
 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

SEKRETARZ STANU 

WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Nr BMON/20.11/O-20/20/MS 

 

 

 

 

 

Pan Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

ePuap 

e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl 

 

        
Dotyczy: oświadczenia Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego, złożonego na 17. Posiedzeniu 

Senatu RP w dniu 28 października 2020 r., w sprawie okoliczności związanych z sytuacją 

epidemiczną na nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej uczelniach wojskowych 

 

 

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie Pana 

Senatora Bogdana Zdrojewskiego, złożone podczas 17. Posiedzenia Senatu RP w dniu  

28 października 2020 r., w sprawie okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną  

na nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej uczelniach wojskowych, uprzejmie 

informuję, że liczba zakażeń koronawirusem na uczelniach wojskowych, w stosunku do 

łącznej liczby osób wchodzących w skład danej wspólnoty uczelnianej (studenci/pracownicy), 

nie osiąga wysokiego poziomu.  

Powyższe wynika m.in. z dobrego przygotowania się uczelni wojskowych do 

zagrożeń związanych z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa po wakacyjnej 

przerwie. Wszystkie uczelnie wojskowe bazują na procedurach i wytycznych uzgodnionych z 

właściwym miejscowo Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej. W każdej uczelni 

zostały powołane specjalne zespoły, ukierunkowane na realizację zadań związanych 

z monitorowaniem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, co zapewnia efektywne 

przetwarzanie informacji dotyczących sytuacji epidemicznej oraz bezpieczne i sprawne 

funkcjonowanie służb dyżurnych oraz pododdziałów szkolnych.  

Wszystkie jednostki szkolnictwa wojskowego zapewniają pracownikom i studentom 

środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji. Nauka odbywa się w sposób 

zdalny, co zostało w sposób szczegółowy uregulowane w rozporządzeniu Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1828).  

 

 

/-/ podpisano elektronicznie 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM 

MON.BMON-WdsP.053.2020  

                       Warszawa, 27.11.2020 r. 
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Raport: Weryfikacja podpisu

Szafir 2.0 2020-12-03 10:57:37

Podpis złożony w pliku "odp.-O-20-20-Zdrojewski-epidemia na uczelniach wojskowych-
MS_bw.docx.XAdES" przez "Wojciech Skurkiewicz" w dniu 2020-11-27 18:01:16, certyfikatem
kwalifikowanym o numerze seryjnym 75381542571387142676746197197007164310859758305
wydanym przez organizat ionIdent i f ier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR -
Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na
podstawie listy CRL o numerze seryjnym 10037 z dnia 2020-12-03T09:14:58Z.
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