
W dniu 19 marca br. odbyło się kolejne, tj. trzecie posiedzenie Zespołu  

do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki  

w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Ministerstwie Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Spotkanie prowadził Wiceminister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz. Z racji 

powołania Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni 

Zawodowych do prac w zespole przedstawiam Państwu co następuje:   

 

1. Nie ma w tej chwili zauważalnej dynamiki zachorowań wśród 

społeczności akademickiej. Nie oznacza to jednak innego rozwoju 

sytuacji. Stąd zaleca się zachowanie wszelkich procedur 

zapobiegających potencjalnemu zachorowaniu na koronawirusa. 

 

2. Należy się spodziewać wydłużenia zawieszenia zajęć w szkołach 

wyższych do Świąt Wielkanocnych. Rozporządzenie Ministra w tej 

sprawie ma się ukazać.   

 

 

3. Wskutek czasowego zawieszenia zajęć dotychczasowe rozporządzenie 

zalecało zastąpienie tradycyjnego nauczania poprzez prowadzenie 

zajęć zdalnie – w formie elearningu. Kolejne rozporządzenie  

w związku z dalszym zawieszeniem zajęć będzie nakładało wymóg 

prowadzenia zajęć w formie elearningu. 

 

4. Nie przedłuża się innych terminów sprawozdawczości (za wyjątkiem 

Polon-u), dotyczących np. ewaluacji. 

 

 

5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Ministrem 

Zdrowia przygotowuje regulacje umożliwiające zaliczenie studentom 

zgłaszającym się na wolontariat w związku z obecnym zagrożeniem 

koronawirusem praktyk przewidzianych programem kształcenia. 

Będzie to dotyczyło studentów studiów lekarskich, pielęgniarskich, 

ratownictwa medycznego (co do dwóch wymienionych, ostatnich 

kierunków zgłosiłem taki postulat). 

 

6. MNiSzW jest w kontakcie z MEN w kwestii matur. Nie przewiduje się 

w chwili obecnej przesuwania terminu matur, ale gdyby taka sytuacja 



nastąpiła szkoły wyższe będą musiały uwzględnić inny termin 

rekrutacji. 

   

7. Należy monitorować sytuację w akademikach, aby nie dochodziło  

do zagęszczenia lokalizacji studentów, a w miarę potrzeby należy 

uwzględnić dyspozycyjność miejsc dla wojewody. 

 

 

8. Należy w akademikach bezwzględnie ograniczyć odwiedziny.  

Są sygnały o spotkaniach towarzyskich, tzw. imprezach. Należy to 

monitorować i zapobiegać takim sytuacjom. Można być w kontakcie  

z policją, która będzie odpowiednio reagowała na prośbę władz 

uczelni. 

 

9. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć m.in. 

na: gov.pl/koronawirus. 

 

prof. dr hab. Witold Stankowski 

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej  

im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

