REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY CHEMICZNEJ Z WYDZIAŁEM CHEMII
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
(obowiązuje od roku szkolnego 2020/21)
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§1
ORGANIZATOR
Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej
Olimpiadą, jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii oraz Fundację Pro
Chemia przy Wydziale Chemii UJ, zwanych dalej organizatorem.
Nad merytorycznym przygotowaniem Olimpiady czuwa Komitet Główny.
Siedzibą Komitetu Głównego jest Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
W skład Komitetu Głównego wchodzą pracownicy Wydziału Chemii UJ.
Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej Olimpiady oraz na
stronie http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/ w zakładce Olimpiada Wiedzy Chemicznej.
Olimpiada jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

§2
CELE OLIMPIADY
Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i
umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych chemią.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
2. Olimpiada przeprowadzana jest wyłącznie w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów klas II szkół 3-letnich i klas II i III szkół 4-letnich, bądź 5-letnich; zwanych dalej
klasami II;
b) dla uczniów klas maturalnych tzn. klas III szkół 3-letnich i IV szkół 4-letnich lub 5-letnich;
zwanych dalej klasami maturalnymi.
3. Do dnia 30 września nauczyciel musi zarejestrować chęć uczestnictwa w Olimpiadzie jego
uczniów korzystając z formularza dostępnego na stronie Olimpiady podając ilość uczniów, która
pod jego opieką weźmie udział w Olimpiadzie. Jeśli w szkole pracuje więcej niż 1 nauczyciel, to
każdy nauczyciel chemii indywidualnie rejestruje swoich uczniów.
4. Jedna szkoła może być zarejestrowana przez więcej niż jednego z nauczycieli.
5. Do dnia 10 października, nauczyciele powinni opłacić udział uczniów, których liczbę zgłosili do
udziału w Olimpiadzie.
6. Uczestnicy Olimpiady rejestrują się indywidualnie korzystając z formularza dostępnego na stronie
olimpiady w okresie między 11 a 20 października. W przypadku osób poniżej 18 roku życia robią to za
nich ich przedstawiciele ustawowi.
7. Niepoprawne wypełnienie formularza przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego, może być
powodem do wykreślenia z listy.
7.1. W przypadku, gdy ilość uczniów zgłoszonych przez nauczyciela jest mniejsza niż wynika to z opłaty
przez niego dokonanej nadpłata ta nie jest zwracana.
7.2. W przypadku, gdy ilość uczniów zgłoszonych przez nauczyciela jest mniejsza niż faktycznie uczniów,
którzy zostali zarejestrowani, nauczycielowi na adres mailowy wysyłana jest lista zgłoszonych uczniów.
Nauczyciel skraca listę do liczby podanej w rejestracji. W przypadku braku odpowiedzi od nauczyciela
w przeciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości, skreślone zostają osoby najpóźniej
zarejestrowane.
8. Opłata za udział w Olimpiadzie przeznaczona jest na cele organizacyjne. Wysokość opłaty w danym
roku będzie zamieszczana na stronie internetowej Olimpiady.
9. Wszystkie osoby biorące udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady i ogłoszenia jej
wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- tj. w związku z akceptacją Regulaminu. Osoby poniżej
16 roku życia przed etapem szkolnym dostarczają do swojego nauczyciela zgodę na uczestnictwo w
Olimpiadzie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/opiekuna
prawnego.
10. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Olimpiady oraz informacją
o przetwarzaniu danych osobowych, co poświadczają podpisem przed rozpoczęciem Olimpiady.
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§4
PRZEBIEG OLIMPIADY
Olimpiada przeprowadzana jest osobno dla uczniów o których mowa w §3 ust. 2 lit. a i b.
Poziom wymagań jest dostosowany do możliwości dobrego ucznia z danego etapu nauczania, materiał
nie wykracza poza podstawę programową przedmiotu chemia dla III i IV etapu edukacyjnego, o której
mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.) lub nie wykracza poza podstawę programową przedmiotu
chemia dla liceum ogólnokształcącego, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r., poz. 467 z późn.
zm.)
Szczegółowy zakres materiału zamieszczony jest na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „Zakres
materiału”.
Olimpiada składa się z trzech etapów: pierwszego – eliminacji szkolnych, drugiego - okręgowych i
trzeciego – finału.

5. Etap I - eliminacje szkolne
5.1. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w szkołach. Za organizację etapu szkolnego odpowiada
nauczyciel zgłaszający uczniów do Olimpiady.
5.2. Eliminacje szkolne przeprowadza nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego w
oparciu o listę oraz zadania otrzymane przez organizatora Olimpiady.
5.3. Etap szkolny odbywa się w pierwszej dekadzie listopada. Dokładna data i godzina jest dostępna na
stronie organizatora Olimpiady i ogłaszana na początku każdego roku.
5.4. Zadania oraz lista uczestników są przesłane do nauczyciela w formie elektronicznej na email podany
podczas rejestracji.
5.5. Do dnia 20 listopada szkoła zobowiązana jest przesłać plik z wynikami uczniów z etapu szkolnego na
adres: konkurs@chemia.uj.edu.pl – zbiorczy dla całej szkoły.
5.6. Pełna lista uczestników zakwalifikowanych do etapu II będzie opublikowana przed 1 grudnia.
5.7. Limit punktów będący podstawą kwalifikacji do II etapu jest taki sam dla wszystkich szkół i wynosi co
najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Limit ten może zostać podwyższony przez Komitet
Główny.
6. Etap II - eliminacje okręgowe
6.1. Eliminacje okręgowe będą przeprowadzane w okręgach na terenie całego kraju. Eliminacje okręgowe
przeprowadzane są w wybranych szkołach, przez nauczycieli chemii z poszczególnych okręgów.
6.2. Lista oraz zasięg terytorialny okręgów jest dostępny na stronie organizatora.
6.3. Prace uczestników Olimpiady z poszczególnych okręgów są przekazywane do Komitetu Głównego
i poprawiane przez jego członków.
6.4. Pełna, zakodowana lista uczestników wraz z uzyskanym wynikiem punktowym będzie publikowana na
stronie internetowej Olimpiady. Uczestnicy Olimpiady, którzy nie wyrażą zgody na publikację, będą
mogli uzyskać taką informację wyłącznie osobiście w siedzibie organizatora.
6.5. Lista uczestników Olimpiady zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej olimpiady co najmniej na miesiąc przed trzecim etapem olimpiady. W przypadku braku
wyrażenia zgody na publikację wyniku uczestnik Olimpiady będzie mógł się dowiedzieć o swoim
zakwalifikowaniu bądź nie, jedynie osobiście w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora.

6.6. Limit punktów będący podstawą kwalifikacji do III etapu jest taki sam dla wszystkich szkół i wynosi co
najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Limit ten może zostać podwyższony przez Komitet
Główny.
7. Etap III – finał.
7.1. Do finału dopuszczanych jest nie więcej niż 200 osób, o których mowa w §3 ust. 2 lit. a i 200 osób, o
których mowa w §3 ust. 2 lit. b, którzy uzyskali najwyższe liczby punktów na etapie eliminacji
okręgowych.
7.2. Trzeci etap odbywa się wyłącznie w siedzibie organizatora.
7.3. Pełna, zakodowana lista uczestników Olimpiady wraz z uzyskanym wynikiem punktowym będzie
publikowana na stronie internetowej Olimpiady.
7.4. Imienna lista laureatów i wyróżnionych będzie publikowana na stronie internetowej Olimpiady.
8. Postanowienia wspólne
8.1 Na każdym etapie uczestnicy Olimpiady rozwiązują zadania na specjalnych arkuszach.
8.2 Ogłoszenie wyników trzeciego etapu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbywa się
w kwietniu danego roku szkolnego (przed zakończeniem nauki w klasach programowo najwyższych).
8.3 Prace uczestników Olimpiady na każdym etapie są kodowane.
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§5
ORGANIZACJA OLIMPIADY
Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów są ogłaszane na stronie internetowej
Olimpiady do końca września danego roku szkolnego.
Czas rozwiązywania zadań wynosi 90 minut na każdym etapie. Czas rozpoczęcia i zakończenia
eliminacji jest zapisywany na tablicy. Sale nie są wyposażone w zegary ścienne.
Zadania olimpijskie nie są publikowane po zakończeniu Olimpiady.
§6
UCZESTNICY
Uczestnicy powinni zebrać się na 15 minut przed rozpoczęciem eliminacji w miejscu przeprowadzania
danego etapu Olimpiady.
Uczestnicy Olimpiady przynoszą ze sobą:
 dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
 przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem),
 kalkulator prosty zawierający tylko działania takie jak: dodawanie, mnożenie, dzielenie,
odejmowanie i pierwiastkowanie (urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet,
kalkulator naukowy itp. nie mogą być używane),
Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez organizatorów
(maturalne tablice chemiczne).
Organizator Olimpiady może pozbawić uczestnika prawa do udziału w olimpiadzie, jeżeli naruszy on
zasady regulaminu, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz kontaktowanie się
podczas olimpiady z innymi uczestnikami.
§7
TRYB ODWOŁAWCZY
Uczestnicy Olimpiady oraz ich nauczyciele, którzy uzyskali pisemną zgodę uczestników lub ich
opiekunów prawnych i przedłożą ją organizatorowi przed uzyskaniem wglądu do prac, mają prawo
wglądu do prac w terminie wyznaczonym przez komisję. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do złożenia
pisemnego odwołania od wyniku Olimpiady w terminie do dwóch dni od wglądu do pracy. Termin ten
będzie ogłoszony na stronie internetowej. Prace będzie można obejrzeć w siedzibie Organizatora.
Sporządzenie kopii lub fotokopii możliwe jest wyłącznie za zgodę Organizatora.
Odwołanie może być przesłane przez uczestnika Olimpiady e-mailem na adres karol.dudek@uj.edu.pl
lub złożone osobiście w siedzibie Organizatora. Odwołanie musi zawierać wskazanie, które fragmenty
oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału
w Olimpiadzie.
4. Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu każdego z etapów olimpiady nie może być podstawą
składania odwołania.
5. Odwołania będą rozpatrywane przez Komitet Główny, którego decyzje będą ostateczne.
§8
UPRAWNIENIA ZWYCIĘZCÓW i LAUREATÓW OLIMPIADY
1. W terminologii Olimpiady przyjmuje się następujące pojęcia:
1.1. Zwycięzca Olimpiady - 1, 2 i 3 miejsce.
Trzech uczestników na każdym poziomie, którzy uzyskali najwyższą ocenę w III etapie. Jeżeli większa
liczba uczestników uzyska taką samą liczbę punktów pod uwagę będą brane wyniki z etapu II
(okręgowego). W przypadku, gdy suma punktów z dwóch etapów nie da rozstrzygnięcia zostanie
zorganizowana dogrywka w dniu rozdania nagród. Uczestnicy odpowiedzą ustnie na trzy wylosowane
pytania. Dogrywka będzie powtarzana do momentu wyłonienia zwycięzców.
1.2. Laureat
Tytuł laureata uzyskuje:
a) 20 uczniów klas, o których mowa w §3 ust. 2 lit. a , którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na
etapie finałowym, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał
dwudziesty finalista. Komisja może również przyznać wyróżnienia.
b) 60 uczniów klas, o których mowa w §3 ust. 2 lit. b, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na
etapie finałowym. Jeżeli większa liczba uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, pod uwagę
będą brane wyniki z II etapu (okręgowego).
2. Uczniowie, którzy uzyskają tytuł zwycięzcy Olimpiady, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, o
ile w danym roku zostaną one przewidziane.
3. Uczniowie, którzy uzyskają tytuł laureata, otrzymują dyplom oraz nagrody książkowe.
4. Nagrodzeni uczniowie odbierają nagrody podczas zakończenia Olimpiady. Nagrody nie będą wysyłane
pocztą.
4.1.W przypadku nieobecności na uroczystości zakończenia Olimpiady dyplom i nagrodę będzie można
odebrać w siedzibie Organizatora, w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego, w którym odbywa
się Olimpiada.
4.2.Istnieje możliwość pisemnego upoważnienia innej osoby do odbioru nagrody.
5. Nagrodą dla uczniów klas maturalnych, którzy uzyskali tytuł laureata, jest przyznanie maksymalnego
wyniku kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym (dalej: indeks) na stacjonarne studia pierwszego
stopnia – chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju, w liczbie nie większej niż 60
(15 miejsc na chemię medyczną, 30 miejsc na chemię i 15 na chemię zrównoważonego rozwoju).
5.1. Pierwszeństwo w wyborze indeksów mają laureaci z największą liczbą punktów, począwszy od miejsca
1, a następnie kolejno osoby z miejsca 2 i 3 aż do ostatniego indeksu.
5.2. W przypadku, gdy grupa laureatów z tym samym wynikiem, jest większa niż liczba pozostałych do
wyboru indeksów, pod uwagę będzie brany wynik z II etapu.
5.3. Indeksy przyznawane i wybierane są w kolejności z listy rankingowej. Lista rankingowa tworzona jest
zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w III etapie olimpiady. W przypadku tej samej liczby punktów
pod uwagę brany jest wynik z etapu II. W przypadku, gdy liczba laureatów z tymi samymi wynikami,
jest taka sama, organizowana jest dogrywka za pomocą krótkiego testu (zestawu zadań), w którym poza
wynikiem uzyskanym za poprawność rozwiązania liczy się także czas rozwiązania.
5.4.W przypadku, gdy liczba laureatów jest mniejsza niż liczba indeksów, pozostałe indeksy są
niewykorzystane.
5.5. Indeksy, które nie zostały wybrane przez żadnego z laureatów pozostają niewykorzystane.
5.6 Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na wskazane
studia. W takim przypadku laureatom nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie
ani żadne roszczenia wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizator zobowiązuje się powiadomić o
nieuruchomieniu danych studiów każdego laureata, którego to dotyczy.
5.7. Laureaci Olimpiady mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa
maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku obowiązywania

regulaminu, tj. 2020). Nieskorzystanie przez laureata z uprawnień w tym terminie oraz zgodnie z
zasadami i harmonogramem naboru powoduje utratę możliwości skorzystania z preferencyjnych
warunków ubiegania się o przyjęcia na studia.
5.8. Wyniki postępowania zawierające listę laureatów olimpiady z klas maturalnych z danymi osobowymi
kandydatów oraz wskazaniem studiów, na które laureat otrzymał indeks (kierunek, studiów
prowadzonych przez Wydział Chemii UJ), zostaną przekazane przez organizatora do jednostki
administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim w terminie do 15 czerwca
danego roku.
5.9. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata Olimpiady
wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonanie
rejestracji w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów oraz dostarczenie w terminie
obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do jednostki administracyjnej prowadzącej
rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim, zaświadczenia podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki
Wydziału Chemii UJ oraz prezesa Fundacji Pro Chemia potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
§9
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) organizator informuje, że:
1. administratorem danych osobowych osób biorących udział w Olimpiadzie jest Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój
nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu 12 663 12
25;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Olimpiadzie i wyłonieniu laureatów na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie na podstawie:
a) w przypadku wszystkich Uczestników Olimpiady - w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady i
ogłoszenia jej wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- tj. w związku z akceptacją Regulaminu;
b) w przypadku Uczestników będących Laureatami – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na
administratora danych, w tym przede wszystkim obowiązków wynikających z procesu rekrutacji na studia
wyższe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.

4. Podanie przez osoby wymienione w punkcie 3 lit. a danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest
warunkiem udziału w Olimpiadzie, a w przypadku Laureatów wymienionych w punkcie 3 lit. b jest
niezbędne do udziału w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim i wynika z
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. dane osobowe osób biorących udział w Olimpiadzie będą przechowywane
a) dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia Olimpiady i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, a następnie do czasu
przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z udziału w Olimpiadzie,
b) dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres
przewidziany przepisami prawa, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
6. Wszystkim uczestnikom Olimpiady przysługuje prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze
przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7. Uczestnikom Olimpiady przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Ogólnego.

