzemiennie: przepisy 

przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy. 

uchylenie  

§ 45a 

uchylony 

 


