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(w odp. nalezy podać nr sprawy)

Szanowni Państwo,

w

odpowiedzi na Państwa wniosek

z dnia 11

Rozporzqdzenia MEN

o

Zmianę przepisu

sierpnia 20]7

r. w

w s 33 ust. l

pkt

2

sprawie publicznych placówek

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno_wychowawczych
zapewniajqcych opieĘ

i

oraz

placówek

wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem

stałego zamieszkania, naleŻy zaznaczyÓ, Ze Sprawa ta nie znajduje się

w

kompetencji

Rzecznika Praw Dziecka.

Rzęcznik Praw Dzięcka jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów

i

niezawisłym w swojej działalnościorganem ochrony prawnej, ktory działa na podstawie

aft.72 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. (Dz.U.22020 r. poz. l4l).
Rzecznik w sposób określony w ustawie podejmuje działania, mające na celu zapewnienie
dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju' poszanowaniem jego godności i podmiotowości'

Rzecznik nie zastępuje innych organów

w

załatwieniu Sprawy'

co do jej

istoty,

czyli nie wydaje rozstrzygnięcia w sprawie naleŻącej do ich kompetencji.

Jak wynika

z

zamięszczonej

w

Państwa

PeĘcji - listy adresatów'

ona została (zgodnie z właściwością)
również do Ministęrstwa Edukacji

W tym miejscu

podkreślenia wymaga' Że zmiany

Rządowemu Procęsowi Legislacyjnemu (RPL).

w

skierowana

iNauki.

rozporządzeniach podlegają

RPL to system

elektroniczny'

który przedstawia prace Rządu w zakresie fworzenia prawa. Rządowy Proces Legislacyjny
obejmuje: projekty załoŻeń projektów ustaw; projekty ustaw; projekty rozporządzeń Rady

fi
rrl. (--hcrilnska (;,

OO-791 WaLszarva,

\
*

Rzecznik
Prow Dzieckq

Mikałoj Płwlcrk

tcl. (22).5U3 (i(;00, fax (22) -5S3 (r(i 96, cnrail:

rprllritbrllcl.*.u.,r1,

ww:

brprl.gov.pl

Ministrów; projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów; projekty rozporządzen
właściwychministrów oraz wszelkie dokumenty doĘczące prac nad tymi projektami.

Z

kolęi odnosząc się do przesłanej ptzez Państwa petycji NIE !!! dla likłidacji

z informacjami
opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

szkolnictwa specjalnego w Polsce, zachęcam Państwa do zapoznania się
a-dla

h

ecka-ucznia-i-

ich--

o-rodzin

Znajduje się tam odpowiedź na nurtujący Państwa problem:
Co ze szkołami specjalnymi?

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje doĘczqce szkół
specjalnych. Dementujemy. Nie planujemy likwidacji Ęch placówek. Sq one ważnym
elementem systemu oświaty. Pracuje

w nich

wyspecjalizowana kadra, której wiedza,

umiejętnościi doświadczenie sq istotne we wsparciu szkół ogólnodostępnych. Chcemy
wykorzystać potencjał specjalistów z Ęch placówekw szkołach
Pracownicy Biura Rzecznika Prąw Dziecka nie udzielajq telefonicznie informacji o prowadzonych
w biurze sprawach. osoba uprawniona może uzyskać slosownq infornację w spralłie, gdy złoży - podajqc imię
i nazwisko i sygnaturę sprawy

- zapytanie:

-

pocztq eleklronicznq na adres: rpd@brpd.gov.pl

-

pocztq na adres:
Bittro Rzecznika Praw Dziecką
ul. Chocimska 6

00-791 Iilarszawa
-

poprzez ePUAP na slłytĘ: /BRPD/SlłytkaESP

Załqcznik: Klauzula informacyj na

Zpowużaniem

Ęrehor

Zespołu ds' Edukncji i Wychowania

Ireneusz Maj

Zgodnie z art. l3 ust' I l2 oraz art' l4 ust. 5 lit' c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l61679 z dnia 27 kwietnia 20l6
r. w sprar.vie ochrony osób flzycznych w związku z przeLwarzanlem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych
orazuchyleniadyrektyrły95/46ME(ogólne rozporządzenie oochroniedanych'1(Dz'Urz' UEL ll9 z04.05'2Ol6,str. l), informuję'że:

l)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

,,Administratorem danych".

w Warszawie, ul. Chocimska 6, dalej zwany

,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania skarg i wniosków, peĘcji, wniosków o dostęp do informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego, interpelacje 1 zapytania' interpretacje przepisów prawa, wysĘpień w ramach
konsultacji publicznych projektów aktów normaĘwnych i innych dokumentów rządowych, rv Ęm zgłoszeń, o których mowa w ań'
7ust. l ustawy zdnia7 lipca 2005 r. o działalnościlobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz'U' zzolh. poz.248 t'j') oraz
z dnia 6 wrześnla 200l r. o dostępie do informacji publicznej (Dz' IJ. z Żo16 r. poz' 1764);
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 6 września 200l r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z2o16r pz.I764) oraz lulawa z dnia l4 czenłca }960 r' Kodeks postępovania administracyjnego (Dz. tJ. z 20l7 r. poz. t257'
z późn. zn')];
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy udzielenie informacji publicznej, brak danych osobowych
niezbędnych do wydania decyąi odmownej będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
Administrator danych przewiduje moŻliwoścpowierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

w

zakresie niezbędnym

do rozpatrzenia sprawy,
posiada Pani/Pan prawo do:

.
o
.

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przeLwarzania'
rłmiesienia sprzeciwu wobec przeLwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
wniesienia skargi do organu nadzorczego_Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane przęz okres l0 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia |4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.IJ. z20|8 r ' poz. 2l7 z pó^' zm.);

9)

1

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka

'

dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych
Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszavta,00-'191 ul. Chocimska 6, adres e-mail: RODO@brpd.gov.pl.

W przypadku, gdy zamierzamy Wydać decyzję

W

przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.

-

Jacek Bajorek,

Potwierdzam zgodnośćkopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
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IRENEUSZ MAJ Dyrektor Zespofu
Wychowania

ds. Edukacji i
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Zgodnie.z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 20'l5 roku wprowadzającym W Biurze
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego.Zarządzania Doki:mentacją, pismo podpisane'eilóktronicznym
podpisem kwalifikow-anym nie Wymaga podpisu własnorĘcznego jako właścirfuie'zatwierdzóne w systemie

telei nformaty czny m BRPD.

