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Stowarzyszenie Sieć Obywatelską Watchdog Polska domagało się od Uniwersytetu 

Jagiellońskiego udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych z przedmiotów: prawo konstytucyjne 

i prawo administracyjne wykorzystywanych podczas egzaminów. 

– Mamy powszechny dostęp do egzaminów maturalnych czy wstępnych na aplikacje. Nie widzę 

powodów, dla których w przypadku egzaminów podczas studiów miałoby być inaczej – mówi 

Bartosz Wilk, wiceprezes Watchdog Polska. 

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego miały jednak inne zdanie.  

W ich ocenie arkusze egzaminacyjne nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy 

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).  

Tłumaczyły, że arkusze egzaminacyjne należą do sfery działalności wewnętrznej uczelni i nie 

mają znaczenia ogólnospołecznego, a są zwykłymi egzaminami w toku studiów. 

WSA w Krakowie przyznał jednak rację stowarzyszeniu.  

W uzasadnieniu wskazał, że arkusz egzaminacyjny jest metodą weryfikacji efektów kształcenia 

i jako taki stanowi informację publiczną. 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego złożył skargę na to orzeczenie.  

Wskazał w niej, że przygotowanie i wykorzystanie arkuszy egzaminacyjnych na egzaminy w 

toku studiów nie jest wykonywaniem władzy publicznej ani działaniem polegającym na 

dysponowaniu majątkiem publicznym.  

NSA nie przychylił się jednak do tej argumentacji i oddalił skargę kasacyjną rektora. 

To już kolejna sprawa, w której sąd uznał, że arkusze egzaminacyjne stanowią informację 

publiczną i jako takie powinny być jawne. 
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– Ogólna dostępność takich informacji jest bardzo ważna – przekonuje Bartosz Wilk.  

– Zdarza się, że pytania egzaminacyjne nie są zmieniane przez nauczycieli akademickich przez 

lata. Jawność arkuszy z pytaniami mogłaby zapobiec takim sytuacjom z korzyścią dla 

absolwenta i rynku pracy – wskazuje Wilk. 

Dostępność pytań egzaminacyjnych jest ważna, bowiem zapewnia kontrolę społeczną nad 

poczynaniami uczelni. 

Na wielu uniwersytetach za granicą jawność jest standardem. Przykładowo Wydział 

Matematyki Uniwersytetu w Cambridge po każdej sesji publikuje pytania egzaminacyjne.  

 

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1423885,arkusze-egzamianacyjne-na-uczelniach-

jawnosc.html 


