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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

 

VII.7031.2.2016.GZ 

Szanowny Panie Ministrze  

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi absolwentów szkół 

ponadpodstawowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości przed rokiem 

2004/2005. Ze skarg wynika, że podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą 

na kierunkach lekarskich, nie są uwzględniane ich wyniki osiągnięte na egzaminie 

dojrzałości (tzw. „stara matura”). 

Jak wynika z informacji udzielonych przez skarżących, część uczelni wyższych 

(m.in. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) wymaga od absolwentów szkół 

ponadpodstawowych ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego, w celu uzyskania 

zaświadczenia o wynikach z przedmiotów stanowiących podstawę do przyjęcia na studia, 

mimo posiadanych już dobrych i bardzo dobrych wyników z tych przedmiotów na 

świadectwie dojrzałości otrzymanym przed rokiem 2004/2005.  

Powyższe uczelnie nie stwarzają kandydatom możliwości przystąpienia do 

wewnętrznych egzaminów wstępnych albo nie uwzględniają ocen uzyskanych na 

świadectwie dojrzałości, wymagają natomiast przedstawienia zaświadczenia z Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do 

egzaminu dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo 
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dobrych wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić 

ponownie do egzaminu maturalnego, by móc aplikować na studia. 

Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich  

z punktu widzenia przestrzegania prawa do nauki, wynikającego z art. 70 Konstytucji 

w związku z wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości. Prawo do nauki jest nie 

tylko samoistnym prawem podmiotowym, stanowi także niezbędną przesłankę do należytej 

realizacji wielu pozostałych praw i wolności człowieka i obywatela. Organy administracji 

centralnej oraz państwowe szkoły wyższe powinny zatem zapewnić taką organizację 

procesu rekrutacji i nauczania, aby zagwarantować właściwą realizację prawa do nauki 

przez wszystkich, temu komu ono przysługuje.  

Z uwagi na to, iż powyższa sytuacja dotyczy również rekrutacji na inne uczelnie niż 

medyczne, Rzecznik skierował w dniu 22 lipca 2016 r. wystąpienie do Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. Jak wynika z treści odpowiedzi z dnia 1 marca 2017 r. (nr pisma 

DSW.ZNU.174.10.2017.SJ), Ministerstwo podjęło kroki, mające na celu wyegzekwowanie 

respektowania praw obywateli wynikających z Konstytucji RP. W wyniku przeprowadzonej 

interwencji Ministerstwo uzyskało zapewnienie, iż od roku akademickiego 2017/2018 do 

uchwał rekrutacyjnych zostaną wprowadzone zapisy o uwzględnianiu w postępowaniach 

rekrutacyjnych wyników „starej matury”, jako podstawy przyjęcia na studia (kopię 

korespondencji z Ministerstwem przesyłam w załączeniu). 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w opisywanej 

sprawie. 

       Z poważaniem  

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Zał.4. 
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Do wiadomości: 

 

1. Pani Anna Zalewska  

Minister Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

 

2. Pan Jarosław Gowin 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ul. Wspólna 1/3 

00-529 Warszawa 


