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Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się osoby, które wyrażają swe obawy 

związane z organizacją egzaminów maturalnych w czasie epidemii COVID-19. Zgodnie 

z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, część pisemna egzaminu 

maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się 

w dniu 8 czerwca 2020 r. i potrwa do 29 czerwca. Egzaminy ustne w tym roku nie odbędą 

się1.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w drugiej połowie maja i na początku 

czerwca może nastąpić spadek liczby zachorowań2. Minister Edukacji Narodowej Pan 

Dariusz Piontkowski zapewnia, że egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa3. Osoby bezpośrednio zaangażowane 

1  Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego, 24.04.2020, dostępne na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020 (dostęp w dniu 05.05.2020).
2 K. Nowosielska, M. Sewastianowicz, „Odmrażanie gospodarki, czy koronaparty? Kontrowersyjne otwarcie 
przedszkoli”, 04.05.2020, https://www.prawo.pl/oswiata/otwarcie-przedszkoli-a-zasady-bezpieczenstwa,499975.html 
(dostęp w dniu 05.05.2020).
3 „Szef MEN: Będą wytyczne dotyczące bezpiecznej organizacji egzaminów”, 27.04.2020, 
https://www.tvp.info/47765987/szef-men-beda-wytyczne-dotyczace-bezpiecznej-organizacji-egzaminow (dostęp 
w dniu 05.05.2020).
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w przygotowania do egzaminów maturalnych oczekują jednak pilnych wytycznych, 

dotyczących m.in. konieczności zastosowania środków ochrony osobistej, odkażania sal, 

sposobu rozmieszczenia uczniów w salach egzaminacyjnych. Ich brak utrudnia dokonanie 

niezbędnych zakupów oraz zaplanowanie odpowiedniej liczby osób do zespołów 

nadzorujących, w których muszą zasiadać osoby zatrudnione w innej szkole lub placówce4. 

Wydanie zaleceń mogłoby także zmniejszyć stres odczuwany przez maturzystów i ich 

rodziców lub opiekunów prawnych.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

opinii  Głównego Inspektora Sanitarnego na temat bezpieczeństwa przeprowadzenia 

egzaminów maturalnych w ustalonych terminach.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

4 § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze 
zm.).
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