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Pani
Roksana Tołwińska
Dyrektor Departamentu
Departament Programów Nauczania
i Podręczników
w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Szanowna Pani Dyrektor,

uprzejmie informuję, Że do Rzecznika Praw Dziecka skierowano skargę na decyzję

Komitetu Głównego olimpiady Biologicznej ogłoszoną w Raporcie z zawodów okręgowych

50 olimpiady Biologicznej ogłoszonym 17 marca Ż0Ż| roku na stronię

http://www.olimpbiol.pll

Jak wynika z REGULAMINU OGOLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

olimpiadę Biologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych przeprowadza Komitet

Główny olimpiady Biologicznej (KG) przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa

Przyrodników im. Kopernika wraz z Komitetami okręgowymi (Ko) zgodnie

z rozporządzenięm Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia Ż002 r. (Dz. U.

nr 13, poz. lŻ5 wraz z poźniejszymi zmianami) oraz Rozpotządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 marca Ż020 r. (Dz. U. z Ż020 r., poz. 530). wydatki związane

z organizacją i przeprowadzeniem zawodów są pokrywane z dotacji Ministerstwa Edukacji

Narodowej przekazywanej na rachunek bankowy KG na podstawie umowy podpisanej po

wygraniu konkursu na otganizację olimpiady.

Przepis s 6. ww. REGULAMINU przewiduje Tryb odwoławczy, z którego

skorzystało, jak wynika z wyjaśnień do zadania 7I, kilkunastu Uczestników zawodów

okręgowych olimpiady Biologicznej. Z rozpatrzenia zastrzeŻeń, które wnieśli wynika, że

zasady oceniania rozwiązań tego zadania pozostają niezmienione. Punktem Spornym
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pozostaje stanowisko zajęte wobec występowania/lub nie u człowieka odwrotnej

transkryptazy.

Zgłaszający przekazali m'in., Że: Pozostawienie bez korekty zadania nr 7 olimpiady

Biologicznej i bez opublikowania na stronie olimpiady informacji o tym, że popełniono błqd

i bez przeprosin skierowanych do uczestników olimpiady naszym zdaniem rujnuje moralność

młodzieży w Polsce i to szczególnie można powiedzieć kwiatu młodzieży Polskiej z wybitnymi

uzdolnieniami i zainteresowaniami naukowymi. Czy środowiska naukowe w Polsce mogq

bezkarnie implementować publicznie nieprawdę? Czy mogq kłamać i bronić się że, majq do

tego prawo! Czy szczyt elit naukowych i pedagogicznych w Polsce może w ten sposób

demoralizować młodych ludzi w Polsce? Czy takwreszcie ma wyglqdać wychowanie młodego

pokolenia Polakow? Czy taki majq mieć wzór do późniejszych powtórzeń podobnych

nieeĘcznych zachowań, bo największe autoryteĘ w Polsce ich takich postaw uczq swoim

niecnym przykładem?

Jednocześnie Zgłasza1ący wnioskują o zbadanie decyzji Komitetu Głównego

Olimpiady Biologicznej w Polsce wobec podania - w ich opinii - nieprawdziwych danych

naukowych, co w przypadku braku reakcji skutkuje slcrzlnvdzeniem wielu obecnych

uczestników tej olimpiady, oraz co jeszcze w przypadku braku reakcji władz w Polsce

i Krakowie, może skutkować utrwaleniem się negatywnych wzorców nieeĘcznych zachowań

i informacji wśród uczestników następnych edycji tego prestiżowego konkursu.

Na podstawie art. l0 ust. l pkt. 2 oraz l}a ust.| ustawy z dnia 6 sĘcznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z Ż0Ż0 t., poz. l41) zwrucam się o rozpoznanie sprawy

w ramach kompetencji oraz udzięlenię odpowiedzi Zgłaszającym, z podaniem

jej do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka.

Zpoważaniem

Ęrehor Zespołu ds. Edulrncji i Wychowcnia

Ireneusz Maj

Załączniki
l. Skarga wniesiona przez

tzŻ0 marca 202l roku.
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