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Hubert Izdebski, Profesor w SWPS Uniwersytecie  
Humanistycznospołecznym, Wydział Prawa

Opinia w przedmiocie prawnych  
możliwości zdalnego obradowania  
ciał kolegialnych szkół wyższych  
i przeprowadzania w uczelniach  
w sposób zdalny czynności wyborczych1 

Działając na zlecenie Kancelarii Senatu RP, pozwalam sobie przedstawić 
następującą opinię w przedmiocie określonym w tytule. 

Opinia stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na zadane przez Zle-
ceniodawcę pytanie: Czy ustawodawca stworzył podstawy dla zdalnego 
obradowania wszystkich ciał kolegialnych uczelni wyższych i czy istnieje 
podstawa prawna do przeprowadzenia czynności wyborczych, w tym wy-
boru elektorów, wyboru rektora i wyboru członków senatu uczelni w spo-
sób zdalny?

Jak można rozumieć, pytanie wynika z ogólnodostępnej wiedzy 
o tym, że w części szkół wyższych, przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn.
zm.), która to ustawa jest dalej określana jako „PSWN”, konsekwentnie 
wskazywanych jako uczelnie, nie zawieszono albo jedynie przejścio-
wo zawieszono wybory organów na kadencję 2020-2024 ze względu na 
stan najpierw zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii  
COVID-19, lecz wybory są przeprowadzane, przy czym przeprowadzanie 
czynności wyborczych następuje w sposób zdalny. 

Zarazem w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych 
nie można znaleźć pełnej odpowiedzi na pytanie, jaka jest właściwa 
podstawa prawna tego rodzaju praktyk. Brak jasności w tym zakre-
sie wynika z przyjętego przez ustawodawcę sposobu reagowania na 
problemy wynikające z zagrożenia epidemicznego i epidemii polega-
jącego, zamiast na wykorzystaniu jednolitego instrumentu w postaci, 
wydanej na podstawie przepisów rozdziału XI Konstytucji RP, ustawy 

 1 Opinia z dnia 28 kwietnia 2020 r.
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z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 1897), na rozproszeniu materii normatywnej między różne akty. 
Brak wykorzystania rozwiązań dotyczących konstytucyjnego stanu  
nadzwyczajnego powoduje przy tym, że do oceny stanu prawnego  
należy stosować nie te przepisy szczególne wraz z ogólną klauzulą ogra-
niczającą, zawartą w art. 228 ust. 5 Konstytucji, lecz ogólny przepis  
art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym – konieczne w związ-
ku z epidemią – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyj-
nych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie (czyli nie 
w rozporządzeniu, co byłoby możliwe gdyby użyte tu zostało określenie 
„w drodze ustawy”) i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla ochrony jednej z sześciu wymienionych wartości (w tym 
zdrowia), z zastrzeżeniem, co należy podkreślić, niedopuszczalności 
naruszania istoty wolności i praw.

*
Przyjęty sposób reagowania na pandemię COVID-19 łączy się 

z przyznaniem podstawowej roli najpierw dwóm, a obecnie już trzem 
ustawom: 

•	 nowelizowanej	ustawie	z dnia	5	grudnia	2008	r.	o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), która ma w istocie służyć 
jako podstawa do wprowadzania w drodze rozporządzeń, czyli 
nie ustawy, ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyj-
nych wolności i praw odpowiadających co do zasady ogranicze-
niom wskazanym w ustawie o stanie klęski żywiołowej;

•	 pierwszej	„specustawie”,	tj.	ustawie	z dnia	2	marca	2020	r.	
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz.U. poz. 374, z kolejnymi istotnymi zmianami), która za-
wiera zarówno przepisy samoistne, jak i przepisy zmieniające 
niektóre ustawy, przede wszystkim powołaną ustawę z dnia  
5 grudnia 2008 r.;

•	 drugiej	„specustawie”,	tj.	ustawie	z dnia	16	kwietnia	2020	r.	
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), zawiera-
jącej jeszcze więcej przepisów zmieniających.

*
W zakresie przedmiotu niniejszej opinii na mocy pierwszej „specu-

stawy” (i to już w jej pierwotnym brzmieniu) dokonano zmian w PSWN, 
polegających na dodaniu trzech przepisów: 
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•	 art.	51a,	przyznającego	ministrowi	właściwemu	do	spraw	szkol-
nictwa wyższego i nauki prawa wydania rozporządzenia, któ-
rym można, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 
okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków 
wspólnoty uczelni, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić 
funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części;

•	 art.	198a,	przyznającego	temu	ministrowi	analogiczną	kompe-
tencję w odniesieniu do kształcenia doktorantów w podmiotach 
prowadzących szkoły doktorskie (co nb. nie obejmuje całości 
kształcenia doktorantów);

•	 art.	433a,	przyznającego	analogiczne	kompetencje	właściwym	
ministrom nadzorującym odpowiednio szkoły wojskowe, uczel-
nie służb państwowych, uczelnie artystyczne, uczelnie medycz-
ne i uczelnie morskie.

Powyższy podmiotowy podział kompetencji spowodował odrębne 
wydawanie rozporządzeń przez poszczególnych ministrów i – co więcej 
– określone różnice w ich treści, w szczególności w zakresie przedmiotu 
niniejszej opinii. Rozporządzenia obejmowały ten sam czas, kolejno do: 
10 kwietnia (wydane odpowiednio wcześniej), 26 kwietnia, a obecnie 
24 maja. 

Nie przeprowadzając analizy poprzednich tekstów i wersji roz-
porządzeń i skupiając się na aktualnym stanie prawnym, a zarazem 
pomijając kwestię, na ile w przedmiotowym zakresie rozporządzenia 
mieściły się w upoważnieniu do ich wydania (co nie jest wcale oczywi-
ste), stwierdzić można, iż:

•	 na	podstawie	art.	51a	i art.	198a	PSWN	Minister	Nauki	i Szkol-
nictwa Wyższego wydał w dniu 23 marca 2020 r. rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. poz. 511 ze zm. w poz. 528, 643 i 741); od dnia 26 marca 
2020 r. obowiązuje przepis § 1 ust. 5 w brzmieniu: „W okresie, 
o którym mowa w ust. 1, kolegia elektorów uczelni publicznych, 
komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępo-
waniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych 
w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podsta-
wie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich 
podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni 
lub aktach regulujących działanie tych podmiotów”, a z dniem  
10 kwietnia 2020 r. poprzednio bardziej restryktywny przepis  
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§ 1 ust. 4 otrzymał brzmienie: „W okresie, o którym mowa w ust. 1,  
organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu 
studenckiego i  samorządu doktorantów podejmują uchwały  
w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania 
został określony w aktach wewnętrznych uczelni”; tym samym, 
co nb. nie jest zapewne ograniczeniem, objęto wszystkich 
doktorantów, bo wszyscy są reprezentowani w samorządzie 
doktorantów;

•	 odpowiednie	rozporządzenia	na	podstawie	upoważnienia	za-
wartego w art. 433a PSWN wydali wszyscy właściwi mini-
strowie:	Minister	Zdrowia	(23	marca	2020	r.	–	Dz.U.	poz.	515,	
574,	645	i 744),	Minister	Obrony	Narodowej	(9	kwietnia	2020	r.	 
–	Dz.U.	poz.	640	i 645),	Minister	Kultury	i Dziedzictwa	Narodo-
wego	(9	kwietnia	2020	r.	–	Dz.U.	poz.	641	i 746),	Minister	Spraw	
Wewnętrznych i Administracji (10 kwietnia 2020 r. – Dz.U. poz. 
654	i 740)	oraz	Minister	Gospodarki	Morskiej	i Żeglugi	Śród-
lądowej (24 kwietnia 2020 r. – Dz.U. poz. 739); pewne różnice 
(redakcyjne czy też dotyczące wymieniania lub pominięcia sa-
morządu doktorantów) pomiędzy tymi aktami mogą być mniej 
istotne z punktu widzenia przedmiotu niniejszej opinii (choć 
w świetle art. 25 ust. 4 PSWN jest możliwe, by organy samorzą-
du studenckiego i organy samorządu doktorantów powoływa-
ły przedstawicieli odpowiedniej grupy do kolegium elektorów, 
a zatem pominięcie samorządu doktorantów może oznaczać 
niemożność wyłonienia ustawowego składu kolegium), a nie-
wątpliwie	istotne	jest	to,	że	w rozporządzeniu	MSWiA	nie	ma,	
występującego w  innych rozporządzeniach, odpowiednika  
§	1	ust.	5	rozporządzenia	MNiSzW	(w rozporządzeniu	MON	
w odpowiedniku pominięte jest kolegium elektorów).

*
W przepisach powołanych rozporządzeń – poza jednym – expli-

cite występuje kolegium elektorów uczelni publicznej. Nie będąc for-
malnie organem uczelni, jest ono, w świetle art. 24 ust. 2 pkt 1 PSWN 
w uczelni publicznej obligatoryjne, a jego zadaniem jest wybór rekto-
ra; ponieważ w uczelniach wojskowych i w uczelniach służb państwo-
wych rektor nie jest wybierany, lecz wyznaczany przez ministra, nie 
ma w nich potrzeby istnienia kolegium elektorów. W uczelniach nie-
publicznych jest formalnie możliwe, aby kolegium elektorów było po-
wołane na mocy statutu, ogólną podstawą czego jest art. 24 ust. 2 pkt 2  
w związku z art. 17 ust. 2 PSWN; można jednak przyjąć, że instytucja 
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taka w ogóle tam nie występuje. Tym samym, poza uczelniami wojsko-
wymi i uczelniami służb państwowych, wyraźnie unormowany jest 
w sytuacji stanu epidemii istotny wycinek problematyki wyborczej, 
tj. wybór rektora. Ponadto stworzone są pośrednio podstawy do do-
konywania w trybie zdalnym rozstrzygnięć wyborczych przez organy 
uczelni (praktycznie może to dotyczyć senatów uczelni niepublicznych, 
które, jeżeli statut tak przewiduje, mogą być organami właściwymi do 
wyboru rektora), jak również (poza uczelniami służb państwowych) 
statutowo umocowane uczelniane komisje wyborcze oraz statutowo 
umocowane gremia wyborcze (w szczególności gremia poszczególnych 
grup wybierających przedstawicieli do senatu zgodnie z dyspozycją  
art. 29 ust. 3 PSWN. 

Należy mieć na względzie to, że przepisy PSWN dotyczące wyboru 
kolegialnych organów uczelni są bardzo ogólne. Co do kolegium elek-
torów (art. 25), ograniczają się one do wskazania minimalnego procen-
towego udziału przedstawicieli studentów i doktorantów (powołanych 
w trybie określonym w regulaminach odpowiedniego samorządu) oraz 
do przekazania unormowania kwestii składu oraz trybu wyboru człon-
ków kolegium do statutu uczelni. Co do senatu (art. 29), ustawowo okre-
ślony jest jedynie minimalny udział poszczególnych grup w uczelniach 
publicznych (w uczelniach akademickich profesorowie i profesorowie 
uczelni, studenci i doktoranci, inni nauczyciele akademiccy, pracownicy 
niebędący nauczycielami akademickimi) oraz jest wskazane, iż osoby 
należące do tych grup wybierają członka senatu ze swojego grona, przy 
czym kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni, a wy-
bory są tajne (zastanawiające nb. jest że nie ma takiego zastrzeżenia 
w odniesieniu do wyboru elektorów). Statut może przewidywać istnienie 
innych, także wybieralnych, organów uczelni. W statucie określa się, 
w szczególności, sposób powoływania i powoływania organów uczelni 
(a więc i senatu, i organów umocowanych jedynie statutowo), sposób 
organizowania wyborów do organów uczelni, jak również zasady i tryb 
funkcjonowania senatu i kolegium elektorów (art. 34 PSWN).

W  konsekwencji, podstawowe rozwiązania z  zakresu sposobu 
przeprowadzania wyborów i dokonywania samego głosowania zostały 
przekazane przez PSWN do unormowania statutowego – przy czym, 
co pośrednio wynika także z powołanych przepisów rozporządzenia 
Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego,	nie	było	i nie	ma	przeszkód,	
by – przy zachowaniu minimalnych standardów wyborczych, poczy-
nając od tajności (która, można twierdzić, powinna stanowić normę we 
wszystkich wyborach, nie tylko do senatu) – statut nie tylko przewidy-
wał, ale i określał zdalny tryb wyborów. 
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Obecnie, w prawie wszystkich uczelniach taki tryb jest nie tylko 
możliwy, ale, literalnie rzecz biorąc, niezależnie od rozwiązań przy-
jętych w statutach i innych aktach wewnętrznych uczelni (w praktyce 
przede wszystkim w uchwałach uczelnianych komisji wyborczych) jest 
on w sposób pośredni nakazany („podejmują uchwały”, a nie „mogą po-
dejmować uchwały”) – jednakże, jak należy przyjąć, pod warunkiem,  
że czasowo nie zawieszono postępowań wyborczych lub uznano, że okre-
ślonych czynności nie da się wykonać w trybie zdalnym bez zapewnie-
nia, tam gdzie jest ona konieczna, zasady tajności lub w ogóle nie da się 
przeprowadzić wyborów z zachowaniem innych zasad, w tym umożli-
wienia	udziału	wszystkich	posiadających	prawo	wyborcze.	Można	na-
tomiast przyjąć, że kolejne przepisy wydawane na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. praktycznie wykluczają możliwość przeprowa-
dzania wyborów w tradycyjnej postaci, w szczególności wymagającej 
odbywania odpowiednich zgromadzeń wyborczych.

Biorąc pod uwagę, z jednej strony, różnicę w brzmieniu powoła-
nych	rozporządzeń	wydanych	przez	ministrów	innych	niż	Minister	
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z drugiej strony znaczne zróżnicowanie 
rozwiązań statutowych w zakresie organów wybieralnych (nie tylko 
senatu w uczelniach publicznych i tym bardziej w uczelniach niepu-
blicznych) oraz trybu przeprowadzania wyborów do tych organów oraz 
w uczelniach publicznych do kolegium elektorów, na pytanie zadane 
przez Zleceniodawcę można odpowiedzieć w ten sposób, że na podstawie 
analizy przedmiotowych rozporządzeń można stwierdzić, że ustawo-
dawca stworzył, choć bardzo pośrednio (poprzez, bardzo ogólne a przez 
to konstytucyjnie wątpliwe, upoważnienie do wydania rozporządzenia), 
podstawy do zdalnego obradowania wszystkich organów kolegialnych 
uczelni, jak również w znacznym stopniu (zależącym od rozwiązań sta-
tutowych dotyczących szczegółów przeprowadzania wyborów oraz od 
specyfiki uczelni publicznych nadzorowanych przez ministrów innych 
niż	Minister	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego)	istnieje	taka	sama	podsta-
wa prawna do przeprowadzania czynności wyborczych, w tym wyboru 
elektorów, wyboru rektora i wyboru członków senatu uczelni w sposób 
zdalny – ale taki sposób zdalny, który odpowiada co najmniej minimal-
nym standardom, w szczególności zachowania zasad powszechności 
(czyli możliwości uczestniczenia w czynnościach wszystkich upraw-
nionych) i tajności.

*
W  samych „specustawach”, które są nadzwyczaj nieczytelne  

ze względu na brak jakiegokolwiek systematycznego, merytoryczne-
go układu ich przepisów samoistnych, do tego zachodzących na siebie, 
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a w odniesieniu do pierwszej z nich stopniowo i obficie dodawanych, nie 
można odnaleźć przepisów, które dostarczałyby materiału do drugiej 
części odpowiedzi na zadane pytanie przez Zleceniodawcę. 

W drugiej ze „specustaw” jest natomiast fragment odpowiedzi  
na pierwszą część pytania – w odniesieniu do trybu działania właści-
wych organów uczelni (senatów, statutowo umocowanych organów, 
o których mowa w art. 28 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 PSWN, czy-
li w praktyce rad dyscyplin), jak również rad naukowych instytutów 
PAN oraz instytutów badawczych, w sprawach o nadanie stopnia lub 
tytułu. Przez dodanie (art. 63 pkt 5 i 6 tej „specustawy”) bezpośrednio 
do PSWN (a nie poprzez upoważnienie do wydania rozporządzenia) 
przepisów umożliwiających przeprowadzanie posiedzeń właściwych 
organów w opisanym trybie zdalnym (art. 178 ust. 1a) oraz przepro-
wadzanie w takim trybie obron rozpraw doktorskich (art. 191a ust.1a) 
kwestie te rozwiązano ustawowo – co oznacza jednak nałożenie się tych 
nowych przepisów na powołane czasowe przepisy dotyczące podejmo-
wania uchwał w trybie zdalnym zawarte w powołanych rozporządze-
niach ministrów nadzorujących szkoły wyższe, poczynając od przepisu 
§	1	ust.	4	i 5	rozporządzenia	Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego.
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Hubert Izdebski, Profesor w SWPS Uniwersytecie  
Humanistycznospołecznym, Wydział Prawa

Opinia w przedmiocie zmian dotyczących 
szkolnictwa wyższego i nauki dokonanych 
w ustawodawstwie uchwalonym  
w związku z rozprzestrzenianiem się  
wirusa SARS-COV-22

Działając na zlecenie Kancelarii Senatu RP, pozwalam sobie przedsta-
wić następującą opinię w przedmiocie określonym w tytule. Niniejsza 
opinia, zgodnie ze zleceniem, ma na celu objęcie analizą całości unormo-
wania odnoszącego się do sfery szkolnictwa wyższego i nauki zawarte-
go w ustawodawstwie uchwalonym w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-Cov-2, a tym samym obejmuje ona również materię 
stanowiącą przedmiot – częściowej – Opinii w przedmiocie prawnych 
możliwości zdalnego obradowania ciał kolegialnych i przeprowadzania 
w uczelniach w sposób zdalny czynności wyborczych, którą przedstawi-
łem w dniu 28 ub.m. W opinii staram się uwzględnić stan prawny na 
dzień jej sporządzenia.

*
Przed przystąpieniem do bezpośredniego omówienia zleconego 

przedmiotu opinii, za konieczne trzeba uznać przedstawienie ogól-
niejszego wprowadzenia, określającego miejsce wskazanego w tytule 
zakresu ustawodawstwa wśród unormowań mających na celu przeciw-
działanie i zwalczanie pandemii określanej jako COVID-19. 

Zatem, ustawodawca przyjął sposób reagowania na problemy wy-
nikające z zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 polegający, 
zamiast wykorzystania instrumentu w postaci, wydanej na podstawie 
przepisów rozdziału XI Konstytucji RP, ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), na rozproszeniu 
materii normatywnej między różne akty, do tego wydawane stopniowo, 
i nierzadko podlegające istotnym nowelizacjom – co trudno nazwać 

 2 Opinia z dnia 15 maja 2020 r. Stan prawny na dzień sporządzenia opinii.
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tworzeniem systemu unormowań, czytelnych dla adresatów odpowied-
nich norm prawnych. 

Brak wykorzystania rozwiązań dotyczących odpowiedniego kon-
stytucyjnego stanu nadzwyczajnego (przy wprowadzeniu rozwiązań, 
które w znacznym stopniu odpowiadają treściom wynikającym z ustawy 
o stanie klęski żywiołowej, a w pewnym stopniu poza nie wykraczają,  
np. co do zakazu zgromadzeń nadal w pełni obowiązującego od 1 kwiet-
nia 2020 r.) powoduje, że w ramach oceny stanu prawnego pominąć 
należy przepisy szczególne z ograniczeniami dotyczącymi każdego  
ze stanów nadzwyczajnych wraz z ogólną klauzulą ograniczającą zawar-
tą w art. 228 ust. 5 Konstytucji („Działania podjęte w wyniku wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia 
i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego 
funkcjonowania państwa”).

Ustawodawcę konstytucyjnie wiąże bowiem obecnie ogólny prze-
pis art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym – bezspornie 
w niezbędnym stopniu konieczne w związku z epidemią jako sytuacją 
szczególnego zagrożenia – ograniczenia w zakresie korzystania z kon-
stytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
(czyli nie w rozporządzeniu, co byłoby możliwe, gdyby użyte tu zostało 
określenie „w drodze ustawy”) i tylko wtedy, gdy są konieczne w de-
mokratycznym państwie dla ochrony jednej z sześciu wymienionych 
wartości (w tym zdrowia), z zastrzeżeniem, co należy podkreślić, nie-
dopuszczalności naruszania istoty wolności i praw. 

Naruszenie takie jest bowiem możliwe jedynie – w granicach okre-
ślonych w odpowiednich przepisach tytułu XI Konstytucji RP (stanu 
klęski żywiołowej dotyczy art. 233 ust. 3 ustawy zasadniczej) – w wa-
runkach stanu nadzwyczajnego, w którym zwykłe środki konstytucyjne 
są niewystarczające (art. 228 ust. 1 Konstytucji) ze względu na sytuację 
braku normalnego funkcjonowania państwa (argument z powołanego 
już in extenso art.	228	ust.	5	Konstytucji).	Mimo	to,	jak	to	już	zostało	
zasygnalizowane, naruszenie takie następuje.

Przyjęty sposób reagowania na pandemię COVID-19 łączy się zatem 
z przyznaniem podstawowej roli nie jednej, właściwej, lecz najpierw 
dwóm, a obecnie już trzem ustawom ogłoszonym w „Dzienniku Ustaw” 
– wraz z czwartą, uchwaloną przez Sejm w dniu 14 maja 2020 r.: 

•	 nowelizowanej	ustawie	z dnia	5	grudnia	2008	r.	o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), która ma w istocie służyć jako 
podstawa do wprowadzania w drodze rozporządzeń, czyli nie 
ustawą, ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
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wolności i praw zasadniczo odpowiadających ograniczeniom 
wskazanym w ustawie o stanie klęski żywiołowej; na tej podsta-
wie	Minister	Zdrowia	wydał	najpierw	w dniu	13	marca	2020	r.	 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu za-
grożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433, z późn.zm.) i następnie 
w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie ogłosze-
nia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. poz. 491, z późn.zm.), 
a Rada	Ministrów	w dniu	31	marca	2020	r.,	zastępujące	meryto-
ryczne	przepisy	powołanego	rozporządzenia	Ministra	Zdrowia,	
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz.U. poz. 566, z późn.zm.) – które to rozporządzenie 
było zastępowane przez kolejne rozporządzenia pod tym samym 
tytułem: z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz.658, z późn.zm.), 
z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 697, z późn.zm.) oraz z dnia 
2 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 792, z późn.zm.);

•	 pierwszej	 „specustawie”	 (która	będzie	dalej	 określana	 jako	
„Ustawa COVID”), tj. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 
z kolejnymi istotnymi zmianami w poz. 567, 568 i 695), która 
zawiera zarówno przepisy samoistne, jak i przepisy zmieniają-
ce niektóre ustawy, przede wszystkim powołaną ustawę z dnia  
5 grudnia 2008 r., lecz także np. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 
z późn.zm.), która to ustawa jest dalej określana jako „PSWN”;

•	 drugiej	„specustawie”	(która	będzie	dalej	określana	jako	„Usta-
wa SARS”), tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), zawierającej jeszcze więcej 
przepisów zmieniających, w tym PSWN, jak i ustawę z dnia  
3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające PSWN (Dz.U. poz. 
669, z późn.zm.); ta ostatnia ustawa będzie dalej określana jako 
„PWPSWN”.

Czwartą ze wspomnianych ustaw – i trzecią „specustawą” - jest 
ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-Cov-2 (dalej określana jako „Ustawa SARS II”), co do której Senat 
wniósł w dniu 13 maja 2020 r. poprawki – w tym dotyczące PSWN; Sejm 
przyjął część poprawek Senatu i uchwalił ustawę w dniu 14 maja 2020 r. 
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*
W zakresie nauki i szkolnictwa wyższego na mocy Ustawy COVID 

(i to już w jej pierwotnym brzmieniu) dokonano – związanych z epidemią 
COVID, ale mogących znaleźć zastosowanie także w innych określonych 
w nich sytuacjach, a więc nie epizodycznych – zmian w PSWN, polega-
jących na dodaniu trzech przepisów: 

•	 art.	51a,	przyznającego	ministrowi	właściwemu	do	spraw	szkol-
nictwa wyższego i nauki prawa wydania rozporządzenia, któ-
rym można, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 
okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków 
wspólnoty uczelni, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić 
funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części;

•	 art.	198a,	przyznającego	temu	ministrowi	analogiczną	kompe-
tencję w odniesieniu do kształcenia doktorantów w podmiotach 
prowadzących szkoły doktorskie (co nb. nie obejmuje całości 
kształcenia doktorantów);

•	 art.	433a,	przyznającego	analogiczne	kompetencje	właściwym	
ministrom nadzorującym odpowiednio szkoły wojskowe, uczel-
nie służb państwowych, uczelnie artystyczne, uczelnie medycz-
ne i uczelnie morskie.

Aczkolwiek powyższe przepisy wydają się generalnie potrzebne, 
uznać je można za zbyt ogólne, bowiem nie wskazują dopuszczalnych  
– z punktu widzenia praw studentów, doktorantów i pracowników uczel-
ni – skutków ograniczenia (bez wskazania do tego zakresu ograniczenia) 
albo zawieszenia (bez wskazania kryteriów zawieszenia w stosunku do 
ograniczenia) funkcjonowania uczelni, bez odniesienia się przy tym do 
odpowiednich stanów nadzwyczajnych; konstytucyjne ograniczenia 
sformułowane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mogą zaś być w takich 
przypadkach niewystarczające.

Zarazem powyższy podmiotowy podział kompetencji między róż-
nych ministrów spowodował odrębne wydawanie rozporządzeń przez 
poszczególnych ministrów – i, co więcej, określone różnice w ich tre-
ści, w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszej opinii. Rozpo-
rządzenia (co do których można mieć pewne wątpliwości co do tego, 
czy nie wykracza się w nich poza i tak ogólne upoważnienie ustawowe) 
obejmowały ten sam czas, kolejno do: 10 kwietnia (o ile zostały wydane 
odpowiednio wcześniej), 26 kwietnia, a obecnie 24 maja. W aktualnym 
stanie prawnym są to:

•	 rozporządzenie	Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego	z dnia	
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
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i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 511 ze zm. w poz. 528, 643 i 741), 
wydane na podstawie art. 51a i art. 198a PSWN; na mocy tego 
rozporządzenia, w szczególności, zawieszone jest kształcenie 
studentów i doktorantów (z wyjątkiem, jeżeli jest technicznie 
możliwe, prowadzenia zajęć na odległość – a w takim przypad-
ku możliwe jest również przeprowadzanie zaliczeń, egzami-
nów i egzaminów dyplomowych), ograniczony jest obowiązek 
świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, 
organy kolegialne uczelni, organy samorządu studenckiego i sa-
morządu doktorantów, kolegia elektorów uczelni publicznych, 
komisje stypendialne, komisje i zespoły w postępowaniach 
o nadanie stopnia albo tytułu oraz komisje i gremia statutowe 
działają (a nie tylko mogą działać) z wykorzystaniem techno-
logii informatycznych, niezależnie od tego, czy jest to prze-
widziane w wewnętrznych dokumentach uczelni, poczynając  
od statutów;

•	 odpowiednie	rozporządzenia	wydane	przez	wszystkich	innych	
właściwych ministrów: Sprawiedliwości (12 marca 2020 r.  
– Dz.U. poz. 427, 639 i 787), Zdrowia (23 marca 2020 r. – Dz.U. 
poz. 515, 574, 645 i 744), Obrony Narodowej (9 kwietnia 2020 r.  
– Dz.U. poz. 640 i 645), Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(9 kwietnia 2020 r. – Dz.U. poz. 641 i 746), Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (10 kwietnia 2020 r. – Dz.U. poz. 654 i 740) 
oraz	Ministra	 Gospodarki	Morskiej	 i  Żeglugi	 Śródlądowej	 
(24 kwietnia 2020 r. – Dz.U. poz. 739) – na podstawie upoważnie-
nia zawartego w art. 433a PSWN; rozporządzenia te wykazują 
pewne różnice: redakcyjne czy też dotyczące wymieniania lub 
pominięcia samorządu doktorantów, a w stosunku do uczelni 
wojskowych i uczelni służb państwowych uwzględniające fakt 
powoływania w nich, a nie wyboru, rektora – w sytuacji, gdy 
ogólnie powinny odbywać się wybory do wybieralnych organów 
uczelni na kadencję 2020-2024.

W obecnym brzmieniu Ustawy COVID znajduje się także epizo-
dyczny przepis art. 15 zzzzzm, dodany Ustawą SARS, zgodnie z którym 
w 2020 r. nie stosuje się przepisu art. 374 PSWN, który dotyczy finanso-
wania	infrastruktury	badawczej	wpisanej	na	Polską	Mapę	Infrastruk-
tury Badawczej.

Do wyższych uczelni w oczywisty sposób stosują się określone ogól-
niejsze samoistne przepisy Ustawy COVID, w szczególności przepisy  
art. 11 upoważniające wojewodę w stosunku do uczelni publicznych (jako 
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państwowych osób prawnych) i ministra właściwego do spraw zdrowia 
w odniesieniu do uczelni niepublicznych (jako innych osób prawnych), 
a Prezesa	Rady	Ministrów	w odniesieniu	do	wszystkich	uczelni,	do	wy-
dawania w drodze decyzji administracyjnych poleceń związanych z epi-
demią COVID-19.

Jest również oczywiste, że do uczelni (i wszystkich innych podmio-
tów systemu szkolnictwa wyższego i nauki) stosuje się przepisy rozpo-
rządzeń wydanych na podstawie znowelizowanych przez Ustawę COVID 
przepisów powołanej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – najpierw przez 
Ministra	Zdrowia,	a następnie	Radę	Ministrów,	które	to	przepisy	nadal	
stanowią podstawową formułę ograniczania wolności i praw podmiotów 
prawa, a wobec tego także szkół wyższych. Na ich podstawie do 3 maja 
2020 r. występował np., mający przecież istotne znaczenie dla środowisk 
naukowych i uczelnianych, zakaz działalności bibliotek.

*
Drugą „specustawą” – z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Ustawą SARS) – wprowadzono, jak to już zostało zasygna-
lizowane, zmiany zarówno w PSWN, jak i PWPSWN.

W odniesieniu do PSWN, a więc także na przyszłość bez zagrożenia 
COVID-19, w szczególności wprowadzono:

•	 bez	ograniczenia	co	do	szczególnych,	wskazanych	okoliczności,	
a zatem w moim przekonaniu za szeroko, stwarzając pole dla 
różnych nadużyć – możliwość przeprowadzania, z wykorzysta-
niem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich 
przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie taj-
ności głosowań, posiedzeń rad uczelni (występujących w uczel-
niach publicznych) oraz senatów (odpowiednio art. 22 ust. 3a 
i art. 31 ust. 2a), a także innych organów uczelni, w praktyce rad 
dyscyplin, statutowo umocowanych do podejmowania uchwał 
w sprawach nadawania stopni i tytułu oraz, w tych samych 
sprawach, rad naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk 
i instytutów badawczych (art. 178 ust. 1a);

•	 odpowiednią	możliwość	w stosunku	do	Prezydium	Rady	Do-
skonałości Naukowej i jej zespołów (art. 235 ust. 6) – a dodać 
można, że równolegle wprowadzono ją szeroko w stosunku do 
organów i podmiotów korporacyjnych Polskiej Akademii Nauk 
oraz rad naukowych instytutów Akademii;

•	 również	bez	ograniczeń,	możliwość	przeprowadzania,	z wy-
korzystaniem technologii informatycznych zapewniających 
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kontrolę przebiegu oraz rejestrację, zaliczeń, egzaminów, egza-
minów dyplomowych (art. 76a), a także, co dotyczy także innych 
uprawnionych jednostek, obron prac doktorskich i kolokwiów 
habilitacyjnych (art. 191 ust. 1a i art. 221 ust. 9a). 

Przepisy te mogą znajdować zastosowanie w każdej sytuacji, przy 
czym treści wynikające z dodania art. 76a zostały już uwzględnio-
ne	w rozporządzeniu	Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego	z dnia	
12 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie studiów  
– Dz.U. poz. 853; natomiast można sądzić, że skorzystanie z dyspozycji 
art. 22 ust. 3a, art. 31 ust. 2a i art. 178 ust. 1a wymaga wprowadzenia 
odpowiedniego unormowania statutowego. 

Ponadto, już jedynie w razie ograniczenia lub zawieszenia działalno-
ści uczelni (odpowiednio do przedstawionej już zmiany wprowadzonej 
Ustawą COVID), co zarazem oznacza punktowe ustawowe określenie 
skutków ograniczenia lub zawieszenia (co jest lepsze, bo konstytucyjnie 
mniej wątpliwe, niż ewentualne podejmowanie takich rozstrzygnięć 
w przepisach niższego rzędu):

•	 przyznano	(art.	51b)	rektorowi	prawo	do	wydawania	zarządzeń	
w zakresie kompetencji senatu, gdy ten nie może wykonywać 
swoich zadań (do zatwierdzenia przez senat na najbliższym po-
siedzeniu), a ministrowi – prawo do wskazania przez właściwe-
go ministra osoby, z grona członków wspólnoty danej uczelni, 
a więc także studenta lub doktoranta, osoby zastępującej rektora 
i osoby wyznaczonej lub upoważnionej do wykonywania jego 
zadań, gdy osoby te nie mogą wykonywać swoich zadań;

•	 ustalono,	iż	w tym	czasie	nie	przeprowadza	się	okresowych	ocen	
nauczycieli akademickich ani nie kieruje na badania okresowe 
czy badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie przyznania 
urlopu dla poratowania zdrowia (art. 51b ust. 5).

Nietrudno zauważyć, że część tych przepisów obejmuje materię już 
unormowaną w obowiązujących epizodycznych przepisach rozporzą-
dzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a wobec 
tego następuje nałożenie się na siebie tych przepisów, z których prze-
pisy ustawowe mają zasadniczo charakter fakultatywny, a wynikające 
z rozporządzeń – charakter obligatoryjny. Co do skierowania na badania 
okresowe, wyłączenie takiej możliwości na czas zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii nastąpiło także na mocy ogólnego przepisu  
art. 12a ust. 1 Ustawy COVID19, co stanowi jeden z licznych dowodów 
braku systematyczności w tworzeniu norm prawnych kreowanych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.
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W odniesieniu do PWPSWN, poza wprowadzeniem możliwości od-
bywania posiedzeń (dopóki istnieją) Prezydium Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów i jej sekcji na zasadach takich jak organy kolegialne 
uczelni i Rada Doskonałości Naukowej (art. 189 ust. 1a), przesunięto 
o rok wskazane w niej ważne terminy, w szczególności – na rok 2022 
– termin pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni 
i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (art. 324 i po-
zostający z nim w związku art. 238 ust. 18). Należy mieć na uwadze to,  
że ewaluacja, skutkująca przyznaniem odpowiedniej kategorii nauko-
wej, ma w świetle nowego unormowania ustawowego znaczenie nie tyl-
ko z punktu widzenia finansowania uczelni, ale również w odniesieniu 
do prawa prowadzenia studiów oraz prawa nadawania stopni nauko-
wych. Inne przesunięcia terminów dotyczą art. 1 pkt 5-7, 194 ust. 2, 195, 
206, 207, 212, 216, 290 i 306 PWPSWN).

Uzupełnieniem zmiany w art. 324 PWPSWN powinna być, uwzględ-
niająca modyfikację okresu objętego ewaluacją, zmiana rozporządzenia 
Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego	z 22	lutego	2019	r.	w sprawie	
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392). Zmiana taka 
dotąd jednak nie nastąpiła, mimo że każda modyfikacja przepisów do-
tyczących ewaluacji, a przede wszystkim okresu, za który jest prze-
prowadzana, oznacza dla zainteresowanych jednostek naukowych i ich 
pracowników konieczność dostosowania planów badawczych i publika-
cyjnych, które są następnie realizowane przez wiele miesięcy; zatem, 
odpowiednie przepisy wykonawcze powinny być wydane w jak najkrót-
szym czasie.

Wreszcie, Ustawa SARS zawiera trzy artykuły zawierające samo-
istne przepisy o charakterze epizodycznym:

•	 art.	79	–	zgodnie	z którym,	w szczególności,	minister	właściwy	
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może w drodze rozpo-
rządzenia w 2020 r. wydłużyć lub skrócić terminy wykonania 
obowiązków podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki określo-
nych we właściwych dla nich przepisach ustrojowych, poczy-
nając od PSWN (ust. 1 – rozporządzenie takie nie zostało dotąd 
wydane, a przynajmniej ogłoszone); na wniosek kredytobiorcy 
zawiesza się (zatem automatycznie) spłatę kredytu studenckiego 
na nie dłużej niż 6 miesięcy (ust. 2); określono szczególny tryb 
zmian regulaminu studiów do końca obecnego roku akademic-
kiego (ust. 6); rektor może dowolnie zmienić organizację obec-
nego roku akademickiego określoną w aktach wewnętrznych 
uczelni (ust. 7) i odpowiednio może, w stosunku do kształcenia 
doktorantów, uczynić podmiot kształcący doktorantów (ust. 8); 
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zauważyć trzeba, że Ustawa SARS II zawiera (w art. 48) nowe 
brzmienie art. 79 ust. 2 wraz z dodaniem ust. 2a i 2b, jak rów-
nież upoważnienie uczelni do zmiany reguł rekrutacji na studia 
w najbliższym roku akademickim (dodanie ust. 5a i 5b);

•	 art.	80	–	który	dotyczy	środków	finansowych	na	szkolnictwo	
wyższe i naukę, przyznanych w formie dotacji celowych;

•	 art.	101	–	który,	mając	charakter	wyjaśniający	ewentualne	
wątpliwości, nakazuje stosowanie (wyżej powołanego) przepi-
su art. 178 ust. 1a PSWN odpowiednio do postępowań awanso-
wych (o nadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego 
oraz tytułu profesora) wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.  
(do których stosuje się przepisy nie PSWN, lecz przepisy po-
przednio obowiązujące).

*
Zmiany w ogólnie obowiązujących przepisach i przepisy epizodycz-

ne wprowadzone przez Ustawę SARS znowu nie okazały się wystarcza-
jące, skoro w Ustawie SARS II (w brzmieniu uchwalonym przez Sejm 
30 kwietnia 2020 r.) znalazły się nowe przepisy dotyczące szkolnictwa 
wyższego i nauki.

Ustawa ta, wśród licznych przepisów zmieniających, zawiera (art. 34)  
kolejne zmiany w PWPSWN. 

Polegają one, po pierwsze, na przesunięciu – tak samo o rok – wy-
znaczonych w PWPSWN na 31 grudnia 2021 r. terminów:

•	 umorzenia	niezakończonych	do	tego	czasu,	a prowadzonych	
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, postępo-
wań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profeso-
ra wszczętych zarówno przed dniem wejścia w życie PSWN 
(tj. przed dniem 1 października 2018 r.), jak i  do 30 kwiet- 
nia 2019 r.; 

•	 zamknięcia	niezakończonych	do	tego	czasu	przewodów	doktor-
skich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, „ba-
riery w prowadzeniu działalności naukowej wynikające z ograniczeń 
wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i sta-
nem epidemii są źródłem sygnalizowanych przez środowisko akademic-
kie opóźnień w postępach w pracach badawczych prowadzonych przez 
kandydatów do stopnia doktora i doktora habilitowanego. Z uwagi na te 
opóźnienia osoby przygotowujące rozprawy doktorskie lub publikacje 
naukowe z uwzględnieniem określonych warunków uzyskania stopnia 
lub wszczęcia postępowania mogą być pozbawione, nie ze swojej winy, 
możliwości uzyskania tego stopnia”. 
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Proponowana zmiana jest zatem bezpośrednio związana z tymi 
szczególnymi ubocznymi skutkami epidemii i  jej przeciwdziałania  
– i powinna być uznana za w pełni zasadną, najwyżej z zadaniem py-
tania, dlaczego nie została zaproponowana wraz ze wcześniejszymi 
zmianami.

Po wtóre, ma nastąpić wydłużenie – także o rok – okresu przej-
ściowego, w którym do osiągnięć publikacyjnych kandydata do stopnia, 
niezbędnych do jego uzyskania, można zaliczyć nie tylko artykuły na-
ukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych 
materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w roku publikacji 
artykułów w wykazie czasopism sporządzonym na podstawie poprzed-
nich przepisów oraz monografie naukowe wydane przez wydawnictwa 
znajdujące się w roku publikacji w wykazie wydawnictw, ale także m.in. 
artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu 
czasopism, które zostały uwzględnione w wykazie z 2017 r. i została im 
przyznana wysoka liczba punktów. Ponadto, w przypadku cyklu powią-
zanych tematycznie artykułów naukowych zaliczanych do minimalne-
go dorobku kandydata do stopnia doktora habilitowanego eliminuje się  
– w istocie trudno wytłumaczalne – dotychczasowe ograniczenie co do 
czasu opublikowania (dotąd dopiero od 2019 r.) uwzględnianych artykułów. 

W tym zakresie, związek między proponowanymi zmianami a epi-
demią jest tylko częściowy – poza wydłużeniem okresu przejściowego 
zmiany służyć mogą zracjonalizowaniu dotychczasowych rozwiązań 
ustawowych. Dobrze byłoby, gdyby racjonalizacja była również prze-
słanką nowelizacji odpowiednich przepisów wykonawczych – tj., obok 
powołanego rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r., także rozporządze-
nia	Ministra	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego	z dnia	7	listopada	2018	r.	
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych 
oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych (Dz.U z 2019 r. poz. 349), a w konsekwencji również 
samych tych wykazów.

W Ustawie SARS II znajduje się również art. 36, przewidujący no-
welizację PSWN. Dotyczy ona przede wszystkim dyplomów ukończenia 
studiów, która nie pozostaje w żadnym związku z pandemią COVID-19. 
W uchwale z dnia 13 maja 2020 r. Senat uznał potrzebę skreślenia  
art. 36 Ustawy SARS II, lecz komisja Sejmu zaproponowała odrzucenie 
tej poprawki – a zatem przepis ma pozostać w brzmieniu uchwalonym 
30 kwietnia 2020 r.

*
W przedstawionej sytuacji, ustalenie obowiązującego w danym mo-

mencie stanu prawnego – w tym przypadku dotyczącego określonych 
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kwestii z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, np. kwestii możliwości 
odbywania posiedzeń kolegiów elektorów uczelni publicznych z wyko-
rzystaniem środków komunikacji elektronicznej (która to kwestia sta-
nowiła przedmiot powołanej na wstępie opinii częściowej) – nie jest 
zadaniem prostym. 

W „specustawach”, które są nadzwyczaj nieczytelne ze względu na 
brak jakiegokolwiek systematycznego, merytorycznego układu ich prze-
pisów samoistnych, do tego zachodzących na siebie, a w odniesieniu do 
pierwszej z nich stopniowo i obficie dodawanych, nie można w wielu 
kwestiach odnaleźć przepisów, które dostarczałyby materiału do odpo-
wiedzi na zadawane w związku z tym pytania. Rozporządzenia wyda-
wane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie tylko wyczerpują 
(i to z nadmiarem) to, co może się znaleźć w przepisach dotyczących 
stanu klęski żywiołowej, ale podlegają nazbyt częstym zmianom, co do 
przemyślenia których można mieć nierzadko wątpliwości – niezależnie 
od podstawowej wątpliwości co do ich konstytucyjnego umocowania. 

Zmiany wprowadzane w PSWN i PWPSWN również trudno uznać 
za owoce odpowiedniej systemowej refleksji, są one bowiem doraźną, 
o ile nie przypadkową, reakcją na ujawniające się problemy, będące po 
części skutkiem szybko wprowadzanych wcześniejszych zmian. 

Za potrzebne należy zatem uznać – po systemowej identyfikacji 
problemów spowodowanych czy ujawnionych w związku z pandemią 
COVID-19 oraz ustaleniu stanu law in the books i law in action – przy-
gotowanie istotnie systematyzujących zmian w obowiązujących prze-
pisach, które by pozwoliły na nadanie im, w granicach możliwości, 
odpowiednio stabilnego charakteru, niezależnego od szczególnych oko-
liczności obecnych – lecz zarazem wykluczających rozwiązania, które, 
bez ograniczeń, mogą tworzyć warunki do nieuzasadnionego odstępo-
wania od utrwalonych reguł funkcjonowania uczelni, takich jak rola 
i tryb działania organów i gremiów kolegialnych czy publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej; skądinąd warto zauważyć, że PSWN nie formu-
łuje explicite wymogu otwartego charakteru obrony, który to brak rów-
nież wymaga naprawy.


