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Pani 

Katarzyna Hall 

Minister Edukacji Narodowej 

 

I n t e r p e l a c j a 

do ministra edukacji narodowej  

 
w sprawie problemów z organizacją olimpiad przedmiotowych 

 

Szanowna Pani Minister! W ostatnim czasie otrzymałem bardzo niepokojące informacje 

dotyczące problemów z organizacją olimpiad przedmiotowych. Dotyczą one niestety 

całokształtu relacji pomiędzy MEN a organizatorami olimpiad, którymi są towarzystwa 

naukowe i uczelnie wyższe. Z ich strony otrzymałem listę zawierającą m.in. następujące 

zastrzeżenia: 

1) Ministerstwo nie odpowiada na listy, nie udziela informacji przez telefon. Nieliczne 

z trudem umówione spotkania z wyższymi urzędnikami MEN zostały w ostatniej 

chwili odwołane. W trakcie tych zebrań, które doszły do skutku, przedstawiciele 

organizatorów olimpiad wyczuli niechęć urzędników MEN do merytorycznej 

dyskusji. 

2) Wprowadzone w 2009 r. coroczne konkursy na prowadzenie olimpiad 

przedmiotowych nie maja wystarczającego uzasadnienia merytorycznego. Każdą 

olimpiadę przedmiotową prowadzi kilkanaście wyższych uczelni i nie ma możliwości 

zastąpienia ich przez inny podmiot bez drastycznego obniżenia poziomu i rangi 

olimpiady. 

3) Wbrew opinii MEN istnieją prawne możliwości zlecania prowadzenia olimpiad 

przedmiotowych bez procedury konkursowej. Jest to ważne, gdyż olimpiady 

potrzebują stabilizacji.  



4) Przy ogłaszaniu konkursów na prowadzenie olimpiad MEN w roku 2009 popełnił 

poważne błędy - nie dotrzymane zostały ustalone terminy, spóźnione ogłoszenie 

rozstrzygnięcia konkursów znacząco utrudniło prowadzenie olimpiad. 

5) Warunki prowadzenia olimpiad w roku 209/2010, narzucone przez MEN, są trudne do 

przyjęcia. MEN wymaga od organizatorów zobowiązania do przeprowadzenia 

olimpiad nie precyzując warunków finansowych. Drastycznie zmniejszono 

finansowanie w drugiej połowie roku 2009 w stosunku do roku 2008, bez zmiany 

warunków prowadzenia olimpiad. Brak jest gwarancji finansowania w pierwszej 

połowie roku 2010. Pod argumentem większej przejrzystości finansowej 

wprowadzone drastyczne i nieuzasadnione zwiększenie wymogów biurokratycznych. 

Aby rozjaśnić nieco ten niepokojący obraz, pragnę dodać, iż planowane przez MEN 

zlecanie organizacji olimpiad jednej instytucji na okres kilku lat wydaje się być krokiem 

pozytywnym, jednak nadal niewystarczającym. Bez zmiany relacji między MEN 

a organizatorami olimpiad albo zakończą one działalność (jak Olimpiada Języka 

Francuskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Białoruskiego) albo ich 

poziom i ranga ulegną znaczącej degradacji. Ponieważ tego rodzaju zagrożenie jest bardzo 

realne, pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania: 

1. Czy do Pani Minister dochodzą bezpośrednio informacje o problemach z organizacją 

olimpiad przedmiotowych? 

2. Co, zdaniem Pani Minister, wpłynęło na tak radykalne pogorszenie relacji między 

MEN a organizatorami olimpiad przedmiotowych w ciągu ostatniego roku? 

3. Czy w obliczu zastrzeżeń ze strony organizatorów olimpiad Pani Minister 

przeprowadzi kontrolę funkcjonowania odpowiednich komórek Ministerstwa, 

zajmujących się przedmiotowym zadaniem? 

4. Jakie Pani Minister zamierza podjąć kroki w celu zagwarantowania ciągłości 

i wysokiego poziomu merytorycznego olimpiad przedmiotowych? 

 

Z wyrazami szacunku 

  


