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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 341) 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 

Art. 26a. 

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą zaplanowane i 

systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i 

uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz 

podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania 

do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na 

prowadzeniu: 

1)   w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne 

zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień; 

2)   w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i 

edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

3)   w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1)   zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2)   obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w 

zawodzie; 

3)   zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4)   zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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5)   zajęciach z wychowawcą. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści 

programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa 

zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa 

zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

 

<Art. 26b. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier 

absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej 

„monitoringiem karier absolwentów”. 

2. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na 

temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby 

prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym 

i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów 

rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia. 

3. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie:  

1) danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1942, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 4);  

2) danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 

875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159);  

3) danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;  

4) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach 

ubezpieczonych lub kontach płatników składek. 

4. Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12. 

5. Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku 

monitoringiem karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1, według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego.  
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6. Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których 

mowa w ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową: 

1) w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa 

w ust. 5, oraz 

2) w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, 

oraz 

3) w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5. 

7. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują: 

1) numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli 

absolwent nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia; 

2) rok urodzenia i płeć absolwenta; 

3) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej, którą absolwent ukończył; 

4) rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa 

w pkt 3; 

5) zawód, w którym kształcił się absolwent – w przypadku absolwenta szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe; 

6) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa 

w pkt 4, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę 

rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu; 

7) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa 

w pkt 4, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia 

tego kursu; 

8) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu 

szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę 

zakończenia nauki w tej szkole; 
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9) zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie – w przypadku absolwenta, który 

po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę 

w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe; 

10) informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu 

czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy 

z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);  

11) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z 

określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu; 

12) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych 

oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu. 

8. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8–12, obejmują okres od dnia 1 września roku 

szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 

30 kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5. 

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci 

elektronicznej, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4:  

1) okręgowym komisjom egzaminacyjnym – w terminie do dnia 1 kwietnia każdego 

roku; 

2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych – w terminie do dnia 1 maja każdego roku.  

10. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, 

w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w 

ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o: 

1) informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w 

zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego; 

2) informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie 

zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego; 

3) informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym 

roku oraz: 
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a) w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do 

egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze 

przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku – 

informację o tym, że egzamin ten nie został zdany, 

b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku – informację o dacie 

uzyskania świadectwa dojrzałości. 

11. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu 

na dzień 31 sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres 

od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa 

w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 marca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier 

absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania.  

12. Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 

i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 10. 

13. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do 

dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, 

o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:  

1) datę rozpoczęcia studiów; 

2) nazwę kierunku studiów; 

3) poziom studiów; 

4) profil studiów; 

5) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia 

z listy studentów; 

6) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, 

ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku 

studiów do więcej niż jednej dyscypliny. 

14. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1 

października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym 

mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, 

w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają 
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anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty 

i wychowania.  

15. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, 

o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu 

do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13. 

16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, 

w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa 

w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o: 

1) rok i miesiąc zgonu absolwenta; 

2) kod tytułu ubezpieczenia; 

3) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku 

lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek; 

4) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie 

pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) 

na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji 

osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów; 

5) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

6) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

7) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek; 

8) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby 

ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby 

ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby 

ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby 

ubezpieczonej; 

9) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 

17. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1 

stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, 

w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są 
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przekazywane w podziale na miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich 

przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.  

18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 

4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 16. 

19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o 

których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym 

jest prowadzony monitoring karier absolwentów. 

20. Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w 

przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim – 

kraj pochodzenia.  

21. Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się 

wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych. 

22. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października 

roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w 

postaci elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane 

zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników 

monitoringu karier absolwentów. 

23. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane 

zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym 

nastąpiła ich anonimizacja. 

24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje wyniki monitoringu karier 

absolwentów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do 

dnia 30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.  

25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w 

ust. 22, nie dłużej niż do dnia przekazania wyników monitoringu karier absolwentów 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu 

karier absolwentów w postaci zagregowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na 
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swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników 

monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób. 

27. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce 

organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier 

absolwentów.> 

Art. 37. 

1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o 

którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1)   przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało 

przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 

2)   do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a)  opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 

przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 
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nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się [zgodnie z art. 44l] <odpowiednio zgodnie z art. 44l 

lub art. 44wa> ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb 

ustawy o systemie oświaty. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie 

oświaty. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic 

takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o 

którym mowa w ust. 1, obejmującego: 

1)   prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-

7; 

2)   zapewnienie dostępu do: 

a)   podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w 

art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz 

b)  pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w 

zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

3)   udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1)   na wniosek rodziców; 

2)   jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4; 

3)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

Art. 115. 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(l)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(zb)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2420041:part=a54u1&full=1
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pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia 

zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły artystycznej 

realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki realizowany pod opieką 

nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane [zgodnie z przepisami art. 

44l] <odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa> ustawy o systemie oświaty i 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, a w przypadku 

zajęć edukacyjnych artystycznych realizowanych w szkole artystycznej - zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizację 

indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom 

szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym 

czasie. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 2, oraz 

organizację indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie 

uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w 

skróconym czasie. 

Art. 164. 

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze: 

1)   szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej 

szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej 

innego typu, 

2)   szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej - do szkoły publicznej tego samego typu 

–   o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis art. 130 ust. 3 stosuje 

się odpowiednio. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(l)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(l)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(zb)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(zq)&full=1
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2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły 

niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o 

której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni 

semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny 

zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie 

kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania 

ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7. 

3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, 

szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej 

szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić 

egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się [zgodnie z art. 44l] 

<odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa> ustawy o systemie oświaty i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej szkoły 

artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły 

publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się [zgodnie z art. 44l] <odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa> 

ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o 

systemie oświaty. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły 

artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 

publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej 

tego samego typu, o którym mowa w ust. 1, 

2)   przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły 

niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej - może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo 

wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla 

dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia 

lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(l)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(zb)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(l)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a44(zb)&full=1
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–   uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 

kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 266, z późn. zm.) 

Art. 50. 

1.  W terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku Zakład jest zobowiązany udostępnić 

ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację o 

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w 

art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej 

"informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w 

art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 
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1)    hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla 

kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według stanu 

konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty 

składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w 

miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 

60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego 

przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się 

dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej. 

1h. 
(17)

 Informacje o stanie konta Zakład udostępnia ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. 

1i. 
(18)

 Informacje o stanie konta, na żądanie ubezpieczonego, udostępnia się również w 

formie pisemnej, z uwzględnieniem ust. 2b-2d. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2456877:part=a26&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2456877:part=a183&full=1
javascript:void(0)
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1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub 

w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 

ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub 

w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 

ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 
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wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących 

dokumentów; 
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2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych 

po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo 

brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw 

prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394279&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2437529:part=a29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2437529:part=a32&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2437529:part=a34&full=1
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Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 

pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrom usług 

społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2269755&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275835:part=zI&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275835:part=zII&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275835:part=zI&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275835:part=zII&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275834:part=a56u3&full=1
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dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 

60, 730, 1572 i 2020), wraz z informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek 

odprowadzanych z tego tytułu. 

3d. 
(19)

 W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz skutków wywołanej nim 

epidemii, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane 

Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z 

zakresu kluczowych polityk publicznych. 

3e. 
(20)

 Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane: 

1)   Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

2)   Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

-   dla celów związanych z realizacją zadań pomocowych dotyczących zapobiegania lub 

zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2. 

3f. 
(21)

 Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w związku z zapewnieniem udostępnienia danych zgromadzonych na koncie 

ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa 

w art. 45, Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z 

zakresu kluczowych polityk publicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2362752:part=a69u1&full=1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2270898&full=1
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4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. 
(22)

 Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika 

składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)    w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, lub 

jeden z nich, jeżeli jest wystarczający do identyfikacji płatnika składek. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

javascript:void(0)
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9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym w zakresie 

prowadzonej przez nich egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu 

państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do 

rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - 

centrom usług społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub 

sporządzania spisu inwentarza, odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2437529:part=a29&full=1
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przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) za traktowanie przesyłki listowej jako 

przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10ad. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 10, następuje w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku komornika sądowego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 
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9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania ubezpieczonego 

z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 
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8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego 

przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)   Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych, 

4)    liczbę ubezpieczonych, 

5)    okres rozliczeniowy 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu 

tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
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j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania 

składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

ra)   kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

dokonania wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych programach kapitałowych, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 
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a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)   kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia; 

5)   
(23)

 dotyczące umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-

sprawozdawczych. 

17a. Zakład przekazuje do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, drogą elektroniczną, 

dane, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. a, d, e, k-t oraz pkt 2 lit. a i b, za okres od 

stycznia do grudnia w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, za który są 

przekazywane te dane. 
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- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

17b. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 17a, Zakład niezwłocznie, nie 

rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przekazuje zmienione dane. Zmienione dane Zakład 

przekazuje do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub serię i 

numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - 

centrom usług społecznych, organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także w celu monitorowania przez 

ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 

przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 
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społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - przez centra 

usług społecznych, organy właściwe oraz wojewodów.  

19. Zakład udziela bezpłatnie sądowi rejestrowemu prowadzącemu postępowania o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany 

do tego rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. 

20. Zakład, na wniosek złożony w postaci elektronicznej, udostępnia komornikowi 

sądowemu, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane zgromadzone na koncie 

ubezpieczonego wskazanych przez niego ubezpieczonych, będących dłużnikami 

uchylającymi się od zobowiązań alimentacyjnych, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości; 

3)   adres zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji; 

4)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia; 

7)   podstawę wymiaru składki na: 

a)  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

b)  ubezpieczenie chorobowe, 

c)  ubezpieczenie wypadkowe, 

d)  ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia; 

9)   ustalone prawo do emerytury lub renty; 

10)  dane dotyczące płatnika składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub serię i 

numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

–  w celu sprawnej realizacji egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu 

państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, prowadzonej przez komornika sądowego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2269755&full=1


- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

21. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 20, Zakład, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, udostępnia komornikowi sądowemu w postaci elektronicznej zmienione dane. 

22. Komornik sądowy jest obowiązany do bieżącego informowania Zakładu, w postaci 

elektronicznej, o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym 

należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, wobec ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 20. 

Przekazanie informacji skutkuje zaprzestaniem przekazywania przez Zakład danych, o 

których mowa w ust. 21. 

23. Komornik sądowy jest obowiązany do informowania Zakładu, w postaci elektronicznej, 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o dalszym prowadzeniu egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów wobec ubezpieczonego, o którym mowa 

w ust. 20. Brak informacji skutkuje zaprzestaniem przekazywania przez Zakład danych, o 

których mowa w ust. 21. 

<24. Zakład przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dane, 

o których mowa w art. 26b ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i …), w celu 

prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej 

ustawy.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1942, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 4) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego 

uzyskiwaniu danych niezbędnych do: 

1)   prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i 

lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą; 

2)   efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym; 
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3)   analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na 

finansowanie zadań oświatowych; 

4)   nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju 

oraz podnoszenia jakości edukacji[.]  <;> 

<5) prowadzenia monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół 

ponadpodstawowych.> 

2. Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z 

zakresu oświaty. 

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)   (uchylona), 

[e)   liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej korzystających z 

internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,] 

<e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej lub szkoły 

wchodzącej w skład zespołu korzystających z internatu, w tym liczby osób 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,> 

f)  danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia - w przypadku 

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,] 
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<g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi 

pracownika, bez pochodnych pracodawcy, 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, 

k)   danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli mianowanych 

i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne, w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych 

oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 

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. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, 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. 31 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe, 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. 

31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a8u5p1lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a8u5p1lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a8u6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a8u7p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a31u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a31u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a31u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a31u1&full=1
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przygotowaniem 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. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, 

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, z 

wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, udzieloną 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 

udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego - według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form 

tej pomocy; 

2ba)   dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie - według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci; 

2bb)   dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej - według klas, do 

których uczniowie uczęszczają; 

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, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a31u1&full=1
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b)  placówek oświatowo-wychowawczych - liczba uczestników zajęć, według rodzajów i 

form zajęć, 

c)   placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego - liczba form 

pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz turnusów dokształcania 

teoretycznego, 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 rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie 

albo których stosunek pracy wygasł albo 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. 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;] 

<b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, dla których 

te jednostki samorządu terytorialnego są organem właściwym do wydania 

zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów 

tych szkół i placówek oświatowych,> 
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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 prowadzonych przez 

tego ministra: 

a)  publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 

b)  publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym, 

c)  publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 

d)  zespołów szkół lub placówek oświatowych; 

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, 

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. 

informacje o jednostce 

Art. 60a. 

Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w art. 44a ust. 7 pkt 1 lit. a 

i b oraz pkt 2 lit. a-c ustawy - Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych SIO do 

bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy - Prawo 

oświatowe, w celu odzwierciedlenia struktury organizacyjnej szkoły lub placówki 

oświatowej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a9(c)u2(b)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkTextList.rpc?hiperlink=type=komentarz_Jednostki:nro=Powszechny.2276439:part=a33:partExactly=No:ver=3&full=1
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<Art. 60b. 

Dane absolwenta, o których mowa w art. 26b ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, są 

pozyskiwane z bazy danych SIO przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania w celu prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa 

w art. 26b ust. 1 tej ustawy.> 

Art. 93. 

1. Nie usuwa się z bazy danych SIO: 

1)   danych zawartych w RSPO; 

2)   zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli; 

3)    (uchylony). 

2. Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu 

oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i 

jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia 

do danego zbioru danych ostatniej informacji. 

3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają 

zanonimizowane po upływie [5 lat] <6 lat> od dnia wprowadzenia do tego zbioru 

ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 20. 

[4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają 

zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej 

informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 

1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego 

następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO.] 

<4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO 

zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru 

ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j 

oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od 

dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji.> 

5. Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 ust. 2, przechowuje się w bazie danych 

SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych. 

6. Za zgodą wyrażoną na piśmie: 

1)   rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - dane tego ucznia, o których mowa w ust. 3, 

mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 3; 
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2)   nauczyciela - dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być zanonimizowane 

po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4. 

7. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia, pełnoletni uczeń 

albo nauczyciel określają okres przechowywania niezanonimizowanych danych, o którym 

mowa w ust. 6. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2029 i 2400) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378); 

2)   egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

3)    egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4)   gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 

1486); 

5)   gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-

wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

6)   gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

6a)   kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie w formie dziennej, 

o którym mowa w art. 4 pkt 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 
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7)   kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 4 pkt 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

8)   liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086); 

9)   materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym 

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

10)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

11)  nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki 

i placówki doskonalenia nauczycieli; 

12)   niepublicznej szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, o której mowa w 

art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

12a)   niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - 

należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej 

szkoły artystycznej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

13)  oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć odpowiednio oddział przedszkolny 

lub oddział szkolny, w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowane zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo oświatowe; 

14)  opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty 

za nauczanie, wychowanie i opiekę w placówce wychowania przedszkolnego, 

prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 

ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

15)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu 

terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę 
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fizyczną prowadzących przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub 

placówkę; 

16)   organie rejestrującym - należy przez to rozumieć: 

[a)  jednostkę samorządu terytorialnego wydającą zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 

pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,] 

<a) jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do wydania zezwolenia, o którym 

mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe,> 

b)  jednostkę samorządu terytorialnego dokonującą wpisu do ewidencji, o którym mowa w 

art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

c)  jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola lub 

szkoły, w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, 

d)  jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola, 

szkoły lub placówki, w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 

września 2017 r. 

17)  orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - należy przez to rozumieć orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

18)  orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

19)  placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-

8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

20)  placówce wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć przedszkole, oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego; 

21)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a88u4p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a88u4p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a90u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a168u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a9u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a5u5(g)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a127u10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a127u10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a127u10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389633:part=a3p23&full=1


- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

22)  przedszkolu integracyjnym lub szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć 

odpowiednio przedszkole lub szkołę, w których wszystkie oddziały są oddziałami 

integracyjnymi; 

23)  przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to 

rozumieć odpowiednio: 

a)  przedszkole, szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

b)  przedszkole, szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa 

w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu 

kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których 

stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-

wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 

3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

24)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

25)  roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy; 

26)  roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa 

budżetowa i są udzielane dotacje określone w niniejszej ustawie; 

27)   szkole - należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 

18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, publiczną szkołę 

artystyczną oraz niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej; 

28)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę dla dorosłych, o której mowa w 

art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

29)   szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez 

to rozumieć szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcące dla 

dzieci i młodzieży, technikum, branżową szkołę I stopnia i szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy; 

30)   szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy 

przez to rozumieć szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną; 
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31)  środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć środki, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

32)  uczestniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć osobę 

posiadającą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

33)   uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza szkoły dla dorosłych, branżowej 

szkoły II stopnia i szkoły policealnej oraz dziecko korzystające z wychowania 

przedszkolnego; 

34)  uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

35)  wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

36)  wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) 

 

Art. 342. 

1. Minister prowadzi Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on, zwany dalej "Systemem POL-on". 

2. System POL-on jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294). 

3. System POL-on obejmuje następujące bazy danych: 

1)   wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących 

działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu; 
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2)   wykaz studentów; 

3)   wykaz osób ubiegających się o stopień doktora; 

4)   wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

5)   repozytorium pisemnych prac dyplomowych; 

6)   bazę dokumentów w postępowaniach awansowych; 

7)   bazę osób upoważnionych do podpisywania dokumentów; 

8)   bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. 

4. Dane w Systemie POL-on są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z 

ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości 

kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, 

prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora 

habilitowanego i tytułu profesora, ustalaniem wysokości subwencji i dotacji, nadzorem 

nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, realizacją zadań przez NAWA, NCBiR oraz 

NCN. 

<5. Dane zawarte w Systemie POL-on w zakresie, o którym mowa w art. 26b ust. 13 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są przekazywane przez 

ministra ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w celu prowadzenia 

monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.> 

 

 


