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Szanowny Panie Premierze
Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka
i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą
analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki równego dostępu do edukacji wyższej
dla absolwentów szkół ponadpodstawowych
Na podstawie doniesień medialnych (m.in. artykuł: K. Prus, Przez błąd komisji nie
dostał się na studia, „Dziennik Wschodni”, 8 sierpnia 2017 r.) oraz w związku
z wpływającymi do Rzecznika Praw Obywatelskich pytaniami, Rzecznik powziął
informację o problemach absolwentów szkół ponadpodstawowych z terminowym
złożeniem świadectwa maturalnego w procesie rekrutacji na studia. Problemy
pojawiły się w sytuacji, gdy praca maturalna została błędnie sprawdzona przez
komisję egzaminacyjną, a w wyniku odwołania nastąpiło jednak przekroczenie progu
30% punktów i wydano świadectwo dojrzałości, bądź też anulowano dotychczasowe
świadectwo dojrzałości i wydano nowe w związku ze zmianą ogólnej liczby punktów.
W obowiązującej ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) przewidziana została szczegółowa procedura dotyczącą
odwołań od wyników egzaminu maturalnego, zgodnie z którą absolwent szkoły
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ponadpodstawowej ma prawo do złożenia odwołania do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
W pierwszej kolejności może on, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania świadectwa
dojrzałości, skorzystać z prawa wglądu do pracy maturalnej. Jeśli absolwent szkoły
ponadpodstawowej uznał, że egzaminator niewłaściwie ocenił jego pracę, ma prawo do
złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów, w terminie 2 dni roboczych od dnia
dokonania wglądu. Weryfikacja sumy punktów dokonywana jest w terminie 7 dni od dnia
otrzymania

wniosku,

natomiast

o

wynikach

weryfikacji,

absolwent

szkoły

ponadpodstawowej informowany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
o weryfikację. Efektem pozytywnie rozpatrzonego wniosku jest wydanie świadectwa
dojrzałości

w przypadku przekroczenia

progu 30% punktów bądź anulowanie

dotychczasowego świadectwa dojrzałości i wydanie nowego.
Z informacji, jakie docierają do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że po
zakończeniu procedury odwoławczej i wydaniu poprawionego świadectwa dojrzałości,
absolwenci szkół ponadgimnazjalnym nie mają już możliwości złożenia wymaganego
dokumentu, w terminie wyznaczonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Uczelnie,
układając kalendarz rekrutacji, nie biorą często pod uwagę absolwentów z poprawionym
wynikiem egzaminu maturalnego i w rezultacie tacy absolwenci pozbawieni są szansy
dostania się na wymarzone studia.
Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że niezagwarantowanie takim
absolwentom możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na studia może stanowić
naruszenie równego dostępu do edukacji wyższej.
Jak wynika z doniesień prasowych, skala problemu jest bardzo duża. Celem
potwierdzenia, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z prośbą o wskazanie liczby złożonych do okręgowych komisji
egzaminacyjnych wniosków o weryfikację sumy punktów egzaminu maturalnego, zarówno
w latach ubiegłych, jak i w 2017 r., a także wskazanie, jakiej liczbie absolwentów szkół
ponadpodstawowych wynik egzaminu maturalnego został zmieniony. Kopię tego pisma
uprzejmie załączam.
Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r., poz. 958), zwracam się
do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie, w tym

-2-

o wskazanie jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza rozwiązać ten
problem. Proszę również Pana Premiera o informację, czy dotychczas wpływały do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargi, dotyczące wskazanego wyżej
problemu.
Z poważaniem
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Do wiadomości:
Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
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