
https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-
25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19 

 

Ministerstwo Nauki zawiesza 
zajęcia dydaktyczne na 
uczelniach do 25 marca, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się 
COVID –19 
11.03.2020 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi 
przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu 
działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a 
przez to zmniejszających ryzyko epidemii.  

 
 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca 

Minister zawiesza 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 
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na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych 
lub w innych formach. 

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności 
naukowej (w tym także przez doktorantów). 

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie 

Aby ograniczyć skutki 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. 

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają 

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych 
podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące 
innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich 
bieżące funkcjonowanie. 

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru 
władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. 

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne 

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec 
szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. 
Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, zdecydowaliśmy się zawiesić zajęcia w szkołach, przedszkolach, 
żłobkach, a także na uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. 
specustawie - ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią 
koronawirusa. Dzięki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 
przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. 
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