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o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw 
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (Dz. U. 
Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206) 

 
Art. 3. 

1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące: 
 1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanych dalej "szkołami i 
placówkami oświatowymi"; 

 2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty: 
a) jednostek samorządu terytorialnego, 
b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 
c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
d) okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 [i ust. 1a] ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 
późn. zm.), 

f) kuratoriów oświaty, 
g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
i) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, 
j) izb rzemieślniczych 
- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty". 

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe: 
 1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i 
placówek oświatowych; 

 [2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;] 
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<2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela;> 

 3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o: 

 1) uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
 2) nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4; 

 3) niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 

 
Art. 4. 

1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych: 
 [1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych - Rejestr Szkół i Placówek 

Oświatowych, zwany dalej "RSPO";] 
<1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach – Rejestr 

Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej „RSPO”;> 
 2) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane 

dalej "zbiorami danych szkół i placówek oświatowych"; 
 3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane 

dalej "zbiorami danych jednostek"; 
 4) zbiory danych o uczniach; 
 5) zbiory danych o nauczycielach. 

2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu 
terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, 
oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, 
w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 
8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz. 1287), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu 
infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 
marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), 
tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju. 

 
Art. 5. 

1. Lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu 
przekazywania danych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz 
pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych ze zbioru danych osobowych 
PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL". 

2. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych: 
 1) zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej - w przypadku lokalnej bazy danych 

SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową; 
 2) zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty - w przypadku 

lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jednostkę wykonującą zadania z 
zakresu oświaty; 

 [3) zbiory danych o uczniach - w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez 
podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych SIO oraz 
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podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych 
uczniów ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO;] 

<3) zbiory danych o uczniach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej 
przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych 
SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych 
SIO i danych uczniów ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, a 
także w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot 
zobowiązany do przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z 
przetworzenia odpowiednich danych uczniów;> 

 4) zbiory danych o nauczycielach - w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej 
przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych nauczycieli do bazy danych SIO 
oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i 
danych nauczycieli ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. 

3. Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazywania danych do 
zbiorów danych w bazie danych SIO, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-5, oraz 
podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i danych ze zbioru 
PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. 

[4. W przypadku: 
 1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie, 
 2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia 
ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły, 

 3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół 
- jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki 

oświatowej albo zespołu. 
5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory danych 

dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa 
w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych szkół i placówek 
oświatowych wchodzących w skład zespołu, oraz zbiór danych wspólnych dla odpowiednio 
szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły 
wchodzącej w skład placówki oraz szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład 
zespołu.] 

<4. W przypadku: 
1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie, 
2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia 
ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły, 

3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, 
4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

– jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki 
oświatowej, zespołu, zakładu poprawczego albo schroniska dla nieletnich. 

5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory 
danych dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o 
której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych 
szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu, zakładów poprawczych i 
schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach, oraz zbiór 
danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, 
placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i 
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placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zakładów poprawczych i 
schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.> 

 
Art. 7. 

1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych: 
 1) nazwa; 
 2) nazwa skrócona; 
 3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej; 
 4) data założenia; 
 5) data rozpoczęcia działalności; 
 6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu; 
 7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem 
REGON", a w przypadku: 
[a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej 

w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub centrum kształcenia 
ustawicznego - także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka 
lub centrum,] 

<a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły 
wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, 
centrum kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla 
nieletnich – także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, 
ośrodka, centrum, zakładu lub schroniska,> 

b) szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo 
placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie 
podporządkowana; 

 8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 
 9) numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 
 10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 
 11) dane dotyczące organu prowadzącego: 

a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba 
prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego, a w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - jej imię (imiona), nazwisko i adres 
zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i 
strony internetowej; 

 12) status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła 
niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa 
niepubliczna; 

 13) związanie organizacyjne szkoły: 
[a) przy placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie 

wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej,] 
[b) w zakładzie opieki zdrowotnej,] 
<b) w podmiocie leczniczym,> 
c) w Ochotniczym Hufcu Pracy, 
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d) w jednostce pomocy społecznej, 
e) w zakładzie poprawczym, 
f) w schronisku dla nieletnich, 
g) przy zakładzie karnym, 
h) przy areszcie śledczym; 

 14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna; 
 15) określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły - w przypadku szkoły 

podstawowej i gimnazjum, którym obwód został ustalony; 
 16) etapy edukacyjne realizowane w szkole; 
 17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych; 

 18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została 
zorganizowana; 

 19) profil kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku liceum profilowanego; 
 20) zawód i specjalizacja - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 
 21) zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej; 
 22) specjalność kształcenia - w przypadku zakładu kształcenia nauczycieli; 
 23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem 

kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych; 
 24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę; 
 25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 

podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do 
korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę 
oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę 
oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby; 

 26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 
 27) data likwidacji; 
 28) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.4)), niezbędne do wpisu szkoły lub 
placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz 
skreślenia z rejestru REGON; 

 29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO"; 
 30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO; 
 31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

szkoły lub placówki oświatowej do RSPO. 
<1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i 

placówek oświatowych: 
1) data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 
3) adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej; 
4) dane dotyczące organu prowadzącego: 

a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, 
osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego, a w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania, oraz 
numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony 
internetowej; 
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5) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 
podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres 
do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w 
przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – inny niż adres zamieszkania tej 
osoby; 

6) imię i nazwisko dyrektora zespołu; 
7) data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu; 
8) data rozwiązania zespołu; 
9) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych 
wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON; 

10) numer RSPO zespołu; 
11) data wpisania danych zespołu do RSPO; 
12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania 

danych zespołu do RSPO.> 
[2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, nie usuwa się z RSPO. 
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31, są generowane w RSPO automatycznie.] 
<2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych 

zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z 
RSPO. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31 i ust. 1a pkt 10–12, są generowane w RSPO 
automatycznie.> 

 
<Art. 7a.  

Rodzaj i zakres danych gromadzonych w lokalnej bazie danych SIO w: zbiorze danych 
o szkole lub placówce oświatowej, zbiorze danych o jednostce, zbiorze danych o 
uczniach i zbiorze danych o nauczycielach, odpowiada rodzajowi i zakresowi danych 
gromadzonych w bazie danych SIO w: zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, 
zbiorach danych jednostek, zbiorach danych o uczniach i zbiorach danych o 
nauczycielach, z wyjątkiem przypadków, w których w bazie danych SIO w zbiorach 
danych szkół i placówek oświatowych są gromadzone dane dziedzinowe powstające z 
przetworzenia odpowiednich danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych 
uczniów, zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO.> 

 
Art. 8. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone 
następujące dane dziedzinowe: 
1) dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół 

i placówek oświatowych, w szczególności: 
a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, 
b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, 
c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, 

d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem 
podręczników, o którym mowa w art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty - w przypadku szkół publicznych, 

e) liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, 
f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 

etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia - w przypadku 
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publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych, 

g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z 
pochodnymi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, 
i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających, 
j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, w 

publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i ministrów; 

 [2) dane dotyczące organizacji i działalności: 
a) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych: 
– liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z usług poradni, według form 

pomocy, 
– liczba dzieci poddanych badaniom przesiewowym, według rodzajów tych badań, 
– liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na 

podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, 

b) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania: 

– bursa - liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy, 
– dom wczasów dziecięcych - liczba turnusów, 
c) placówek oświatowo-wychowawczych - liczba uczestników zajęć, według rodzajów i 

form zajęć, 
d) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - liczba form pozaszkolnych 
kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form; 

e) placówek doskonalenia nauczycieli - liczba nauczycieli korzystających z innych niż 
kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;] 

<2) dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych: 

a) liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz 
liczba form tej pomocy – według form pomocy, 

b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku 
życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – 
dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,  

c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym 
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według 
typów szkół i klas – uczestniczących w zajęciach organizowanych przez 
poradnię, według rodzajów tych zajęć,  

d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o 
którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
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przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których 
wydano opinie, według rodzajów tych opinii, 

e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub 
orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o 
którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której uczeń 
uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 
niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, 
niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, 

f) liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na 
podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych;> 

<2a) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 
przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej 
pomocy; 

2b) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej 
pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w 
rodzinie; 

2c) dane dotyczące organizacji i działalności: 
a) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania: 
– bursa – liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy, 
– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów, 

b) placówek oświatowo-wychowawczych – liczba uczestników zajęć, według 
rodzajów i form zajęć, 

c) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz 
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – liczba form 
pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników 
tych form, 

d) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających z innych 
niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;> 

3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym 
roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek 
pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy; 

4) dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach 
oświatowych: 
a) liczba pracowników, 
b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk. 

 
Art. 9. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane: 
 1) dane identyfikacyjne: 
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a) nazwa, 
b) nazwa skrócona, 
c) typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2, 
d) numer identyfikacyjny REGON, 
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, 
f) adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej; 
 2) dane dziedzinowe dotyczące: 

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących 
ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w 
art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach 
sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - dane o wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem 
nieperiodycznych składników wynagrodzenia, 

[b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-
administracyjnej, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i 
placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 
okręgowych komisjach egzaminacyjnych: 
– liczba pracowników, 
– łączna wysokość ich wynagrodzeń, 
– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.] 

<b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-
administracyjnej, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i 
placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o 
której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty: 

– liczba pracowników, 
– łączna wysokość ich wynagrodzeń, 
– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.> 

 
Art. 11. 

Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a 
w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, płeć, datę 
urodzenia oraz - jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia i dane 
dotyczące statusu ucznia: 
 1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby 
posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

 2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 
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 3) osoba, której udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka; 
 5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby; 
 6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany; 
 7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby; 
 8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 
10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 
pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, 
poz. 1694, z późn. zm.); 

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy; 
12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej[.]<,> 
<13) inny.> 

[Art. 12. 
Dane dziedzinowe w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmują informację o 
objęciu dziecka takim wspomaganiem.] 

<Art. 12. 
Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują numer i datę 
wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności 
sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym 
lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.> 

 
Art. 13. 

Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego obejmują: 
 1) miejsce zamieszkania ucznia;  
 2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 
 3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 
 4) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, 

oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą 
wychowania przedszkolnego; 

 5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo 
specjalny; 

[7) uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez 
przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny; 

 8) informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez 
przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z 
określeniem form tej pomocy;] 

 9) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy; 
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10) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 
z określeniem nazwy tego języka; 

11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o 
których mowa w art. 14a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; 

12) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w 
której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, 
z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w 
czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

13) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego. 

Art. 14. 
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują: 
 1) miejsce zamieszkania ucznia; 
 2) klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza; 
 3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, 

specjalny przysposabiający do pracy, sportowy, mistrzostwa sportowego, z językiem 
nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo z regionalnym językiem nauczania, z 
dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, 
dwujęzyczny, wielozawodowy, terapeutyczny, międzynarodowy, o charakterze 
eksperymentalnym; 

 4) profil kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku ucznia liceum profilowanego; 
 5) zawód - w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie 

zawodowe; 
5a) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji; 
 6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe; 
 7) zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej; 
 8) formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych; 
 9) status młodocianego pracownika; 
10) korzystanie z indywidualnego nauczania; 
11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki; 
12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty; 

13) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 
[14) uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez 

szkołę;] 
15) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy; 
16) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

z określeniem nazwy tego języka; 
[17) uczestniczenie w zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych;] 
18) uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu; 
19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji; 
20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; 
21) ukończenie albo nieukończenie szkoły; 
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22) uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły 
artystycznej; 

23) informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych; 
[24) objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez szkołę, z 

określeniem form tej pomocy;] 
[25) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych dodatkowych oraz w zajęciach 

pozalekcyjnych;] 
<25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty formach działalności dydaktyczno-
wychowawczej;> 

26) uzyskanie karty rowerowej lub motorowerowej; 
27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w 

art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
28) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, 

miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał 
miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

29) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której 
mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem 
rodzaju świadczeń; 

30) informację o korzystaniu z internatu; 
31) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole. 
 

[Art. 18. 
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, obejmują: 
1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię; 
2) wydanie opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem: 
a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych 

- współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

b) daty wydania i numeru opinii lub orzeczenia; 
3) wydanie opinii innych niż wymienione w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju tych opinii; 
4) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy.] 

 
Art. 20. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku ze sprawdzianem i egzaminami, o których mowa w art. 
9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminami 
eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują: 

1) wyniki sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty; 

[2) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych.] 
<2) wyniki egzaminów eksternistycznych: 

a) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych, 
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b) uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie po zdaniu 
egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z 
określeniem kwalifikacji, 

c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej;> 

<3) informację o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.> 
 

<Art. 26a. 
1. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w zbiorach danych uczniów, są 
gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia korzystającego z 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię, obejmujące: 
1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię; 
2) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy; 
3) wydanie opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z 

określeniem rodzaju tych opinii; 
4) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a 
w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących 
niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu 
niedostosowaniem społecznym; 

5) informację, czy dane, o których mowa w pkt 1–4, dotyczą dziecka do 3 roku życia, 
dziecka w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, w tym objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym, oraz ucznia, z podaniem typu szkoły i klasy, do której uczeń 
uczęszcza. 

2. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę podstawową, w 
której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 
przedszkolnego, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i 
dane dziedzinowe ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 
przez przedszkole, szkołę podstawową, inną formę wychowania przedszkolnego, 
obejmujące informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z 
określeniem form tej pomocy. 

3. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę, w zbiorach danych uczniów, 
są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, obejmujące: 
1) informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

szkołę, z określeniem form tej pomocy; 
2) informację o uczestniczeniu ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

 
Art. 26b. 

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, gromadzi w 
lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, dane identyfikacyjne i dane 
dziedzinowe uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, po pozytywnej weryfikacji 
danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze 
PESEL. 
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2. W celu weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-
pedagogiczna przekazuje te dane do bazy danych SIO.  

3. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są 
czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej 
usunięte.  

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych tego ucznia. 
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna gromadzi w lokalnej bazie danych SIO dane identyfikacyjne wraz z 
danymi dziedzinowymi tego ucznia.> 

 
[Art. 30. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 
oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 
przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w 
stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d-j i pkt 2-4, art. 9 
pkt 2, art. 20 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania 
kolejnego stopnia awansu zawodowego, a także danych identyfikacyjnych uczniów 
przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty.] 

<Art. 30.  
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 
oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 
przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c–j 
i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie 
dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz 
pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, 
oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach 
leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym 
wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a 
także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.> 

 
Art. 31. 

[1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w bazie danych SIO w zbiorach 
danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych 
uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO 
danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d-j i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 20 pkt 1 i art. 29 
ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do 
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 
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oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych 
jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy 
przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c–j i 
pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie 
dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu 
zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych – art.  29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie 
dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz 
ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do 
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty.> 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia 
organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania 
zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do 
finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów 
przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
[Art. 33. 

1. Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych do RSPO są obowiązane przekazywać: 
 1) jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne: 

a) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, 
b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta 
jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej 
szkoły lub placówki oświatowej, 

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisanych do prowadzonej przez tę 
jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych, 

d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd 
województwa ewidencji - w przypadku samorządów województw; 

 2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane: 
a) prowadzonych przez tego ministra: 
– szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

– publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 
– publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym, 
– publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 
b) niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym 
minister ten wydał zezwolenie na założenie niepublicznego zakładu kształcenia 
nauczycieli; 

 3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje 
dane: 
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a) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez tego ministra, 
b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister 
ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły artystycznej, 

c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych wpisanych do prowadzonej przez tego 
ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych; 

 4) inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych szkół i 
placówek oświatowych; 

 5) okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym 
mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.] 

 
<Art. 33. 

Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów do RSPO są 
obowiązane przekazywać: 
1) jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne: 

a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez 
te jednostki, 

b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym 
ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie 
publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek 
oświatowych; 

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez 
tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i 
placówek oświatowych, oraz ich zespołów, 

d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd 
województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw; 

2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane: 
a) prowadzonych przez tego ministra: 

– publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 
– publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym, 
– publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 
– zespołów szkół lub placówek oświatowych, 

b) niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, 
którym minister ten wydał zezwolenie na założenie niepublicznego zakładu 
kształcenia nauczycieli; 

3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje 
dane: 
a) publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów prowadzonych 

przez tego ministra, 
b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym 
minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki 
artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych, 
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c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez 
tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ich 
zespołów; 

4) inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych przez 
tych ministrów szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów; 

5) okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym 
mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.> 

 
Art. 37. 

1. Jeżeli zmiana danych objętych RSPO dotyczy danych objętych wpisem do rejestru 
REGON, przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany aktualne dane szkoły lub 
placówki oświatowej są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. 
Przekazanie aktualnych danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne 
ze złożeniem wniosku o zmianę cech objętych wpisem w rejestrze REGON albo wniosku o 
skreślenie szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON. 

2. Po dokonaniu zmiany cech objętych wpisem do rejestru REGON z rejestru REGON jest 
przekazywany do bazy danych SIO komunikat o dokonaniu zmiany. 

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa została skreślona z rejestru REGON, z rejestru 
REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o skreśleniu szkoły lub 
placówki oświatowej z rejestru REGON. 

 
<Art. 37a.  

Przepisy art. 34–37 stosuje się odpowiednio do wpisywania zespołu szkół lub placówek 
oświatowych do rejestru REGON.> 

 
[Art. 39. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 
oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych ucznia lub zbioru danych nauczyciela 
przekazuje dane bezpośrednio z prowadzonej przez ten podmiot lokalnej bazy danych SIO do 
bazy danych SIO.] 

<Art. 39.  
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych 
SIO: zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów 
danych o uczniach i zbiorów danych o nauczycielach przekazuje dane do bazy danych 
SIO bezpośrednio z prowadzonej przez ten podmiot lokalnej bazy danych SIO 
odpowiednio ze: zbioru danych o szkole lub placówce oświatowej, zbioru danych o 
jednostce, zbioru danych o uczniach i zbioru danych o nauczycielach, z wyjątkiem 
przypadków, w których z lokalnej bazy danych SIO, ze zbiorów danych uczniów, 
przekazuje się bezpośrednio do bazy danych SIO, do zbiorów danych szkół i placówek 
oświatowych, dane powstające z przetworzenia odpowiednich danych uczniów.> 

 
Art. 40. 

1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej 
przekazują dane dziedzinowe dotyczące: 
 1) warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki 

oświatowej; 
 2) liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których 

stosunek pracy wygaśnie; 
 3) pracowników niebędących nauczycielami. 
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[2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 
zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, 
placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 
placówki artystyczne - ogniska artystyczne przekazują do zbioru danych danej placówki, 
poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności.] 

<2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 
zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia 
nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także 
dane dotyczące ich organizacji i działalności.> 

<3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują 
do zbioru danych danej poradni, jako dane dziedzinowe dotyczące organizacji i 
działalności poradni, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b–e, dane powstałe z 
przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których 
mowa w art. 26a ust. 1, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie 
danych SIO prowadzonej przez poradnię. 

4. Przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, 
lub inne formy wychowania przedszkolnego przekazują do zbioru danych danego 
przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, jako 
dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową lub inną formę 
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 8 pkt 2a, dane powstałe z 
przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których 
mowa w art. 26a ust. 2, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie 
danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę podstawową lub inną formę 
wychowania przedszkolnego. 

5. Szkoły przekazują do zbioru danych danej szkoły, jako dane dziedzinowe dotyczące 
liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę 
oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, o 
których mowa w art. 8 pkt 2b, dane powstałe z przetworzenia danych 
identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 3, 
zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO 
prowadzonej przez szkołę.> 

Art. 41. 
1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje 
egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz 
specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane 
identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące: 
 1) wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne; 

 [2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów 
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prowadzących szkoły i placówki oświatowe, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
okręgowych komisjach egzaminacyjnych i kuratoriach oświaty.] 

<2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących 
ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i 
specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.> 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
do zbiorów danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe 
dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, 
urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i 
placówek oświatowych. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 [i ust. 1a] ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych 
ich dotyczących dane identyfikacyjne. 

 
Art. 42. 

Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: 
[1) dane w związku z objęciem wczesnym wspomaganiem rozwoju - szkoła lub placówka 

oświatowa, w której wspomaganie to jest realizowane;] 
<1) dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym – szkoła lub placówka oświatowa 
organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
oraz kształcenie specjalne;> 

 2) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym - przedszkole, szkoła 
podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma 
wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza; 

 3) dane w związku z nauką ucznia - szkoła, zakład kształcenia nauczycieli albo kolegium 
pracowników służb społecznych, do którego uczeń uczęszcza; 

 4) dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 i 17 - 
odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek 
rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

[5) dane w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną - poradnia psychologiczno-pedagogiczna udzielająca takiej 
pomocy;] 

 6) dane, o których mowa w art. 19 - placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki 
artystyczne - ogniska artystyczne; 

6a) dane, o których mowa w art. 19a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; 

 7) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego - szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem; 

 8) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe 
i gimnazja z wyznaczonym obwodem; 

 9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów 
gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym - gminy; 
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10) dane w związku ze sprawdzianem i egzaminami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminami eksternistycznymi 
przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne - okręgowe komisje 
egzaminacyjne; 

11) dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym - szkoła 
artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa 
komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół 
artystycznych; 

12) dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, o których mowa w 
art. 25 - izby rzemieślnicze; 

13) (uchylony). 
14) dane w związku z podjęciem studiów wyższych - uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5. 

 
Art. 43. 

1. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela przekazują: 
 1) dane w związku ze stosunkiem pracy: 

a) szkoły i placówki oświatowe, 
b) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 [i ust. 1a] ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
c) ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, 
d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 
e) kuratorzy oświaty, 
f) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
h) Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
i) okręgowe komisje egzaminacyjne; 

 2) dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące: 
a) stopień awansu zawodowego - organ, który nadał nauczycielowi stopień awansu 

zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole i 
placówce oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i 
placówce oświatowej - szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest 
zatrudniony, 

b) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - szkoła lub 
placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony; 

 3) dane osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 - szkoły i placówki oświatowe. 
2. Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia zawodowego i 

dodatkowych uprawnień, obejmujące: 
 1) ukończenie kursu kwalifikacyjnego - przekazuje placówka doskonalenia nauczycieli, 

która ten kurs prowadziła; 
 2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów - przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna, 

która tę ewidencję prowadzi; 
 3) wpisanie na listę rzeczoznawców - przekazuje odpowiednio minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, który tę listę prowadzi; 

 4) wpisanie na listę ekspertów - przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania; 
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 5) dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej - przekazuje szkoła lub placówka 
oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

 
Art. 44. 

1. Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych 
ucznia do bazy danych SIO przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia w 
celu ich weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL. 

2. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są 
czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej 
usunięte. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub 
placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane 
dziedzinowe tego ucznia. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub 
placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego 
przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych tego 
ucznia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa 
przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego 
ucznia. 

<Art. 44a. 
1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne 

i dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w 
art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej 
opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem 
specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa 
w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e. 

2.  W celu weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi 
dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, szkoła lub placówka oświatowa 
przekazuje do bazy danych SIO: 
1) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a 
w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących 
niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu 
niedostosowaniem społecznym; 

2) numer identyfikacyjny REGON poradni, która wydała opinię lub orzeczenie, o 
których mowa w pkt 1. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są 
czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej 
usunięte.  

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 
12, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane 
identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, o których mowa w art. 12. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 
12, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego 
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oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepisy ust. 2–4 
stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 45. 
Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o 
zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, 
zakończeniu nauki przez ucznia w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium 
pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub 
ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce 
oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną 
szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie 
może być zmieniany ani uzupełniany.] 

<Art. 45. 
1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji 

o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, 
zakończeniu nauki przez ucznia w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub 
kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce 
kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo 
ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie 
danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem 
przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani 
uzupełniany.  

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 
których mowa w art. 14 pkt 25.> 

 
Art. 48. 

<1.> Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową albo inną jednostkę wykonującą 
zadania z zakresu oświaty do bazy danych SIO informacji o dacie rozwiązania albo 
wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela lub zakończenia obowiązywania umowy 
cywilnoprawnej, zbiór danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej 
przez tę szkołę, placówkę lub jednostkę, z dniem przekazania tej informacji, staje się 
nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

<2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i g, ust. 3 pkt 1 lit. c i e oraz ust. 4 pkt 5.> 

 
Art. 53. 

Szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane ucznia: 
 1) w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej: 
a) ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO - drugie imię (imiona), płeć, datę 

i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
b) z bazy danych SIO - miejscowość, w której uczeń mieszka, a w przypadku ucznia 

niebędącego obywatelem polskim - także kraj pochodzenia; 
 2) z bazy danych SIO: 
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a) w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego - informację o języku 
obcym, którego uczeń uczył się na poprzednim etapie edukacyjnym, 

[b) w zakresie organizowania kształcenia specjalnego - informację o wydanej opinii lub 
orzeczeniu, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty.] 

 
[Art. 54. 

1. Szkoła lub placówka oświatowa pozyskuje ze zbioru danych ucznia w bazie danych SIO 
dane dziedzinowe, o których mowa w art. 18 pkt 2, po przedłożeniu przez rodziców ucznia 
opinii lub orzeczenia w szkole lub placówce oświatowej prowadzącej zalecaną dla ucznia 
formę kształcenia, wynikającą z tej opinii lub orzeczenia. 

2. W celu pozyskania danych, o których mowa w art. 18 pkt 2, szkoła lub placówka oświatowa 
przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia oraz numer i datę wydania 
opinii lub orzeczenia.] 

Art. 58. 
1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 

[i ust. 1a] ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i 
placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z zatrudnieniem 
nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela: 
 1) ze zbioru PESEL - drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo; 
 2) z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane 

kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, 
wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia 
w zakresie kultury fizycznej. 

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do 
ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane 
nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do 
nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. 
Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO 
automatycznie. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się 
nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę 
ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię 
(imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i 
zajmowane stanowiska. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z 
ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę 
rzeczoznawców może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię 
(imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i 
zajmowane stanowiska. 
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Art. 68. 
1. Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy 

danych SIO, zwanego dalej "upoważnieniem". 
2. Upoważnienia udzielają: 

 1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - kierownikom innych jednostek 
wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu 
terytorialnego i jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 
oświatowych, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rektorom 
uczelni; 

 2) wojewodowie - wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów 
i marszałkom województw; 

 3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 
powiatów i marszałkowie województw odpowiednio - dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazywać do RSPO, 
kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 
oświatowych. 

3. Upoważnienia udziela się na czas określony obejmujący: 
 1) okres zajmowania stanowiska przez kierownika podmiotu zobowiązanego do 

przekazywania danych do bazy danych SIO, wojewodę oraz prezesa regionalnej izby 
obrachunkowej, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat; 

 2) okres pełnienia funkcji przez rektora uczelni, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat - w 
przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji na studia wyższe. 

4. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 

<Art. 68a. 
1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, może 

upoważnić pracownika lub pracowników urzędu obsługującego ten podmiot, 
kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, a 
w przypadku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu i 
marszałka województwa – także kierownika jednostki obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół i placówek oświatowych, lub pracownika albo pracowników 
tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników, zwanych dalej „osobą 
reprezentującą podmiot udzielający upoważnienia”, do: 

1) udzielania upoważnień w jego imieniu; 
2) cofania upoważnień w jego imieniu.  

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy 
jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Osoba reprezentująca podmiot udzielający upoważnienia uzyskuje dostęp do bazy 
danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio: 
1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – osobie reprezentującej 

ministra oraz wojewodę; 
2) wojewodę – osobie reprezentującej wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), 

starostę powiatu i marszałka województwa. 
4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie reprezentującej 

podmiot udzielający upoważnienia przepisy art. 69–71 stosuje się odpowiednio.> 
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[Art. 72. 
1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić pracownika lub 

pracowników tego podmiotu do dostępu do bazy danych SIO, na czas określony, nie 
dłuższy jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia pracownikowi przez kierownika 
podmiotu, o którym mowa w art. 67, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Pracownik uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego 
przez podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, który udzielił upoważnienia kierownikowi 
podmiotu zobowiązanego. 

3. Do udzielenia upoważnienia pracownikowi podmiotu zobowiązanego przepisy art. 69-71 
stosuje się odpowiednio.] 

 
<Art. 72. 

1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić do dostępu do bazy 
danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego 
podmiot, o którym mowa w art. 67, kierownika jednostki organizacyjnej podległej 
kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67, lub przez niego nadzorowanej, a 
w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki 
obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, lub pracownika 
albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników. 

2.  Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy 
jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Osoba, której udzielono upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dostęp do 
bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio 
ministra, wojewodę, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę powiatu i 
marszałka województwa, o których mowa w art. 68 ust. 2, właściwego do udzielenia 
upoważnienia kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67. 

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie, o której mowa w 
ust. 1, przepisy art. 69–71 stosuje się odpowiednio.> 

 
Art. 74. 

[1. Podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, cofa upoważnienie: 
 1) w przypadku udzielenia upoważnienia na podstawie nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych; 
 2) udzielone kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 - na wniosek podmiotu, 

który odwołał kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67, z zajmowanego 
stanowiska; 

 3) udzielone, zgodnie z art. 72, pracownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 - na 
wniosek upoważnionego pracownika lub kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 
67; 

 4) w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 6. 
2. Podmiot, który odwołał kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67, z zajmowanego 

stanowiska, składa niezwłocznie wniosek o cofnięcie upoważnienia tej osobie.] 
<1. Podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, niezwłocznie cofa upoważnienie: 

1) w przypadku udzielenia upoważnienia na podstawie nieprawdziwych lub 
nieaktualnych danych; 

2) udzielone kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 – w przypadku 
odwołania kierownika tego podmiotu z zajmowanego stanowiska, rozwiązania z 
nim umowy o pracę lub wygaśnięcia jego mandatu; 
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3) udzielone osobie reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia – w 
przypadku odwołania upoważnienia, o którym mowa w art. 68a ust. 1, na 
wniosek reprezentowanego podmiotu udzielającego upoważnienia; 

4) udzielone osobie, o której mowa w art. 72 ust. 1 – w przypadku odwołania 
upoważnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1, na wniosek kierownika 
podmiotu, o którym mowa w art. 67; 

 5) w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 6. 
2.  W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo 

zespołu szkół lub placówek oświatowych, minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem 
przekazania do RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 i ust. 1a 
pkt 6.> 

3. Wniosek o cofnięcie upoważnienia zawiera: 
 1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek; 
 2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej; 
 3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO. 

4. Wraz z cofnięciem upoważnienia podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przekazuje do 
bazy danych SIO informację o cofnięciu upoważnienia. 

5. Dostęp do bazy danych SIO jest blokowany z dniem przekazania do bazy danych SIO 
informacji, o której mowa w ust. 4. 

 
Art. 120. 

[1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 sierpnia 
2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane identyfikacyjne 
istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych.] 

<1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 
sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane 
identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów.> 

2. Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych przekazują 
samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne do przekazania do 
RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 

 
Art. 121. 

1. Przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 dane niezbędne do wpisu szkoły lub 
placówki oświatowej do rejestru REGON oraz numer identyfikacyjny REGON są 
przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON w celu sprawdzenia, czy szkoła lub 
placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w 
art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, i aktualizacji 
danych wpisanych w rejestrze REGON. 

2. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o 
którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej, z rejestru REGON do bazy danych SIO jest przekazywany potwierdzający to 
komunikat. 

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako jednostka 
lokalna w rozumieniu przepisów regulujących sposób prowadzenia rejestru REGON, 
zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a dotychczasowy wpis w 
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rejestrze REGON podlega wykreśleniu. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON 
nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli taką 
jednostkę posiada, jest przekazywana z rejestru REGON do bazy danych SIO. 

4. Jeżeli dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazane do RSPO zgodnie 
z art. 120 ust. 1 nie zawierają informacji o numerze identyfikacyjnym REGON, z bazy 
danych SIO do rejestru REGON są przekazywane dane niezbędne do wpisania szkoły lub 
placówki oświatowej do rejestru REGON. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się 
odpowiednio. 

5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, z bazy danych SIO do rejestru REGON jest 
równoznaczne ze złożeniem odpowiednio wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej 
do rejestru REGON, zmianę danych objętych wpisem lub o skreślenie tej szkoły lub 
placówki z rejestru REGON. 

6. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO komunikatu, o którym mowa w ust. 2, lub 
informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o której mowa w ust. 3 i 4, 
dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, urząd statystyczny wydaje szkole lub 
placówce oświatowej wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie o nadanym numerze 
identyfikacyjnym REGON, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu szkoły lub placówki 
oświatowej do rejestru REGON. 

<8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół lub placówek 
oświatowych.> 

Art. 124. 
1. W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych do 

bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych: 
 1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych; 
 2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty; 
 3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów 

danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według stanu na dzień 

31 marca 2013 r. 
[3. Szkoła lub placówka oświatowa, do której uczęszcza uczeń posiadający opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wydane przed dniem 1 stycznia 2013 r., przekazuje do zbioru danych tego 
ucznia także dane dziedzinowe wynikające z tej opinii lub orzeczenia: 
 1) numer i datę wydania opinii lub orzeczenia; 
 2) przyczynę wydania opinii lub orzeczenia.] 

<3. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane 
identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów dotyczące opinii i orzeczeń, o których 
mowa w art. 12, wydanych do dnia 31 grudnia 2012 r., bez uprzedniej weryfikacji 
tych danych dziedzinowych z danymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, zgodnie z 
art. 44a.> 

<3a. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, 
przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe dotyczące opinii i orzeczeń, o 
których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, wydanych przez poradnie od dnia 1 stycznia 
2013 r.> 

4. Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel, przekazuje do zbioru 
danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe: 
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 1) o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 
2013 r.; 

 2) o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 
2013 r. 

Art. 128. 
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania organizacyjno-

techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. bazy 
danych SIO w części dotyczącej RSPO. 

[2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia 1 grudnia 2012 r. w 
Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat XML, o którym mowa w art. 97 
ust. 1.] 

<2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia 31 grudnia 
2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat XML, o którym 
mowa w art. 97 ust. 1.> 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o  SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.)  
 

Art. 71c. 
1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest 

szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć 
edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia 
kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy podmiotem, w którym 
zorganizowana jest szkoła, a organem prowadzącym szkołę. 

<1a. W związku z organizowaniem kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo-
wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego, podmiot leczniczy 
przekazuje szkole specjalnej lub oddziałowi specjalnemu zorganizowanym w 
podmiocie leczniczym dane uczniów, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 
159), niezbędne do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.> 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i 
formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o 
których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i 
młodzieży. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 
 

Art. 6. 
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 
814) wprowadza się następujące zmiany: 
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[1) w art. 8 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
"d) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - liczba form pozaszkolnych 
kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,";] 

 2) w art. 14 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
"5a) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem 

kwalifikacji;"; 
 3) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 19. Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-
wychowawczej oraz placówki artystycznej - ogniska artystycznego, obejmują 
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki z określeniem 
rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w 
czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku."; 

 4) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 
"Art. 19a. Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w 

placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub 
ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego obejmują: 
1) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem 

kwalifikacji; 
2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego; 
3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z 

określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, 
rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny 
wypadku."; 

 5) w art. 23: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 16 ust. 
5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;", 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
"3a) informację, o której mowa w art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) przez osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy;"; 

 6) uchyla się art. 26; 
 7) w art 42: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
"6) dane, o których mowa w art. 19 - placówki oświatowo-wychowawcze oraz 

placówki artystyczne - ogniska artystyczne;", 
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a)  dane, o których mowa w art. 19a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;", 

c) uchyla się pkt 13; 
[8) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO 
informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole, 
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zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, 
zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce 
kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku 
dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w 
placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO 
prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania 
tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani 
uzupełniany.";] 

 9) w art. 55 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) z bazy danych SIO - numer PESEL, imię i nazwisko, informację o orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza 
albo uczęszczał w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego, 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 
9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty."; 

10) w art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają 

zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej 
informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 13 pkt 11 i 12, art. 14 pkt 26-
28, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3 i art. 23 pkt 4, które zostają 
zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
zostały wprowadzone do bazy danych SIO."; 

11) w art. 107: 
a) w ust. 3 w pkt 1: 

– lit. l otrzymuje brzmienie: 
"l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie,", 

– dodaje się lit. r w brzmieniu: 
"r) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;", 

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 

oraz ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;". 
 
 


