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Komunikat 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
dotyczący prowadzenia postępowań w sprawie ocen programowych 

 
Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), który to 
przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., bieg terminów w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie ustaw, innych niż wymienione w pkt od 1 do 9, nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.  

Sprawy rozpoznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną, należą – zgodnie z art. 15zzs ust. 1 
pkt 10 ww. ustawy – do kategorii innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw. 
Oznacza to, że termin na przesłanie stanowiska uczelni, będącego odpowiedzią na raport 
zespołu oceniającego, ulega zawieszeniu do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. 

Polska Komisja Akredytacyjna informuje, iż uczelnie, w których zostały przeprowadzone 
wizytacje przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i które chciałyby 
przyspieszyć zakończenie procedury oceny programowej mogą przesłać do PKA stanowisko 
w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego. Przekazanie stanowiska w okresie 
zawieszenia biegu terminów spowoduje przejście do kolejnych etapów postępowania 
w sprawie ocen programowych, tj. przygotowania opinii zespołu działającego w ramach 
dziedziny lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, a następnie podjęcia uchwały 
Prezydium PKA w sprawie oceny programowej. 

Polska Komisja Akredytacyjna prześle raporty zespołów oceniających do uczelni, w których 
zostały przeprowadzone wizytacje w ramach postępowań w sprawie ocen programowych, 
przed wprowadzeniem ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.  

Po otrzymaniu przez uczelnie raportów zespołów oceniających prosimy o: 
1. poinformowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej o przewidywanym terminie przesłania 

stanowiska uczelni będącego odpowiedzią na raport zespołu oceniającego po zakończeniu 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w sytuacji, gdy uczelnia postanowiła 
skorzystać ze szczególnego rozwiązania określonego w art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, 
tj. zawieszenia biegu terminów, 
albo 

2. przesłanie stanowiska uczelni będącego odpowiedzią na raport zespołu oceniającego, 
w sytuacji, gdy uczelnia postanowiła skorzystać z możliwości przesłania do PKA stanowiska 
przed zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
wcześniejsze poinformowanie PKA o terminie, w którym nastąpi przesłanie stanowiska. 

Powyższe informacje prosimy kierować na adres mailowy: pka@pka.edu.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres: Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 
Warszawa. 
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Uczelnie, do których w terminie do 13 marca 2020 r. zostały przesłane raporty zespołów 
oceniających i które złożyły wniosek o przedłużenie terminu przygotowania stanowiska 
w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego również prosimy o przekazanie informacji, 
o której mowa w pkt 1 albo stanowiska uczelni w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego 
zgodnie z pkt 2. 

Uczelniom, które podejmą decyzję o przesłaniu do PKA stanowiska w odpowiedzi na raport 
zespołu oceniającego, zostaną przesłane uchwały podjęte przez Prezydium PKA w sprawie 
ocen programowych.  

Do terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy określonego w uchwale 
Prezydium PKA w sprawie oceny programowej również zastosowany zostanie art. 15zzs ust. 1 
pkt 10 ustawy tzn. termin na złożenie wniosku rozpocznie swój bieg po odwołaniu stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  
Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożone przed odwołaniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii zostaną rozpoznanie przez Komisję odpowiednio wcześniej 
tj. przez odwołaniem stanu epidemii. 


