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Regulamin Konkursu Bioetycznego edycja III 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ilekroć w Regulaminie używa się określeń: 

• Organizator – należy przez to rozumieć Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII w 
Krakowie oraz Poradnię Bioetyczną przy UPJPII w Krakowie. 

• Uczestnik –  należy przez to rozumieć ucznia szkoły, zgłoszonego do Konkursu Bioetycznego 
edycja III przez opiekuna naukowego, przy czym rozróżnia się odpowiednio: 

a) Uczestnik I etapu Konkursu Bioetycznego  – uczeń szkoły biorący udział w I etapie 
Konkursu Bioetycznego edycja III. 

b) Uczestnik II etapu Konkursu Bioetycznego - uczeń szkoły biorący udział w II etapie 
Konkursu Bioetycznego edycja III.  

• Szkoła – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową (liceum, technikum, etc.), 
zgłaszającą swój udział w Konkursie Bioetycznym edycja III, z której został zgłoszony Uczestnik 
I etapu. 

• Opiekun naukowy – należy przez to rozumieć nauczyciela/pedagoga zgłaszającego 
odpowiednio Szkołę i Uczestników do Konkursu Bioetycznego edycja III. 

• MIB – należy przez to rozumieć Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII. 

• PB – należy przez to rozumieć Poradnię Bioetyczną przy UPJPII. 

• KB – Konkurs należy przez to rozumieć Konkurs Bioetyczny edycja III dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

• KOKB – należy przez to rozumieć Komitet Organizacyjny Konkursu Bioetycznego edycja III dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

• Formularz – należy przez to rozumieć obowiązkowy formularz wraz z załącznikami, 
przeznaczony do zgłoszenia udziału w Konkursie Bioetycznym edycja III. 

• Strona internetowa konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową 
www.konkursbioetyczny.pl  przeznaczoną do obsługi Konkursu Bioetycznego edycja III. 

• Regulamin KB – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu Bioetycznego edycja 
III organizowanego przez MIB UPJPII w Krakowie oraz PB UPJPII w Krakowie wraz z 
późniejszymi zmianami oraz załącznikami. 

• UPJPII – Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II w Krakowie. 



 2 

2. Konkurs Bioetyczny jest finansowany ze środków pozyskanych od sponsorów. Organizator nie 
zapewnia  Uczestnikom zwrotu kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania, kosztów wyżywienia 
ani też innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w poszczególnych etapach KB. 
 

3. Cele Konkursu: 

• Upowszechnianie wiedzy medycznej, biologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych                        
i filozoficznych. 

• Podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych                    
i filozoficznych. 

• Dotarcie z promocją wiedzy również  do grup uczniów wykluczonych zamieszkujących obszary 
wiejskie i doświadczających barier edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

Prawa i obowiązki Organizatora 

 

Organizatorem Konkursu Bioetycznego jest Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie. 

1. Zadaniem Organizatora jest: 

• Powołanie  KOKB – poszczególnych członków KOKB powołuje i odwołuje dyrektor PB. Dyrektor 
KB jest każdorazowo dyrektorem KOKB. 

• Wspieranie KOKB przy organizacji poszczególnych etapów konkursu, w szczególności 
wyłonienie ekspertów w dziedzinie bioetyki jako członków komisji oceniających testy, również 
spośród osób niebędących pracownikami MIB lub PB. 

• Akceptacja przygotowanej przez KOKB listy zagadnień oraz bibliografii na poszczególne etapy 
KB. 

• Akceptacja przygotowanych przez KOKB testów na poszczególne etapy KB. 

• Oferowanie pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów i sporów dotyczących KB. 

• Pozyskanie sponsorów i  nagród dla laureatów KB oraz przygotowanie i realizację KB. 

2. Organizator KB działając łącznie lub samodzielnie ma prawo do: 

• Anulowania wyników poszczególnych etapów w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń 
Regulaminu KB. 

• Powtórzenia poszczególnych etapów KB w razie ujawnienia nieprawidłowości naruszających 
Regulamin KB. 

• Wykluczenia z udziału w KB Uczestników łamiących Regulamin KB. 
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• Reprezentowania KB na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi 
(sponsorami, darczyńcami, instytucjami państwowymi lub zagranicznymi, etc.). 

3. Organizator ma obowiązek rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących 
KB i jego uczestników. 
 

4. Organizator zleca KOKB: 

• Opracowanie i przygotowanie programu etapów, listy zagadnień na poszczególne etapy KB, 
opracowanie stosownej bibliografii oraz przygotowanie testów. 

• Organizację procesu rekrutacji uczestników. 

• Czuwanie nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów KB, w tym prawo 
wykluczenia Uczestników w przypadku nieprzestrzegania przez nich Regulaminu KB. 

• Organizację dystrybucji wyników. 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. 

KOKB jest uprawniony do wprowadzenia procedur szczególnych związanych z organizacją i realizacja 
KB w czasie obowiązywania pandemii oraz w przypadku trudności technicznych lub ograniczeń 
spowodowanych decyzjami administracyjnymi lub prawnymi. Procedury szczególne związane z 
organizacją i realizacją KB opracowywane są przez KOPB na zasadach autonomii i nie wymagają 
dodatkowego zatwierdzenia dla swej ważności.  

 

Rozdział III 

Organizacja Konkursu Bioetycznego edycja III 

  

I. Uczestnicy 

1. Adresatami KB są zainteresowani bioetyką uczniowie szkół ponadpodstawowych działających na 
terenie RP, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym, Opiekun naukowy osoby zainteresowanej udziałem w 
KB powinien złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa Szkoły w KB wraz z załącznikami 
(formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KB).  

3. Do  II etapu KB  ze wszystkich województw RP przechodzi 150 uczniów posiadających najwyższe 
wyniki uzyskane w pierwszym etapie KB przeprowadzonym w Szkole.   

4. Opiekunem naukowym Uczestników jest osoba wyłoniona spośród kadry pedagogicznej Szkoły 
lub osoba zaakceptowana i wskazana przez Dyrektora Szkoły. 

5. Aby Uczestnik I etapu spełniający przesłanki uprawniające do przystąpienia do II etapu KB mógł 
wziąć udział w II etapie KB, Opiekun naukowy jest zobligowany do przesłania formularza 
zgłaszającego Uczestnika II etapu KB (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do Regulaminu KB)  wraz z 
niezbędnymi oświadczeniami i zgodami Uczestników na udział w KB, które Opiekun naukowy jest 
zobowiązany uzyskać przed przystąpieniem Uczestników do I etapu KB. Uwaga: jeśli Uczestnik jest 
osobą niepełnoletnią (poniżej 18 roku życia) zgody na udział w KB są wyrażane przez rodzica lub 
opiekuna prawnego. 



 4 

6. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i zasad przeprowadzenia II etapu KB zostaną podane 
przez Organizatora  z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Jeżeli w trakcie KB zostanie wyznaczony inny niż wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu KB 
Opiekun naukowy, przydzielony przez Dyrekcję Szkoły nowy Opiekun naukowy jest zobligowany 
do niezwłocznego przesłania Organizatorowi KB załącznika nr 1 do Regulaminu KB. 

8. Uczestnikom KB, którzy zakwalifikowali się do II etapu KB  zostanie przydzielony indywidualny 
numer, który posłuży w II etapie KB do zakodowania pracy.  Z zastrzeżeniem, iż kodowanie pracy 
w  formie online II etapu KB będzie na innych zasadach. 

9. Uczestnik ma prawo do wglądu do swojej pracy z II etapu KB w terminie wyznaczonym przez KOKB, 
bez możliwości jej zabrania i powielania. Ewentualne uwagi rozpatrywane będą w formie 
zastrzeżenia.  

 

II. Organizacja KB 

1. Konkurs Bioetyczny składa się z: 

a) I etapu (szkolnego), 

b) II etapu (finału). 

2. I etap KB : 

• I etap KB ma charakter egzaminu pisemnego. Na jego rozwiązanie uczestnik ma 45 minut, może 
zdobyć 90 punktów. Po weryfikacji zgłoszenia Szkoły, na adres e- mail podany w formularzu 
zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu KB) i potwierdzeniu rejestracji Szkoły do udziału 
w KB, najwcześniej w dniu poprzedzającym etap szkolny zostanie wysłany test. Klucz 
odpowiedzi zostanie przesłany do kilku godzin po zakończeniu rozwiązywania testów przez 
Uczestników I etapu.  

• Zadaniem Opiekuna naukowego Uczestników jest przeprowadzenie I etapu KB (szkolnego), 
nadesłanie listy Uczestników wraz z otrzymaną liczbą oraz przesłanie kompletnej dokumentacji 
zgłoszeniowej Uczestnika, który zakwalifikował się do II etapu KB. 

• Dokumentacja zgłoszeniowa Uczestników II etapu KB wyłonionych w I etapie KB powinna 
zostać przesłana przez Opiekuna naukowego w formie skanu (pdf) na adres e-mail: 
konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl najpóźniej 7 dni po przeprowadzeniu I etapu KB. Natomiast 
oryginały dokumentów powinny zostać przesłane drogą poczty tradycyjnej na adres: 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków z dopiskiem 
KONKURS BIOETYCZNY edycja III.  

• Wszelka korespondencja lub kontakt dot. Informacji o  KB pomiędzy Opiekunami naukowymi 
a Organizatorem lub KOKB odbywa się drogą mailową poprzez adres mailowy: 
konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl lub telefonicznie pod nr +48 604 227 596. 

3. II etap KB : 

• II etap KB ma charakter egzaminu pisemnego. Przystępując do II etapu KB Uczestnik II etapu 
powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numer identyfikacyjny (w postaci opaski 
na ręce) przydzielony przez Organizatora. Na sali egzaminacyjnej Uczestnicy II etapu KB nie 
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mogą posiadać żadnych pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. 

• Organizator KB nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione przed salą 
egzaminacyjną rzeczy osobiste, w tym telefony komórkowe oraz inne urządzenia 
elektroniczne. 

 

III. Przepisy szczegółowe 

1. KOKB lub Organizator może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z dalszego udziału w 
Konkursie w przypadku naruszenia Regulaminu KB lub przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, m.in. kiedy zostanie stwierdzone : 

• korzystanie z niedozwolonych pomocy w trakcie przeprowadzania I lub II etapu KB, 

• złamanie Regulaminu, 

• niesamodzielnej pracy. 

2. KB skierowany jest do wszystkich Szkół działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. O 
kolejności zakwalifikowania Szkoły do udziału w I etapie KB decyduje termin zgłoszenia. W ramach 
I etapu KB przeprowadzonego przez Szkołę liczba Uczestników biorących udział w I etapie KB nie 
jest ograniczona przez Organizatora.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje 
Organizator. 

 

Rozdział IV 

Uprawnienia i nagrody 

 

1. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawia zaświadczenie o uzyskanym w przebiegu KB miejscu 
oraz liczbie punktów. 

2. Dla laureata I miejsca II etapu KB edycja III Organizator przewiduje Diamentowy Indeks 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz nagrodę rzeczową w postaci laptopa. Dla laureatów 
II i III miejsca II etapu KB edycja III  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci tabletów. 

3. W miarę pozyskanych środków Organizator przewiduje dla laureatów i Uczestników II etapu KB 
edycja III  oraz ich Opiekunów naukowych dodatkowe nagrody rzeczowe, przy czym nie są one 
przez Organizatora gwarantowane. Informacje na temat puli nagród i wsparcia sponsorów, będą 
publikowane na bieżąco na stronie internetowej KB. 

4.  

Rozdział V 

 Klauzula informacyjna 
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1. Administratorem danych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Kanoniczej 25  
w Krakowie. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym 
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  IODO@upjp2.edu.pl ub drogą poczty 
tradycyjnej listownie na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanonicza 25, 31-002 
Kraków z dopiskiem IOD. 

3. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem przez Organizatora 
Konkursu będą przetwarzane do 5 lat. Na podstawie: 

a. udziału w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b. wyboru laureatów i przyznania nagród – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

c. kontaktu z Uczestnikiem w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

d. publikacji informacji o laureatach konkursu– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

e. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

f. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest świadomie i dobrowolnie 
wyrażona zgoda przez Uczestnika poprzez wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej, w tym 
niezbędnych oświadczeń i zgód Uczestnika oraz Opiekuna naukowego sprawującego pieczę nad 
Uczestnikiem i zgłaszającego dokumentację zgłoszeniową do Organizatora/KOKB. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy jaką jest uczestnictwo w 
konkursie. 

6. Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty: 

• IT-MINDS S.A. – administrator systemów informatycznych 

• Media – reportaże, artykuły itp. 

7. Dane osobowe zbierane przez Organizatora; 

•   Dane Opiekunów Naukowych: 

1) Imię i nazwisko, 

2) Pełniona funkcja, 

3) Adres e-mail, 

4) Numer telefonu. 

•   Dane Uczestników KB II etapu:  

1) Imię i nazwisko, 

2) Data urodzenia, 

3) Szkoła - adres, 

4) Klasa. 
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8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Administrator informuje, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone 
zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem 
adresu e-mail: konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby. 

10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Dane osób fizycznych, które przekazują dane osobowe w związku z organizowaniem i 

przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje KOKB w porozumieniu z 
Organizatorem. 

2. Nie przewiduje się możliwości odwołania od decyzji podjętej przez Organizatora. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz  zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym; 

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu Bioetycznego;  

Załącznik nr 3: Protokół z I etapu (szkolnego) Konkursu Bioetycznego. 


