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do ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

w sprawie zrównania szans młodzieży zdającej maturę w technikach i 

maturzystów liceów ogólnokształcących w procedurze rekrutacyjnej na wyższe 

uczelnie techniczne 

Szanowna Pani Minister! Nauczyciele techników zwrócili się do mnie w 

sprawie rozwiązania problemu nierównych szans młodzieży z techników w dostaniu 

się na uczelnie techniczne. Uczniowie ostatnich klas w tych szkołach zdają maturę 

z przedmiotów ogólnych, tak jak ich koledzy z liceów ogólnokształcących, a 

dodatkowo mają egzamin zawodowy. 

O przyjęciu na studia decyduje punktacja ustalana przez senaty uczelni za 

poszczególne przedmioty maturalne, przy czym gros uczelni wymaga matury na 

poziomie rozszerzonym, zwykle z trzech przedmiotów ogólnych. Przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym uczniowie z techników do tej pory nie mają (w nowej 

podstawie programowej będą mieć dwa), podczas gdy uczniowie liceów 

ogólnokształcących mają i będą mieć nawet cztery. Wiedza zdobyta przez uczniów 

techników z przedmiotów technicznych, np. z mechaniki, elektroniki czy 

zootechniki, nie jest uwzględniana w punktacji warunkującej przyjęcie na uczelnie 

techniczne, takie jak np. Politechnika, WAT czy SGGW. Procedura 

kwalifikacyjna przy rekrutacji na te uczelnie jest bowiem taka sama jak na 

uniwersytety, gdzie decyduje liczba punktów za maturę za przedmioty 

ogólnokształcące, najwięcej na poziomie rozszerzonym. W przypadku Politechniki 

Warszawskiej na przykład są to: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru 

(w zależności od wydziału różnie punktowana jest: fizyka, informatyka, chemia, 

biologia, język obcy, bez uwzględnienia przedmiotów zawodowych). Zatem 

uczniowie techników mają gorszy start życiowy w dostaniu się na uczelnie 

techniczne, pomimo dobrze zdanych egzaminów zawodowych i dyplomu z 

wyróżnieniem, bo ten dyplom nie jest punktowany, a ponieważ nie mają w szkole 



przedmiotów z rozszerzonym programem, to muszą się sami dokształcać, bo niewielu 

stać na korepetycje. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

Czy ministerstwo dostrzega problem nierównych szans młodzieży zdającej maturę 

w technikach w dostaniu się na wyższe uczelnie techniczne? 

Czy dwa resorty NiSW oraz MEN nie powinny przygotować takiego 

rozwiązania, które umożliwi uwzględnienie przy kwalifikacji na wyższe uczelnie 

techniczne dodatkowych punktów, np. w ramach przedmiotu do wyboru, za 

posiadanie dyplomu z konkretnego zawodu, który absolwent chce kontynuować? 

Z poważaniem 

Poseł Joanna Fabisiak 

Warszawa, dnia 29 października 2014 r. 


