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 VII.7031.2.2016.GZ

Uprzejmie dziękuję Panu Ministrowi za odpowiedź z dnia 

8 sierpnia 2016 r. (pismo nr DSW.ZNU.174.1.2016.SJ), na moje wystąpienie z dnia 22 lipca 

2016 r. (pismo nr VII.7031.2.2016.GZ), dotyczące rekrutacji na studia absolwentów szkół 

ponadpodstawowych, legitymujących się tzw. „starą maturą”.

Mając na uwadze treść odpowiedzi pragnę poinformować Pana Ministra, że do 

Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące nieuwzględniania ocen 

uzyskanych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych z egzaminu dojrzałości 

podczas rekrutacji na Wydział Filozoficzny oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (kopię skarg przesyłam uprzejmie w załączeniu). Powyższa rekrutacja 

przeprowadzana jest na mocy uchwały Senatu UJ nr 50/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

(ze zm.), której przepisy stanowią podstawę przyjęcia na pierwszy rok studiów. 

Z powyższej uchwały wynika, że kandydaci przystępujący do rekrutacji na podstawie tzw. 

„starej matury” zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o wyniku egzaminu 

maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, wydanego przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną (CKE). Absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości po zdanym egzaminie dojrzałości, w celu uzyskania wspomnianego 

zaświadczenia, muszą ponownie przystąpić do egzaminu w aktualnie obowiązującym trybie 
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tzw. „nowej matury”, mimo osiągniętych niejednokrotnie celujących ocen z przedmiotów 

branych pod uwagę podczas rekrutacji na dany kierunek.

Jak wskazują władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w piśmie z dnia 26 października 

2016 r. (nr pisma 45.060.18.2016), Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego określając warunki 

i tryb rekrutacji nie zdecydował się na bezpośrednie uwzględnianie wyników „starej 

matury", m.in. z uwagi na brak odpowiednich przepisów zobowiązujących do uznawania 

wyników z egzaminu dojrzałości (kopię pisma przesyłam w załączeniu).

Podobny tryb procedowania w postępowaniu rekrutacyjnym stosują niektóre uczelnie 

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

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Powyższe uczelnie nie stwarzają kandydatom możliwości 

przystąpienia do wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz nie uwzględniają ocen 

uzyskanych na świadectwie dojrzałości, wymagają natomiast przedstawienia zaświadczenia 

z CKE. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu 

dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych 

wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić do 

egzaminu ponownie, by móc aplikować na studia. W załączeniu przekazuję również 

uprzejmie kopię skargi dotyczącej rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Należy zauważyć, że przepisy art. 169 ust. 1 pkt 1, 2 i 6a ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) w żaden sposób nie stoją na 

przeszkodzie w uwzględnianiu przez uczelnie wyższe matur zdawanych przed rokiem 

2004/2005, na co również zwrócił uwagę Pan Minister w piśmie z 8 sierpnia 2016 r. Pragnę 

wskazać, iż z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż większość uczelni wyższych na terenie 

Polski uwzględnia jednak w swoich uchwałach zasady kwalifikacji dla kandydatów z tzw. 

„starą maturą”, stosując przelicznik, który pozwala wyrazić wynik egzaminu dojrzałości 

w wartościach procentowych. Umożliwia to absolwentom szkół ponadpodstawowych, 

którzy zdawali egzamin przed rokiem akademickim 2004/2005 wzięcie udziału 

w rekrutacji na uczelnie wyższe na równych zasadach z obecnymi absolwentami szkół 

ponadgimnazjalnych. Mimo to, część uczelni nadal uniemożliwia takim kandydatom 

wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na równych zasadach z obecnymi 

absolwentami szkół ponadgimnazjalnych. Jak wskazałem w poprzednim piśmie, sytuacja ta 

może budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania prawa do nauki, 
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wynikającego z art. 70 Konstytucji RP w związku z wyrażoną w art. 32 ust. 1 ustawy 

zasadniczej konstytucyjną zasadą równości.

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.), 

uprzejmie proszę Pana Ministra przedstawienie wyjaśnień w odniesieniu do 

powyższych przypadków, wskazanych w niniejszym wystąpieniu.

Zał.4.

Do wiadomości:

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa


		2017-02-09T16:07:31+0000
	Not specified




