
 

Warszawa, 22 listopada 2020 roku 

 

Dominik Leżański 

Przewodniczący Parlamentu Studentów  

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgłaszam 

uwagi do projektu w imieniu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proponujemy zmianę § 10 ust. 12 projektu, polegającą na umożliwieniu działalności bibliotek publicznych 

i naukowych w ograniczonym zakresie. W przedstawionym projekcie ogranicza się prowadzenie działalności 

polegające na udostępnianiu zbiorów publiczności. Zaproponowana regulacja negatywnie wpłynie na studentów 

przystępujących do egzaminów i zaliczeń w związku ze zbliżającym się końcem semestru oraz studentów 

przygotowujących prace dyplomowe. Brak dostępu do bibliotek znacząco utrudni tym osobom realizowanie 

programu studiów. W związku z powyższym,  proponujemy następujące brzmienie przywołanego przepisu: 

 

,,Do dnia 27 grudnia 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne 

i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 polegające na zakazie:  

1. udostępniania zbiorów publiczności, 

2. organizacji wydarzeń z udziałem publiczności 

- z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej i udostępniania zbiorów zamówionych za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość  w wyznaczonym do tego punkcie, z zachowaniem odpowiednich 

wymogów sanitarnych.’’ 

 Proponowana przez nas zmiana umożliwi studentom wywiązywanie się z obowiązków związanych 

z odbywaniem studiów, w szczególności z osiąganiem założonych efektów uczenia się oraz przygotowania prac 

dyplomowych w terminie. Jednocześnie, stworzenie punktów, w których możliwy będzie odbiór wcześniej 

zamówionych pozycji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pozwoli na zachowanie 

odpowiednich zasad bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu obowiązku zakrywania ust i nosa oraz przy zachowaniu 

odpowiedniego dystansu.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Dominik Leżański 
/podpisano podpisem elektronicznym 
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