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KOMPENDIUM

przygotowane przez Zespół Radców Prawnych UŁ 
Łódź, 22 kwietnia 2020 r. 

Niniejsze kompendium obejmuje zestawienie i omówienie zmian przepisów o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, które weszły w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na podstawie ustawy z 16 kwietnia 
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
-CoV-2 (dalej: „usiw”).

Cały tekst ustawy (kliknij)

1. Niektóre zmiany w ustawie z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1.1 Tekst przepisów zmieniających

Art.  60.  W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 
i 534) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a. 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.;”,

b. dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)   art. 53 ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

2) w art. 189 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf
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„1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej 
sekcji mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycz-
nych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiają-
cych zapewnienie tajności głosowań.”;

3)    w art. 194 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 uchyla-
nej w art. 169 pkt 3.”;

4)     art. 195 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

5)     w art. 206:

a)     w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

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

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 uczel-
nia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.”;

6)     art. 207 otrzymuje brzmienie:

„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 kie-
runkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia 
posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w za-
kresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.”;

7)     w art. 212 w ust. 2 część wspólna punktów otrzymuje brzmienie:

„– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok aka-
demicki 2022/2023.”;

8)     art. 216 otrzymuje brzmienie:

„Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchy-
lanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której 
mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpo-
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czętego w roku akademickim 2022/2023.”;

9)     w art. 238 w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algoryt-
mach, 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 instytu-
tach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na pod-
stawie:”;

10)   w art. 281 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa w art. 1, zapo-
moga, o  której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana 
doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowa-
dzącego 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.”;

11)   w 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:”;

12)   art. 306 otrzymuje brzmienie:

„Art. 306. Pierwszy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa do-
skonałości”, 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.”;

13)   w art. 324:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 rozpo-
czyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.”,

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za mono-
grafię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę or-
ganizacyjną 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, przyzna-
je się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane 
przez to wydawnictwo.”,

c)     w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
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„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:”.

1.2 Omówienie niektórych zmian w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisami zmieniającymi wprowadzono m.in. następujące rozwiązania prawne 
w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (dalej: „PW”):

1) Zmiana terminu uzyskania i utraty statusu uczelni akademickiej– na 1.10.2022 
r. (art. 14 ust. 1 PW);

2) Zmiana terminu, od którego przyjęcie na studia może nastąpić na podstawie dy-
plomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na pozio-
mie technika – na 1.01.2022 (art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 PW);

3) Zmiana terminu, od którego uczelnia akademicka może utworzyć jednolite studia 
magisterskie na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w ust. 
1, albo dyscypliny wiodącej, w której (wyłącznie) posiada kategorię naukową A+ 
albo A – na 1.01.2023 r. (art. 53 ust. 9 PW);

4) Umożliwienie CK ds. Stopni i Tytułów i jej sekcjom przeprowadzania posiedzeń 
zdalnych (art. 189 ust. 1a PW);

5) Przedłużenie (do 31.12.2022 r.) okresu, w którym:

a) uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscy-
plinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać po-
zwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie 
i profilu, oraz w którym 

b) uczelnia nie posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dys-
cyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać 
pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie 
i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przy-
gotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również, w którym 

c) pozwolenia na utworzenie studiów nie wymaga utworzenie studiów na kie-
runku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 
2 ustawy PSWN, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego (art. 206 PW);

6) Przedłużenie, do końca roku akad. 2022/2023, okresu, w którym uczelnia prowa-
dząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada-
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jąca uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przy-
porządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadkach 
wskazanych w art. 212 PW (art. 212 PW);

7) Przedłużenie, do zakończenia cyklu kształcenia zaczętego w roku akad. 2022/2023, 
możliwości prowadzenia indywidualnych studiów międzyobszarowych, na zasa-
dach dawnej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 216 PW);

8) Przedłużenie, do 30 września 2023 r., uprawnienia do prowadzenia szkoły doktor-
skiej przysługującego m.in. uczelni akademickiej, która ma uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach (art. 290 PW);

9) Opóźnienie o rok, tj. do 1 stycznia 2022 r. (według nowego brzmienia przepisu – 
obejmującej 4, a nie 3 poprzednie lata) pierwszej ewaluacji jakości działalności 
naukowej (art. 324 ust. 1 PW); 

10) Przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. uprawnienia do wprowadzania informacji do 
POL-on przez uczelnię (art. 324 ust. 6 PW). 

2. Niektóre zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.1 Tekst przepisów zmieniających 

Art. 63. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i reje-
strację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”;

2)     w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tech-
nologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 
oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”;

3)     po art. 51a dodaje się art. 51b w brzmieniu:

„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 nie-
zbędne 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 uczel-



Zestawienie i omówienie zmian przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce  6 z 11

ni, 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 zapomo-
ga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. 
Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje się.

4.  W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, 
w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego za-
kończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli aka-
demickich 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 orzecze-
nia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa 
w art. 131 ust. 5.”;

4)     po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. 1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów 
uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowa-
dzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplo-
mowe, 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.”;

5)     w art. 178 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być 
przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewnia-
jących kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie 
tajności głosowań.”;

6)     w art. 191 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą 
podmiotu doktoryzującego z  wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.”;
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7)     po art. 198a dodaje się art. 198b w brzmieniu:

„Art. 198b. W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie 
tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje dok-
toranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis 
stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni 
poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.”;

8)     w art. 221 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą pod-
miotu habilitującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapew-
niających kontrolę jego przebiegu i rejestrację.”;

9)     w art. 235 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą 
być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapew-
niających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapew-
nienie tajności głosowań.”;

10)   w art. 365:

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 któ-
rych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz;”;

11)   w art. 368 w 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”;

12)     w art. 370 w pkt 4 wyrazy „oraz pkt 13 lit. d” zastępuje się wyrazami 
„oraz pkt 13a”;

13)   w art. 371 w ust. 1 wyrazy „i pkt 13 lit. d” zastępuje się wyrazami „i 13a”;

14)   w art. 417 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 – dotacja może być 
przekazywana w transzach miesięcznych;”.

2.2. Omówienie niektórych zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisami zmieniającymi wprowadzono m.in. następujące rozwiązania prawne:

1) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni (czyli np. obec-
nie, do 26 kwietnia 2020 r. – zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. poz. 511, 528 
i 643) możliwość wydawania przez rektora zarządzeń w zakresie kompetencji 
senatu, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni, a także 
możliwość wskazania przez ministra osoby wykonującej zadania rektora, gdyby ani 
rektor, ani też osoba wyznaczona przez rektora celem zastępowania rektora, nie 
mogli wykonywać swoich zadań, np. wskutek objęcia obu tych osób kwarantanną 
spowodowaną podejrzeniem zakażenia wirusem (art. 51b ust. 1 i 2 PSWN);

2) powierzenie rektorowi, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 
uczelni, przyznawania zapomóg dla studentów (art. 86 ust. 1 pkt 3 PSWN) oraz 
wyłączenie w tym zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego 
i zniesienie ograniczenia liczby zapomóg do 2 w jednym roku akademickim (art. 
51b ust. 3 PSWN);

3) przedłużenie, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 
przez 60 dni po jego zakończeniu, ważności legitymacji studenckich, doktoranc-
kich i służbowych, w tym również legitymacji, które utraciły ważność od dnia 23 
lutego 2020 r. (art. 51b ust. 4 i art. 198b PSWN);

4) nieprzeprowadzanie ocen okresowych i badań okresowych nauczycieli akade-
mickich w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni (art. 51b 
ust. 5 PSWN);

5) zdalne zaliczenia, egzaminy i egzaminy dyplomowe w okresie ograniczenia lub 
zawieszenia funkcjonowania uczelni (art. 76a PSWN); 

6) zdalne obrony doktoratów i kolokwia habilitacyjne (art. 191 ust. 1a  i art. 221 
ust. 9a PSPWN; dot. również przewodów doktorskich, postępowań habilitacyj-
nych oraz o nadanie tytułu profesora wszczętych przed 1 maja 2019 r. – zob. art. 
101 usiw);

3. Przepisy epizodyczne 

3.1 Tekst przepisów epizodycznych

Art. 79. 1. W roku 2020 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki, w drodze rozporządzenia, może wydłużyć lub skrócić terminy wy-
konania przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tym roku 
obowiązków przewidzianych w:

1)         ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227),

2)         ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284),
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3)     ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 
i 534),

4)     ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374),

5)     ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 
poz. 534 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284)

– w celu oraz o okres niezbędny do przywrócenia normalnego funkcjonowa-
nia tych podmiotów w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdzia-
łanie COVID-19, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do realizacji 
misji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 
zawiesza się spłatę kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 
okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 
86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczel-
nię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie.

4. Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne, o którym 
mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 88 ust. 4 i 5 tej ustawy.

5.  W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania 
świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, 
o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

6. Do dnia 30 września 2020 r. do zmiany regulaminu studiów nie stosuje się 
art. 75 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim 
wynosi 3 dni robocze, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi 
w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością gło-
sów jego statutowego składu. Zmiany regulaminu studiów przyjęte w tym 
trybie obowiązują nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

7. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2019/2020 określo-
ną w aktach wewnętrznych uczelni.

8. Do dnia 30 września 2020 r. podmiot prowadzący kształcenie doktoran-
tów może zmienić organizację kształcenia doktorantów określoną w aktach 
wewnętrznych podmiotu.

9.  W roku 2020 oświadczenia, o których mowa w art. 354 ust. 4 ustawy 
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z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, składa się 
w terminie do dnia 5 maja.

Art.  80.  1. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane 
w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 
4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
niewykorzystane w roku 2020, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu 
zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2021 na finansowanie 
realizacji zadań, na które zostały przyznane.

2. W roku 2020 do wydatkowania środków finansowych na szkolnictwo wyż-
sze i naukę przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadań, o któ-
rych mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 171 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
z późn. zm.).

3. W roku 2020 niewykorzystane środki finansowe na szkolnictwo wyższe 
i naukę przyznane w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań, 
o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach programów wieloletnich, mogą 
być przeznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go i nauki na finansowanie realizacji innych zadań, o których mowa w art. 
365 pkt 4 tej ustawy.

Art.  101.  Przepis art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się odpowiednio do przewodów dok-
torskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profe-
sora, wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.

3.2 Omówienie niektórych przepisów epizodycznych

Przepisami epizodycznymi wprowadzono m.in. następujące rozwiązania prawne:

1) Możliwość przedłużenia lub skrócenia przez ministra, w drodze rozporządzenia, 
terminów wykonania przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
w 2020 r. obowiązków przewidzianych w ustawie PSWN i Przepisach wprowa-
dzających (art. 79 ust. 1 usiw); jak dotychczas (22.04.2020r.) takie rozporządzenie 
nie zostało wydane;

2) Obowiązek zawieszenia spłaty kredytów studenckich na okres maks. 6 miesięcy, 
na wniosek kredytobiorcy (art. 79 usiw);

3) Możliwość określenia przez uczelnię formy i sposobu składania wniosków o sty-
pendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rek-
tora (art. 79 ust. 3 usiw);

4) Zniesienie, do 30 września 2020 r., obowiązku załączenia zaświadczenia z ośrod-
ka pomocy społecznej albo udokumentowania źródeł utrzymania rodziny przez 
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studenta ubiegającego się o stypendium socjalne (art. 79 ust. 4 usiw);

5) Zniesienie, w odniesieniu do II sem. roku akad. 2019/2020, ograniczenia czaso-
wego wypłaty stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych  
i zapomogi, do łącznego okresu 6 lat (art. 79 ust. 5 usiw);

6) Zmiany, do 30 września 2020 r., terminów uchwalania i wejścia w życie oraz proce-
dury ustalania regulaminu studiów (art. 79 ust. 6 usiw);

7) Uprawnienie rektora do samodzielnej zmiany organizacji roku akad. 2019/2020 
(art. 79 ust. 7 usiw). 


	_GoBack
	_ftnref22

