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Szanowny Panie,

Rzecznik Praw Dziecka ze zrozlmieniem przyjmuje wszelkie obawy związane

Z powrotem uczniów do szkół w warunkach wciąŻ trwającej pandemii koronawirusa'

Wanalizie obecnej sytuacji dzieci imłodzieży Rzecznik Praw Dziecka musi jednak brać

pod uwagę szerokie spektrum problemów, w Ęm m.in.: kwestię kondycji zdrowotnej

i psychicznej uczniów przebywających od długiego czasu na zdalnym nauczaniu, wyniki

opracowań i badań władz oświatowych dotyczących jakości nauczania w systemie zdalnym,

wyniki opracowań i badań naukowych dotyczących zagroŻen związanych

z rozprzęstrzenianiem się wirusa, decyzje władz państwowych, w tym sanitarnych,

dotyczących wprowadzanych obostrzeń, harmonogramu ich znoszęnia i skutków

epidemiologicznych, które mogą być tego konsekwencją, a takŻę ana|izy działań

we wspomnianym zakresię podejmowanych w innych państwach europejskich. Biorąc

pod uwagę wszystkie te kwestie, na podstawie wyników analiz i rekomendacji naukowców

i ekspertów Rzecznik nie znajduje wystarczających podstaw do podzielenia opinii, ze powrót

uczniów do szkół mógłby ,,zabutzyć tok nauczania, który był prowadzony od października

2020 roku''. W opinii Rzecznika to właśnie nauka zda|nabyłazaburzęniem normalnego toku

nauczania i powrót do nauki stacjonarnej będzie powrotem do normalności w tym zakresie.

Podobnie Rzecznik Praw Dziecka nie znajduje w powyzszych opracowaniach podstaw

do podzielenia opinii, jakoby ,,powrót do szkół w tym roku szkolnym mógłby zagrażać

między innymi normalnym wakacjom, a przede wszystkim zagraŻać, zdrowiu''. W warunkach

nadchodzącego całkowitego ,'odmrcŻenia gospodarki'' i trwającego programu szczepień

analizy skutków tych decyzji nie wskazują na to, ze otwarte szkoły, w których obowiązywać
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będzie reżim sanitarny, stanowić będą istotnię większe zagroŻenie niz otwarte np. obiekty

sportowe, restauracje czy punkty handlowe.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka zwraca przy tym uwagę' Że Rzęcznik Praw Dziecka

nie posiada inicjatywy ustawodawczej ani nie ma możliwości wydawania decyzji o mocy

rządowych rozporządzeń, dlatego w tych kwestiach należy zwróció się do właściwych

organów państwowych, zgodnie z ich kompetencjami. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym

Biura Rzecznika Praw Dziecka Pański list należy przyjąćjako petycję i zgodnie z art. 6 pkt.l

ustawy zdnia 1l lipca Ż0l4 r. (Dz.U. Ż0l4'll95) o petycjach ,,adresat peĘcji, który jest

niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła jq nienłłocznie, nie później jednak niż w terminie

30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajqc

o tym równocześnie podmiot wnoszqcy petycję".W związku zpowyŻszym Biuro Rzecznika

Praw Dziecka przekazało Pana list zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów i Ministerstwa Edukacji iNauki. organy te udzielą Panu odpowiedzi.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielają telefonicznie informacji o prowadzonych

w biurze spraluach. osoba uprmunioną może uzyskać stosownq informację w sprawie, gdy złoży - podajqc imię

i nanłisko i sygnaturę sprawy-zapytanie:

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

- pocztq na adres:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Chocimska 6

00-791 Warszavva

- poprzez ePUAP na slcrytkę: /BRPD/SlłytkaESP

Z ał qc z ni k : KI ąuzul a info r m acyj na

Z poważaniem,

Ęrehor kspołu P rezydialnego

Rafał Drzewiecki



Zgodniezart' l3ust. l i2orazart' 14ust's lit' c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27 kwietnia20l6
r' wsprawie ochrony osób ftzycznychwzvtiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepĘwu takich danych
oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46lWE (RoDo)' informuję, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka zsiedz|bą przy ul' Chocimskiej 6, wWarszawie 00-79l,
tel.: (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych";

2. cęlem zbierania danych jest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w KonsĘtttcji RP, trstawie z dnia 6 stycznia 2000 r' o Rzeczniht Praw Dziecka'
,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na straŻy praw dziecka określonych wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach
dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'';

3' podanie danych umozliwi podejmowanie działań ma1ących na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;

4. przeLwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art' 6 ust' l lit' c) - e) oraz art. 9 ust. 2 lit' c), l) RoDo:
_ przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciasżącego na administratorze;
_ p(zeFłłarzanie jest niezbędne do ochrony Żywotnych interesów osoby' której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
_ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania rea|izowanego w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy

publ icznej powierzonej admin istratorowi;
_ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Zywotnych interesórv osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,

której dane dotycą, jestftzycznie lub prawnie niezdolna do wyraŻenia zgody;
- przet:warzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wramach sprawowania wymiaru

sprawiedl iwości przez sądy ;

5' zgodnie Z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz art. 14 ust. 5 lit. c, administrator danych jest zwolniony z obowiązku informacyjnego
osoby, której dane osobowe pozyskał w sposób inny niz od osoby' której dane dotyczą;

6' przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treŚci danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnięsienia
skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych);

dane udostępnione przez PaniąlPana będą podlegĄ udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
instytucje upoważnione z mocy prawa, jak sądy' prokuratura, policja oraz szkoły, urzędy zainteresowanę, domy dziecka, ośrodki
opieki, domy pomocy społecznej i podobne;

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlega-ją zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba'
że z nakazu sądu,

10' dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art' 6 ust' 2 ustawy
zdnia14lipca l983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U' z20|8r' poz.2l7,zpÓżn.zm.);

I l. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Jacek Bajorek, Biuro
Rzecznika Praw Dziecka Warszawa, 00-791 ul. Chocimska 6, adres e-mail: RODO@brpd.gov.pl.
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