
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

RPO-556682-X/2007/PM 

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 

Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 

Warszawa, 20/12/2007r. 

Pani 
Katarzyna Hall 

Minister Edukacji Narodowej 

Szanowna Pani Minister 

Pragnę zasygnalizować Pani Minister, iż Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 

16 kwietnia 2007 roku skierował do ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej 

wystąpienie, w którym, w trybie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwrócił 

się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu 

wprowadzenie takich regulacji, które w sposób precyzyjny określą przypadki, gdy 

absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo będą mogli przystępować do egzaminu 

maturalnego na równi z innymi, tak aby nie dochodziło do ich nieuzasadnionej 

dyskryminacji. Przypadek takiego arbitralnego postępowania został zasygnalizowany przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowym wystąpieniu. 

W odpowiedzi, datowanej na 23 maja 2007 roku, Sekretarz Stanu w MEN zapewnił 

Rzecznika Praw Obywatelskich, iż zgłoszony problem zostanie z należytą powagą 

rozważony. Rzecznik nie został jednakże dotychczas powiadomiony o podjęciu działań 

legislacyjnych. 

Równocześnie należy zasygnalizować dwie kwestie. Po pierwsze, obecnie wskazaną 

problematykę reguluje § 59 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 roku sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.), który stanowi powtórzenie § 55 

poprzedniego rozporządzenia, wydanego na podstawie 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty. Po drugie zaś, że doprecyzowania wymaga również sytuacja chorych lub 
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niesprawnych czasowo innych absolwentów, na przykład zdających egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co także w sposób niedostateczny reguluje 

przedmiotowy akt wykonawczy. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich, zmuszony jestem ponownie wnosić o podjęcie stosownych kroków 

legislacyjnych. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


