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         Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych 

ustaw  

(druk nr 499) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że nowelizacja ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. 

zm.) „jest związana z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji 

Oświatowej (SIO) i dotyczy zmiany architektury SIO, usprawnienia komunikacji 

użytkowników SIO oraz modyfikacji schematu przekazywania danych”. 

W świetle przyjętych rozwiązań system informacji oświatowej będzie stanowić jedna 

baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą aplikacji 

internetowej, przez przeglądarkę internetową. 

Dokonane zmiany powodują odejście od procedury sekwencyjnego wprowadzania 

danych, która polegała na tym, że najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadzane były 

dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich 

pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzane były pozostałe dane – dane 

dziedzinowe. Wprowadzone zmiany umożliwiają użytkownikowi jednoczesne wprowadzenie 

danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy SIO. Następnie (tak jak 

dotychczas) przekazane dane identyfikacyjne będą podlegać weryfikacji z rejestrem PESEL. 
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Zmieniona została procedura udzielania upoważnień w zakresie dostępu do bazy danych 

SIO. Bezpośrednio w ustawie określono, że do dostępu do bazy danych SIO będą 

upoważnieni: 

1) kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO – 

w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy 

danych SIO, pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych z bazy 

danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych 

SIO; 

2) prezes regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie, o którym mowa w art. 61, 

3) rektor uczelni – w zakresie, o którym mowa w art. 62 

– przez okres sprawowania funkcji, nie dłuższy niż 5 lat. 

W związku z tym zmienione zostały regulacje art. 68–76 ustawy, które określają 

procedurę udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO, treść dokumentu 

upoważnienia, warunki cofania i przedłużania upoważnień. Zachowany został dotychczasowy 

warunek, że użytkownik SIO jest obowiązany posiadać dane dostępowe, obejmujące 

niepowtarzalne identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło, które otrzyma po spełnieniu 

warunków procedury przyznawania danych dostępowych określonych w ustawie. Dane 

dostępowe będą przyznawane na wniosek osoby upoważnionej składany postaci 

elektronicznej. Dane dostępowe będzie mogła przyznawać osoba upoważniona przez 

właściwego ministra, kuratora oświaty, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę 

powiatu lub marszałka województwa. Dane dostępowe osobie upoważnionej będą 

przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych w wymienionym wniosku 

oraz po potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. Ponadto w wyniku 

wprowadzonych zmian potwierdzenie tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, może 

zostać dokonane poprzez opatrzenie wyżej wymienionego wniosku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osoby 

upoważnionej. 

Pozostałe zmiany polegają między innymi na: 

1) odstąpieniu od gromadzenia danych indywidualnych dotyczących pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i o zajęciach wychowania do życia w rodzinie na rzecz 

danych zbiorczych; 
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2) odstąpieniu od gromadzenia danych indywidualnych dotyczących pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym na rzecz danych zbiorczych; 

3) uproszczeniu funkcjonowania Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO); 

4) wprowadzeniu gromadzenia informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu 

przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji; 

5) rezygnacji z gromadzenia danych dziedzinowych obejmujących miejsce zamieszkania 

ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych 

w podmiotach leczniczych oraz danych dziedzinowych dotyczących podręczników; 

6) wprowadzeniu możliwości gromadzenia serii i numeru paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość w przypadku ucznia (nauczyciela) nieposiadającego 

numeru PESEL. 

Ponadto przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w przepisach ustawy z dnia: 

1) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); 

2) 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 198, z późn. zm.); 

3) 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

4) 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60). 

Oprócz zmian o charakterze porządkująco-redakcyjnym w wyżej wymienionych 

ustawach zostały wprowadzone zmiany doprecyzowujące oraz merytoryczne dotyczące 

eksperymentu pedagogicznego, laureatów olimpiad tematycznych i turniejów, klas łączonych, 

stosowania podręczników w branżowych szkołach I stopnia, uspójnienia zasad finansowania 

wychowania przedszkolnego dziecka, które ukończyło 5 lat i jeszcze przebywa w oddziale 

dla 5-latków, przyjmowania osób przybywających z zagranicy w bieżącym roku szkolnym 

2016/2017, a także umożliwienia Ministrowi Obrony Narodowej udzielania dotacji celowej 

organom prowadzącym szkoły na działalność dydaktyczno-wychowawczą tych szkół 

w dziedzinie obronności państwa. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 24 lipca 2017 r. z licznymi wyjątkami.  

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia mają wejść w życie przepisy 

doprecyzowujące określenie terminów rekrutacji na rok 2017/2018 umożliwiające stosowanie 

w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych do dotychczasowej podstawy 

programowej; dotyczące przyjmowania w roku szkolnym 2016/2017 dzieci i uczniów 
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przybywających z zagranicy do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

i szkół, z wyjątkiem dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także 

placówek; oraz przepis umożliwiający Ministrowi Obrony Narodowej udzielenie organowi 

prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie 

obronności państwa, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych. 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia mają wejść w życie przepisy dotyczące 

uproszczenia zasad gromadzenia danych o obwodach szkolnych oraz rezygnacji 

z gromadzenia danych o obowiązujących podręcznikach. Ponadto w tym terminie ma wejść 

w życie przepis dający ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencję 

do podejmowania czynności organizacyjno-technicznych mających na celu zapewnienie 

od dnia 24 lipca 2017 r. przekazywania danych do bazy danych SIO za pomocą aplikacji 

oraz przepis mający na celu zakończenie postępowań homologacyjnych, które są związane 

z dotychczasową technologią funkcjonowania SIO i wraz z podjęciem przygotowań 

do wdrożenia zmiany technologicznej stają się bezprzedmiotowe. 

Po upływie 30 dni od dnia głoszenia mają wejść w życie przepisy doprecyzowujące 

zasady finansowania wychowania przedszkolnego dziecka, które ukończyło 5 lat i jeszcze 

przebywa w oddziale dla 5-latków. Ponadto z dniem 2 września 2017 r. mają wejść w życie 

między innymi przepisy dotyczące przekazywania przez gminy do zbiorów danych jednostek 

danych dziedzinowych dotyczących liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. ma wejść w życie przepis dotyczący funkcji pozyskiwania 

danych z SIO. W uzasadnieniu wskazano, że termin taki jest konieczny z uwagi 

na przygotowanie systemu do oprogramowania funkcji pozyskiwania danych w aplikacji. 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 marca 2018 r. pozyskiwanie danych 

z SIO będzie możliwe na podstawie przepisu przejściowego. Ponadto regulacje 

umożliwiające zachowanie dotychczasowych numerów REGON przez szkoły przekształcane 

w ramach reformy ustroju szkolnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wejdą w życie 

z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2019 r. (termin wynikający z przekształceń szkół). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1434). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 1483). 

W odniesieniu do przedłożenia rządowego między innymi dodano przepis przejściowy, 

w myśl którego w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 19 września 2017 r. 

nie przekazuje się do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych określonych nauczycieli 

oraz zmieniona została data wejścia w życie ustawy z 15 sierpnia na 24 lipca 2017 r. 

Ponadto zostały doprecyzowane niektóre przepisy, a także wprowadzone zmiany 

o charakterze legislacyjnym i językowym.  

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 20 kwietnia 2017 r. nie zgłoszono 

poprawek i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Podczas głosowania w dniu 21 kwietnia 2017 r. projekt ustawy został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


