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W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach oraz szczególnymi zasadami funkcjonowania w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2 
przedstawiamy Państwu niniejszy dokument, w którym zawarliśmy informacje w zakresie wybranych praktycznych aspektów funkcjonowania 
uczelni wyższych (UW). 

Informator jest przeznaczony dla przedstawicieli organów UW i ich pracowników.   

Stan prawny przedstawiony w Informatorze jest aktualny na dzień 8 kwietnia 2020 roku. 
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I. Informacje wstępne 

Podstawa prawna 

Specustawa COVID – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568).  

Powoływanie przepisów bez wskazania ustawy oznacza specustawę COVID.  

Podkreślenia stosowane w treści przepisów są podkreśleniami własnymi. 

W Informatorze w szczególności uwzględniono zmiany do specustawy COVID wprowadzone poniższą ustawą: 

zmiana specustawy COVID – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 568). 

Obowiązywanie ustawy (specustawy COVID i zmiany specustawy COVID) 

Specustawa COVID została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 7 marca 2020 r., a jej przepisy weszły w życie 8 marca 2020 r. Niektóre przepisy 
mają charakter epizodyczny.  
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Art. 36  

1. Przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1, art. 10-11c, art. 12, art. 13 i art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2. Przepisy art. 6 ust. 2 i art. 15zn tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.  

3. Przepisy art. 7, art. 8d-8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

4. Przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.  

5. Przepisy art. 31a-31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.  

 

Zmiana ustawy COVID została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 31 marca 2020 r. i tego dnia przepisy ustawy weszły w życie, z wyjątkami 
wskazanymi w przepisie art. 101 zmiany specustawy COVID:  

Art. 101 zmiany specustawy COVID 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia: 

1) z wyjątkiem:  

a) art. 31, który wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r.,  

b) art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,  

c) art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 4065 § 5-7, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;  

2) z tym że:  

a) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 - z mocą od dnia 9 grudnia 2019 r.,  

b) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb - z mocą od dnia 7 lutego 2020 r.,  
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c) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x - z mocą od dnia 1 marca 2020 r.,  

d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, 
art. 31j, art. 31m, art. 31za i art. 31zm - z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,  

e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f - z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,  

f) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k - z mocą od dnia 13 marca 2020 r.,  

g) art. 89 - z mocą od dnia 15 marca 2020 r.,  

h) art. 1 pkt 3 lit. a-c oraz art. 66 - z mocą od dnia 26 marca 2020 r.  

 

W Informatorze wskazano, który z omówionych przepisów jest przepisem objętym przepisem art. 36 i art. 101 ustaw powyżej.  

Podstawowe pojęcia 

Pojęcia tutaj wskazane mają kluczowe znaczenie dla omówionych dalej przepisów specustawy COVID. Ustawodawca bowiem uzależnia 
stosowanie tych przepisów od wystąpienia i trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, skutków COVID-19 i przeciwdziałania 
COVID-19. 

„Stan zagrożenia epidemicznego” (który obowiązywał od 14 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r.) wprowadzony na obszarze kraju 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, to zgodnie z przepisem art. 2 pkt 23 ustawy z dna 5 grudnia 2018 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku 
z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.  

Stan zagrożenia epidemicznego odwołany został rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 490). 
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„Stan epidemii” (który trwa od dnia 20 marca 2020 r.) ogłoszony został rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) i zgodnie z przepisem art. 2 pkt 22 ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii 
w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. 

Pojęcia: „COVID-19” i „przeciwdziałanie COVID-19” – wprowadzone specustawą COVID: 

Art. 2 

1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19”, rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.  
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II. Zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 Art. 29 specustawy COVID dodano do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przepis art. 51a, 198a oraz 
433a.  

Art. 29 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

"Art. 51a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub 
jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze."; 

2) po art. 198 dodaje się art. 198a w brzmieniu: 

"Art. 198a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu doktorantów minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie na 
obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze."; 

3) po art. 433 dodaje się art. 433a w brzmieniu: 
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"Art. 433a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni wojskowej, uczelni 
służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej, właściwy minister nadzorujący te uczelnie, w drodze rozporządzenia, może 
czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.". 

Komentarz do art. 29 pkt 1 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

"Art. 51a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub 
jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze."; 

 Przepis stanowi delegację ustawową dla Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który może w drodze 
rozporządzenia czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając 
stopnień zagrożenia na danym obszarze.  

Komentarz do art. 29 pkt 2 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 

2) po art. 198 dodaje się art. 198a w brzmieniu: 

"Art. 198a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu doktorantów minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie na 
obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze."; 
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 Przepis stanowi delegację ustawową dla Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który może w drodze 
rozporządzenia czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie na obszarze kraju lub jego 
części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.   
 

 Dotychczas Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego dwukrotnie skorzystał z delegacji ustawowych zawartych w przepisie art. 51a i 198a 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W okresie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. obowiązywało 
rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 405). 

 Obecnie obowiązuje rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511). Akt ten wygasa w dniu 10 kwietnia 2020 r. Wprowadzone tym aktem zmiany 
w funkcjonowaniu uczelni wyższych zostaną w sposób szczegółowy opisane w dalszej części niniejszego opracowania.  

 Dotychczas nie został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które miałoby zastąpić 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. 

Komentarz do art. 29 pkt 3 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 

3) po art. 433 dodaje się art. 433a w brzmieniu: 

"Art. 433a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni wojskowej, uczelni 
służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej, właściwy minister nadzorujący te uczelnie, w drodze rozporządzenia, może 
czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.". 
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 Przepis stanowi delegację ustawową dla Ministrów nadzorujących uczelnie wojskowe, służb państwowych, artystyczne, medyczne 
i morskie,  którzy mogą w drodze rozporządzenia czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju 
lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.  

 Dotychczas kilkukrotnie skorzystano z delegacji ustawowej zawartej w art. 433a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Akty 
prawne wydane w oparciu o przedmiotową delegację ustawową zostały zaprezentowane w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3, zawartych 
w dalszej części niniejszego opracowania. 
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III. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.  

 Zmiany w funkcjonowaniu UW wprowadzone rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511) zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli nr 1. Przy 
poszczególnych zmianach zaznaczono, czy dotyczą one funkcjonowania UW, czy prowadzonego przez nie kształcenia.  

 Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia funkcjonowania UW i umożliwienia im prowadzenia kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 
 

TABELA NR 1 

L.p. Przepis Zakres Wprowadzone zmiany 

1. §  1 ust. 1 pkt 1 funkcjonowanie UW Ograniczenie na obszarze Polski w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 
kwietnia 2020 r. funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez: 

a) zawieszenie kształcenia: 

 na studiach, 

 na studiach podyplomowych, 



 

 

 Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku Strona 13 z 39 

 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. §  1 ust. 1 pkt 2 kształcenie Zawieszenie kształcenia doktorantów realizowanego w ramach zajęć. 

3. §  1 ust. 2 kształcenie W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. uczelnie oraz inne 
podmioty prowadzące kształcenie doktorantów, które dysponują infrastrukturą 
i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod 
i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego 
kształcenia. 

4. §  1 ust. 3 kształcenie W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość 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. 

5. §  2 kształcenie Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu 
zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.  

6. §  3 kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach w postaci prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych 
w programach studiów. 
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7. §  1 ust. 4 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. organy kolegialne 
uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów 
podejmują wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został 
określony w aktach wewnętrznych uczelni. 

8. §  1 ust. 5 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. kolegia elektorów 
uczelni publicznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane 
w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach 
oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują 
uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki 
tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach 
regulujących działanie tych podmiotów. 

 

 



 

 

 Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku Strona 15 z 39 

IV. Rozporządzenia wydane na podstawie art. 433a Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które utraciły moc 

 Dotychczas organy władzy publicznej kilkukrotnie skorzystały z delegacji ustawowej zawartej w art. 433a ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. W poniższej Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały już nieobowiązujące rozporządzenia, wydane w oparciu 
o przedmiotowy przepis. W ostatniej kolumnie Tabeli nr 2 wskazane zostały akty prawne zastępujące przedmiotowe rozporządzenia. 

 
 

TABELA NR 2 

L.p. Organ Tytuł Data aktu Wejście w życie Wygaśnięcie Akt zastępujący 

1. Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  

 

rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni służb państwowych 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 408) 

11 marca 2020 r. 11 marca 2020 r. 25 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni 
służb państwowych                      
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

2. Minister 
Gospodarki 
i Żeglugi 
Śródlądowej  

rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 

11 marca 2020 r. 11 marca  2020 r. 25 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
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 uczelni morskich na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
powodu zapobiegania 
zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2                                            
(Dz. U. z 2020 r. poz. 402) 

funkcjonowania uczelni 
morskich na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z powodu zapobiegania 
zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2                                        
(Dz. U. z 2020 r. poz. 512) 

3. Minister 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID - 19  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 403) 

11 marca 2020 r. 11 marca 2020 r. 25 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 
marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni 
artystycznych w związku 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

4. Minister 
Obrony 
Narodowej 

rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 11 
marca 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. 404) 

11 marca 2020 r. 12 marca 2020 r. 25 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 
marca 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. 524) 
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5. Minister 
Zdrowia 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni medycznych                   
(Dz.U. z 2020 r., poz. 406) 

 

11 marca 2020 r. 11 marca 2020 r. 25 marca 2020 r. 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) 
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V. Obowiązujące rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie art. 433a Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce 

 Aktualnie natomiast obowiązują akty prawne wskazane w poniższej Tabeli nr 2. Zmiany nimi wprowadzone zostaną w sposób 
szczegółowy opisane w dalszej części niniejszego opracowania. 

 Wskazane poniżej akty prawne wygasają w dniach 10 albo 13 kwietnia 2020 r. Dotychczas nie zostały opublikowane projekty 
rozporządzeń opracowane przez upoważnione do ich wydania organy władzy publicznej, które miałyby je zastąpić.   

 

TABELA NR 3 

L.p. Organ Tytuł Data aktu Wejście w życie Wygaśnięcie 

1. Minister 
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) 

12 marca 2020 r. 13 marca 2020 r. 13 kwietnia 2020 r. 

2. Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  

rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania uczelni 
służb państwowych                                       

24 marca 2020 r. 26 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. 
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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

3. Minister 
Gospodarki 
i Żeglugi 
Śródlądowej  

 

rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 
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. 512) 

23 marca 2020 r. 26 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. 

4. Minister Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 
marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania uczelni 
artystycznych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                                                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

23 marca 2020 r. 26 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. 

5. Minister Obrony 
Narodowej 

rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 marca 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. 524) 

24 marca 2020 r. 26 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. 

6. Minister Zdrowia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
23 marca 2020 r. w sprawie 

23 marca 2020 r. 26 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. 
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czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni medycznych 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19                                                     
(Dz. U. z 2020 r., poz. 515) 
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VI. Zmiany wprowadzone rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 433a Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce 

 Zmiany w funkcjonowaniu uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra 
Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Zdrowia zostały 
ujęte w kilku osobnych aktach prawnych – rozporządzeniach wykonawczych tych organów władzy publicznej.  

 Charakter wprowadzonych w/w aktami prawnymi zmian jest zbliżony, znalazło się w nich jednak kilka odmienności, co uzasadnia 
prezentację wszystkich zmian, z uwzględnieniem aktu prawnego, którym je wprowadzono. Zostały one ujęte w poniższej Tabeli nr 4, 
z zaznaczeniem zakresu, którego dotyczy dana zmiana – funkcjonowania uczelni czy prowadzonego kształcenia.   

 Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia funkcjonowania UW i umożliwienia im prowadzenia kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

 

TABELA NR 4 

L.p. Akt prawny Przepis Zakres Wprowadzone zmiany 

uczelnie nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości 

1. rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 
12 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni 
nadzorowanej przez Ministra 

§  1 ust. 1 
pkt 1 

funkcjonowanie UW Ograniczenie na obszarze Polski w okresie od dnia 14 marca 2020 r. 
do dnia 13 kwietnia 2020 r. funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez 
Ministra Sprawiedliwości przez zawieszenie kształcenia: 

1) na studiach; 

2) na studiach podyplomowych; 
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Sprawiedliwości z powodu 
zapobiegania zakażeniu 
wirusem SARS-CoV-2                                            
(Dz. U. z 2020 r., poz. 427) 

3) w innych formach. 

 

2. 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) 

§  1 ust. 1 
pkt 2 

kształcenie W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie 
od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. 

3. 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) 

 

§  2  kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
określonych w programach studiów. 
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uczelnie nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

4. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
24 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                                       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

§  1 ust. 1 
pkt 1 

funkcjonowanie UW Ograniczenie w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 
r. funkcjonowania uczelni służb państwowych nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez zawieszenie 
kształcenia: 

1) na studiach; 

2) na studiach podyplomowych; 

3) w innych formach. 

5. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
24 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                                       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

§  1 ust. 1 
pkt 2 

kształcenie  W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie 
od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. 

6. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
24 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                              
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

§  1 ust. 1 
pkt 3 

kształcenie  W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 
określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza 
siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów 
uczenia się oraz jego rejestrację. 
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7. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
24 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                                       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

§  2 kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
określonych w programach studiów. 

8. rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                                       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

§  3 ust. 1 funkcjonowanie UW W okresie zawieszenia kształcenia organy kolegialne uczelni oraz organy 
kolegialne samorządu studenckiego podejmują wyłącznie uchwały 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są 
podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został 
określony w aktach wewnętrznych uczelni. 

9.  rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni służb 
państwowych                                       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 525) 

 

§  3 ust. 2 funkcjonowanie UW W okresie zawieszenia kształcenia można zawiesić czynności 
w postępowaniach w sprawie nadania stopni i tytułów naukowych, 
w przypadku braku możliwości podejmowania uchwał w głosowaniu 
tajnym. 



 

 

 Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku Strona 25 z 39 

uczelnie nadzorowane przez Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej 

10.  rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 marca 
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. 512) 

§  1 ust. 
1, 

 §  2 

 

funkcjonowanie UW Ograniczenie na terenie Polski w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 
10 kwietnia 2020 r. funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki morskiej przez: 

1) zawieszenie wykładów oraz innych zajęć dydaktycznych 
organizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie i Uniwersytet 
Morski w Gdyni na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy 
zajęć realizowanych w ramach prowadzonych praktyk morskich); 

2) ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników 
uczelni wymienionych w pkt 1 na ich terenie, z wyłączeniem 
przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania tych uczelni. 

11.  rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 marca 
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. 512) 

§  1 ust. 2 kształcenie W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. uczelnia 
nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 
która dysponuje infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik 
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego 
kształcenia. 

12. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 

§  3 kształcenie Uczelnia nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
morskiej, która w okresie zawieszenia wykładów oraz innych zajęć 
dydaktycznych prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 



 

 

 Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku Strona 26 z 39 

Śródlądowej z dnia 23 marca 
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. 512) 

kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia 
wykładów oraz innych zajęć dydaktycznych, nie dłużej jednak niż do dnia 
30 września 2020 r. 

13. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 marca 
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. 512) 

§  1 ust. 3 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. organy 
kolegialne uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej podejmują wyłącznie uchwały niezbędne 
do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, są podejmowane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezależnie od trybu ich podejmowania 
określonego w aktach wewnętrznych uczelni. 

14. rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni morskich na obszarze 

§  1 ust. 4 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. kolegia 
elektorów uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane 
w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych 
w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów 
uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony 
w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych 
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Rzeczypospolitej Polskiej 
z powodu zapobiegania 
zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2                                        
(Dz. U. z 2020 r. poz. 512) 

podmiotów. 

uczelnie nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

15. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                                                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

§  1 ust. 1 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. na 
obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni artystycznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego przez: 

1) zawieszenie kształcenia: 

a) na studiach, 

b) na studiach podyplomowych, 

c) w innych formach; 

2) ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni 
na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. 

16. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 

§  1 ust. 2 kształcenie W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie 
od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. 
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i zwalczaniem COVID - 19                                                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

17. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                                                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

§  1 ust. 3 kształcenie W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 
określonych w programie danego kształcenia 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. 

18. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                             
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

§  2 kształcenie Uczelnia artystyczna, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach 
prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych 
metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 września 2020 r.  

19. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 

§  3 kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
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ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                                                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

określonych w programach studiów. 

20. rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                                              
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

§  1 ust. 4 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. organy 
kolegialne uczelni artystycznej oraz organy kolegialne samorządu 
studenckiego i samorządu doktorantów podejmują wyłącznie uchwały 
niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały 
są podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich 
podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni. 

21.  rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni artystycznych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID - 19                              
(Dz. U. z 2020 r. poz. 516) 

§  1 ust. 5 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. kolegia 
elektorów uczelni artystycznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły 
powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu 
prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające 
na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich 
podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach 
regulujących działanie tych podmiotów 

. 
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uczelnie nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej 

22. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 
24 marca 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. 524) 

§  1 ust. 1 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 
na obszarze kraju czasowo ogranicza się funkcjonowanie uczelni 
wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez 
zawieszenie kształcenia: 

1) na studiach; 

2) na studiach podyplomowych; 

3) doktorantów w ramach zajęć; 

4) w innych formach. 

 

23. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 
marca 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. 524) 

§  1 ust. 2 kształcenie W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. uczelnie 
wojskowe, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem 
umożliwiającym prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod 
i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 
danego kształcenia. 

24. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 

§  1 ust. 3 kształcenie W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia 
mogą odbywać się poza siedzibą uczelni wojskowej z wykorzystaniem 
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marca 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. 524) 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu 
i jego rejestrację. 

25. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 
marca 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. 524) 

§  2 kształcenie Uczelnia wojskowa, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach 
prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych 
metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 września 2020 r.  

26. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni 
wojskowych nadzorowanych 

§  3 kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
określonych w programach studiów. 
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przez Ministra Obrony 
Narodowej z powodu 
zapobiegania zakażeniu 
wirusem SARS-CoV-2                                          
(Dz. U. z 2020 r., poz. 524) 

27. rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 
marca 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. 524) 

§  1 ust. 4 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. organy 
kolegialne uczelni wojskowej oraz organy kolegialne samorządu studentów 
lub samorządu doktorantów podejmują wyłącznie uchwały niezbędne dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni wojskowej. Uchwały 
są podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, niezależnie od trybu ich podejmowania 
określonego w aktach wewnętrznych uczelni wojskowej. 

uczelnie nadzorowane przez Ministra Zdrowia 

28.  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                                                     

§  1 ust. 1 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 
na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez: 

1) zawieszenie kształcenia: 

a) na studiach, 

b) na studiach podyplomowych, 

c) w formach innych niż określone w lit. a i b; 

2) ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni 
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(Dz. U. z 2020 r., poz. 515) medycznych na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest 
to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. 

29. 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) 

§  1 ust. 2 kształcenie W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. uczelnie 
medyczne, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem 
umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod 
i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 
kształcenia. 

30. 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) 

§  1 ust. 3 kształcenie W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 
określonych w programie kształcenia 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. 

31. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni medycznych 
w związku z zapobieganiem, 

§  2 kształcenie Uczelnia medyczna, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach 
prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych 
metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 września 2020 r. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się. 
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przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19                                                     
(Dz. U. z 2020 r., poz. 515) 

32. 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) 

§  3 kształcenie W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie stosuje się ograniczeń 
w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
określonych w programie kształcenia. 

33. 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) 

§  1 ust. 4 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. organy 
kolegialne uczelni medycznych oraz organy kolegialne samorządu 
studenckiego podejmują wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie 
obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie 
od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach 
wewnętrznych uczelni. 

34. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
uczelni medycznych 

§  1 ust. 5 funkcjonowanie UW W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. kolegia 
elektorów uczelni medycznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły 
powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu 
prowadzonych w uczelniach medycznych oraz komisje i inne gremia 
działające na podstawie statutów uczelni medycznych podejmują uchwały 



 

 

 Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku Strona 35 z 39 

w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19                                                     
(Dz. U. z 2020 r., poz. 515) 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy 
taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych 
uczelni. 
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VII. Możliwość nałożenia obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 

 W art. 10 specustawy COVID przewidziano upoważnienie określonych organów władzy państwowej do nakładania na jednostki 
samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Komentarz do art. 10 

1.  Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania 
określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy będący: 
1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest: 
a) Skarb Państwa lub 
b) jednostka samorządu terytorialnego, lub 
c) uczelnia medyczna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową; 
3) instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 
2020 r. poz. 284). 
3.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu 
zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie 
wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej. 
3a.  Wnioski o wpis oraz o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub Krajowego Rejestru Sądowego składane w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są nieodpłatne. 
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4.  W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zadania. 
5.  W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania nałożonego w trybie ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest 
obowiązany do jej naprawienia. 
6.  Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

 Powyższy przepis upoważnia Ministra Zdrowia do nałożenia obowiązku wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19 m.in. na (1) podmiot leczniczy będący spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo 
akcjonariuszem jest uczelnia medyczna, (2) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej lub jednostkę budżetową, (3) instytut 
badawczy.    

 Zadanie to może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu 
medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w strukturze 
organizacyjnej tego podmiotu nie wymagają podjęcia aktów organów administracji publicznej, w tym uchwał. 

 Powyższy przepis traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie specustawy COVID.   
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WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI: 

                                    

                                    adwokat Natalia Rakocy  

natalia.rakocy@sowislo.com.pl 

T: + 48 504 036 015 
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Spółka komandytowo-akcyjna 

Biuro Poznań 
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań 
T: +48 61 835 23 73 
F: +48 61 835 23 71 
 
Biuro Warszawa 
ul. Chłodna 64 lok. 430, 00-872 Warszawa 
T: +48 22 251 79 75 
F: +48 22 416 23 19 
 
e-mail: kancelaria@sowislo.com.pl 
www.sowislo.com.pl 
 
Przedstawicielstwo Berlin 
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin 
M: +49 177 590 77 68 
T: +49 30 213 57 62 
F: +49 30 236 213 28 
 
e-mail: kanzlei@sowislo.com.de 
www.sowislo.com.de 

 

 

 


