
W dniu 11 marca br. odbyło się kolejne, tj. drugie posiedzenie Zespołu  

do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki  

w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w siedzibie Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: Wicepremier, Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz kierownictwo Ministerstwa, 

przedstawiciele GIS, szkół wyższych, instytucji grantowych, stypendialnych. 

  

Z racji powołania Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni 

Zawodowych do prac w zespole przedstawiam Państwu co następuje:   

1. W związku z faktem, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesił  

na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie 

nadzorowane przez MNiSW (dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia,  

II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich 

oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach 

podyplomowych lub w innych formach) podkreślono, że szkoły wyższe 

funkcjonują, administracja, obsługa wykonuje swoje obowiązki służbowe. 

2. W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji 

programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami 

prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został 

przewidziany w programie danego kształcenia. Rekomenduje się współpracę 

pomiędzy uczelniami w kwestii wymiany doświadczeń w procesie e-learningu.  

3. Podkreślono, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia 

działalności naukowej (w tym także przez doktorantów). 

4. Przedłużenie legitymacji studenckich do 31 maja br. nastąpi w drodze zmiany 

rozporządzenia. 

5. Rekomenduje się, że ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają 

na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana.  

6. Należy podjąć działania na rzecz ‘’rozśrodkowania’’ studentów  

w akademikach, z zaleceniem jeżeli jest to możliwe, aby studenci udali się  

do miejsc zamieszkania. Powinno się to odbyć w sposób kontrolowany, 

zaplanowany. 

7. Należy przeanalizować umowy w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus 

w kontekście poniesionych kosztów i ewentualnych ich zwrotów. 

8. W kwestii programu Erasmus ostateczna decyzja należy do beneficjenta. 

9. Rekomenduje się ograniczenie i zmianę formuł spotkań na telekonferencje, zdalne 

formy wymiany informacji. 

10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje 

zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.  

11. Środki higieniczne, dezynfekujące powinny być zapewnione w najbliższym czasie 

w związku z uruchomieniem nadzwyczajnych procedur co ich zwiększonej 

produkcji. 

12. Należy śledzić komunikaty m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego,  

który po spotkaniu Zespołu przygotuje dodatkowy komunikat.   

 



 

13. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć  

m.in. na: gov.pl/koronawirus. 
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