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Szanowny Panie Ministrze!

Docierają do mnie informacje mogące świadczyć o problemie z zapewnieniem 
równego traktowania dziewcząt i chłopców w procesie rekrutacji do klasy pierwszej 
Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (dalej jako: „OLL”) w roku szkolnym 
2022/2023 w postaci ograniczenia liczby miejsc dla dziewcząt do 5 oraz wyższego 
minimalnego progu punktowego dla dziewcząt niż chłopców uprawniającego do 
przyjęcia do klasy pierwszej.

Tymczasem, w ramach przyznanych kompetencji zarówno na mocy art. 208 
Konstytucji RP, jak i ustaw zwykłych: ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627, t.j. ze zm.; dalej jako: „ustawa o RPO”) oraz   
ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w 
zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2156, t.j.), która czyni Rzecznika 
niezależnym organem do spraw równego traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich 
szczególną wagę przykłada do przestrzegania przez organy i instytucje publiczne 
zakazu dyskryminacji ze względu na płeć i nakazu równego traktowania ze względu na 
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tę cechę – fundamentalnej zasady prawa międzynarodowego, europejskiego i
krajowego.

W związku z powyższym, działając w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO
zwracam się do Pana Ministra – wobec powierzenia Ministerstwu Obrony Narodowej
zadań organu prowadzącego OLL w Dęblinie1 – o wskazanie przyczyn ograniczenia do
5 liczby miejsc dla dziewcząt w procedurze naboru do klasy pierwszej OLL w Dęblinie
w roku szkolnym 2022/2023 i zróżnicowanego (wyższego dla dziewcząt niż dla
chłopców) pułapu punktowego, przekroczenie którego uprawniało do przyjęcia do
klasy pierwszej OLL w Dęblinie w roku szkolnym 2022/2023.

Będę również wdzięczny za wyjaśnienie, jakiego rodzaju zaświadczenia od
lekarza ginekologa wymagano wyłącznie od kandydatek (dziewcząt) stawiających się
na badania lotniczo-lekarskie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w
Warszawie w ramach procedury rekrutacji do OLL w Dęblinie w roku szkolnym
2022/2023.

Jednocześnie będę zobowiązany za przekazanie Rzecznikowi kopii odpowiedzi
na pismo z dnia 10 października 2022 r. skierowane do Ministerstwa Obrony
Narodowej przez pełnomocnika Pani                i Pana                
zatytułowane „Wezwanie do zapłaty wraz z wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej”, dotyczące wskazanych wyżej kwestii.

Łączę wyrazy szacunku

Valeri Vachev
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/-podpisano elektronicznie/

1 Zob. § 3 Statutu Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Franciszka Żwirki  i
Stanisława Wigury w Dęblinie, dostęp pod adresem:
https://oll.wp.mil.pl/u/STATUT_2020_XII.pdf [dostęp: 10 listopada 2022 r.].
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