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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 

 

(druk nr 502) 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (Dz. U. 

Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 oraz z 2013 r. poz. 827 i 829) 

 

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, 

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: 
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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;] 

<b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 

szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL 

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)  (uchylona), 

b)  w podmiocie leczniczym, 

c) w Ochotniczym Hufcu Pracy, 

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 
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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.), 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;] 

<b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 

zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, 

oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony 

internetowej;> 

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; 
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12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

zespołu do RSPO. 

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. 50. 

[1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, na podstawie danych zawartych w 

zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych 

nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane: 

1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, 

niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między 

poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; 

2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej. 

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO 

jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki 

oświatowe w dniu 7 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od 

pracy, w najbliższym dniu roboczym. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w 

zestawieniach.] 

<1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku zakładów 

kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na 

dzień 10 października, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i 

placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z 

zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, 

zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane: 

1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów 

nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; 

2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej. 

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO 

jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i 

placówki oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu 

ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe, w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO 

zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych 

zawartych w zestawieniach.> 
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4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu 

terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z 

danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością 

prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i 

administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę 

samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 

5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę 

oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez 

szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych 

danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz 

informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o 

konieczności sprawdzenia przekazanych danych. 

6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których 

dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5: 

1) potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym 

odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę 

lub placówkę oświatową lub 

2) dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane 

dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo 

ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest 

ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez 

jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę 

oświatową prawdziwości danych. 

 

[Art. 105. 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2014 r. w celach, o których mowa 

w art. 1 ust. 1, funkcjonuje system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 

lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 

565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania 

określonych w art. 106-118.] 

<Art. 105. 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których 

mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, 

poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i 

na zasadach działania określonych w art. 106–118.> 

 

[Art. 112. 

1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na 

dzień 30 września 2012 r. oraz 31 marca i 30 września 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2-5. 
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2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1-3, nie aktualizuje się i nie przekazuje się 

w 2013 r. 

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu 

na dzień 31 marca 2013 r. 

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według 

stanu na dzień 30 września 2012 r. i 2013 r. 

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według 

stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz 31 marca i 10 października 2013 r.] 

<Art. 112. 

1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu 

na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–

2016, z zastrzeżeniem ust. 2–5. 

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie 

przekazuje w latach 2013–2016. 

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według 

stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2016. 

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane 

według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2016. 

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i 

przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 

marca i 10 października w latach 2013–2016.> 

 

Art. 113. 

[1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k, l i pkt 2, są 

dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września 2012 r. i 

2013 r.] 

<1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, 

są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w 

latach 2012–2016.> 

2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 

107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 82 

ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 

107 ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

Art. 127. 

[1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia 

wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.] 
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<1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia 

wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.> 

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów 

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 

2014/2015. 

 

Art. 130. 

1. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane 

zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej 

w art. 129. 

[2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje 

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 

ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 2007-2009, jeżeli 

nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym 

mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego 

obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu 

terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od 

należnej.] 

<2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 

104, za lata 2007–2016, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały 

podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych 

przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową 

subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.> 

[3. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. jednostce samorządu 

terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 

2010-2013, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji 

oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, i jednostka samorządu 

terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od 

należnej.] 

 

[Art. 132. 

Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2016 r.] 

<Art. 132. 

Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2019 r.> 

 

 


