
BIURO
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 30 marca Ż02l r.

zEw .441 .327.2021 .ES
(w odp. należy podać nr sprawy)

Polskie Towarzystwo Przyrodników
im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Podwale 1 m.2
31_118 Kraków
e-mail: biu ro@ptpk.org

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, Że doRzecznika Praw Dziecka skierowano:

l. Petycję w sprawie decyzji Komitętu Głównego olimpiady Biologicznej zawartej

w Raporcie z zawodów okręgowych 50 olimpiady Biologicznej ogłoszonym 17 marca

2021 roku na stronie http://www.olimpbiol.pl/

Zgłaszający wnoszą o natychmiastowe uniewaznienie tej decyzji Komitętu Głównego

Olimpiady Biologicznej w zakresie pytania nr 7.

2' Skargę na decyzję Komitetu Głównego olimpiady Biologicznej zawartą w Raporcie

zzawodów okręgowych 50 olimpiady Biologicznej ogłoszonym 17 marca202| roku

na stronię http ://www'olimpbiol.p|/

W świetle przepisów $ 9 rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

29 sĘcznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,

turniejów i olimpiad (Dz' U. z 20Ż0r', poz. 1036) olimpiady mogą byc organizowane przez

szkoły wyŻsze, jednostki naukowe i inne podmioĘ prowadzące statutową działalnośc

oświatową lub naukową, zwane dalej ,,organizatorami". W organizacji olimpiad mogą

uczestniczyć kuratorzy oświaty. Organizator powołuje komitet główny olimpiady' określając

w akcie powołania nazwę o|impiady i siedzibę komitętu głównego' W skład komitetu

głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół' o których mowa w $ 7 ust. l,

oraz specjaliści z zakręsu dziędzin nauk objętych programem olimpiady' Komitet główny

olimpiady opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organizatorowi program olimpiady oraz

regulamin olimpiady. Regulamin olimpiady zawiera w szczególności:
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l) ttyb powoĘwania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitętu głównego

i komitetów okręgowych;

2) tryb przeprowadzania za:wodów poszczególnych stopni, w tym powoływania

komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny

prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów;

3) zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczegolnych stopniach zawodów

oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach

zawodów;

4) kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni oraz tryb

odwoływania się przez Uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach

zawodów (...)'

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 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 29 stycznia Ż00Ż r. (Dz' U.

nr l3, poz' l25 wtaz z późniejszymi zmianami) orazRozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 marca Ż020 r. (Dz. U. z Ż0Ż0 r., poz. 530). Wydatki zvłiązane

z otganizacją i przeprowadzęniem zawodów są pokrywane z dotacji Ministerstwa Edukacji

Narodowej przekazywanej na rachunek bankowy KG na podstawie umowy podpisanej po

wygraniu konkursu na organizację olimpiady.

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

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

okręgowych olimpiady Biologicznej. Z rozpatrzenia zastrzeŻeil, które wnieśli wynika,

że zasady oceniania rozwiązań tego zadania pozostają niezmienione. Punktem spornym

pozostaje więc nadal stanowisko zajęte wobec występowania/lub nie u człowieka odwrotnej

transkryptazy, do czego szczegołowe odniesienie zawierają w punktach 2-6 Petycji' jak

również samej organizacji olimpiady oraz w ocęnię zgłaszających krzywdy wyrządzone

uczestnikom (w tym jak wskazano _ niepełnoletnim), ich nauczycielom i rodzinom.

Na podstawie art. l0 ust. l pkt. Ż oraz lla ust.| ustawy z dnia 6 sĘcznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U' zŻ020 r., poz. l4l) oraz w myśl przepisu art. 2 ustawy

1 Raport z zawodów okręgowych 50 olimpiady Biologicznej , str' Ż



z dnia l l lipca Ż0l4 t. o petycjach (Dz. U. z Ż0l8r., poz. 870), przekazuję do rozpatrzenia

zgodnie z kompetencją PeĘcję w sprawie decyzji Komitetu Głównego olimpiady Biologicznej

zawartej w Raporcie z zawodów okręgowych 50 olimpiady Biologicznej ogłoszonym 17

marca 202] roku na stronie http://www.olimpbiol.p// wniesioną przęz

wnioskując o udzielenie odpowiedzi

zgłaszającym (z podaniem jej do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka.

Jednocześnie w związku z Postanowieniami końcowymi zawartymi w $ l0

REGULAM|NU (Decyzje w sprawach nieobjęĘch powyższym regulaminem podejmuje KG

w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Przyrodnikaw im. Kopernika), zwracam się

o rozpatrzenie skargi, udzielenie odpowiedzi zgłaszającym, z podaniem jej do wiadomości

Rzecznikowi Praw Dziecka.

Załqcznik.

l. Klauzula informacyjna
Ż' Petycja zgŁoszona ptzez

zŻ0 marca 202l roku.
3. Skarga zgłoszona przez

zŻ0 marca 2021 roku.

ZpowaŻaniem

Ęrehor Zespołu ds. Edulrlrcji i Wychowania

Ireneusz Maj

Zgodniezań' l3ust. I j2orazart. l4ust'5 lit'c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)Ż016/679zdnia27 kwietnia20l6
r' w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchyleniadyrektywy 95/46^ilE (RoDo)' informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka z siedzibą przy ul. Chocimskiej 6, w warszawie 00-79l
tel.: (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych",

2' celem zbięrania danych jest realizac1a kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych w Konstytltcji RP, ustmuie z dnia 6 sĘcznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na straŻy prarv dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach
dziecka i innych przepisach pra'wa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'';

3- podanie danych umozliwi podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonrjnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;

4. przeLwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) - e) oraz art- 9 ust. 2 lit' c), l) RoDo:
_ przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąŻącego na administratorze,
_ przęlwarzaniejest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizyczne;,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Żywotnych interęsów osoby, której dane doĘczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,
której dane doĘczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrazenia zgody'



przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczęit lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości przez sądy ;

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

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

dane udostępnione ptzez Panią./Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
instytucje upowaŻnione z mocy prawa, jak sądy, prokuratura, policja oraz szkoĘ, urzędy zainteresowane' domy dziecka' ośrodki
opieki, domy pomocy społecznej i podobne;

8' Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w Ęm profilowaniu;

9. Administrator danych nie mazamiaruprzekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
ze znakazu sądu;

l0. dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres l0 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia l4lipca l983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U.z2o|8r'poz'Żl7,zpóżn.zm.);

l l ' dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurzę Rzecznika Praw Dzięcka: Inspektor ochrony danych _ Jacek Bajorek, Biuro
Rzecznika Praw Dziecka Warszarva, 00-791 ul. Chocimska 6, adres e-mail: RODO@brpd.gov.pl.
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Podpisane przez IRENEUSZ MAJ Dyrektor Zespołu ds. Edukacji i
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Zgodnie z Zaządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadzającym W Biuze
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pismo podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym nie Wymaga podpisu własnoręcznego jako właściwie zatwierdzone w systemie
teleinformatycznym BRPD.




