
Projekt z dnia 12 czerwca 2017 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E D U K A C J I  N A R O D O W E J
1)

 

z dnia …………… 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w 

bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące 

bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych 

oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu 

danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów 

przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków 

zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 957 oraz z 2014 r. poz. 1149) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.
2)

);”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                             
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 
2) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 949. 



„3) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 

60);”, 

d) w pkt 4 wyrazy „(Dz. U. z 2012 r. poz. 591)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 

2016 r. poz. 1068)”; 

2) uchyla się § 2–4; 

3) w § 6: 

a) w pkt 1: 

– uchyla się lit. f, 

– uchyla się lit. j oraz k, 

– w lit. l: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z orzeczeń, o których 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe:”, 

– – w tiret piąte, tiret szóste i tiret siódme wyrazy „z upośledzeniem 

umysłowym” zastępuje się wyrazami „z niepełnosprawnością 

intelektualną”, 

– – uchyla się tiret trzynaste i tiret czternaste 

– w lit. n w tiret szóste wyrazy „dzieci z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi” zastępuje się wyrazami „dzieci i 

młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna”, 

– w lit. p w tiret siódme wyrazy „z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi” zastępuje się wyrazami „z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna”, 

– w lit. t: 

– – we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i gimnazjów”, 

– – tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej, zamieszkałych w 

odległości od 4 km do 5 km od szkoły,”, 

b) w pkt 2: 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 



„c) indywidualnie nauczanych, w tym uczniów posiadających orzeczenie 

wydane z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do 

szkoły, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego,”, 

– w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) według formy odbywania dokształcania teoretycznego;”, 

c) w pkt 3: 

– po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu: 

„ca) socjoterapeutycznych,”, 

– po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu: 

„da) rozwijających umiejętności uczenia się,”, 

– lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) specjalistycznych: 

– korekcyjno-kompensacyjnych, 

– logopedycznych, 

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

– innych o charakterze terapeutycznym,”, 

– w lit. n wyrazy „art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe”, 

– w lit. o wyrazy „art. 94a ust. 4c ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 165 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe”, 

– w lit. p wyrazy „art. 94a ust. 5 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 165 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe”, 

d) w pkt 5: 

– uchyla się lit. d, 

– uchyla się lit. h oraz i; 

4) w § 7:  

a) w pkt 4 wyrazy we wprowadzeniu do wyliczenia „art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3 i 

3a ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 6 oraz art. 39 

ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe”, 

b) w pkt 5 w lit. b: 

– w tiret trzecie skreśla się wyrazy „ , w tym psychoterapii”, 

– po tiret siedemnaste dodaje się tiret osiemnaste w brzmieniu: 

„– psychoterapii,”, 



c) w pkt 6:  

– w lit. a w tiret szóste i tiret siódme wyrazy „z upośledzeniem umysłowym” 

zastępuje się wyrazami „z niepełnosprawnością intelektualną”, 

– w lit. h: 

– – tiret dziewiątym wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „szkoły 

podstawowej”, 

– – tiret dziesiątym wyrazy „szkoły ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami 

„szkoły ponadpodstawowej”, 

– – tiret piętnastym wyrazy „art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a ustawy o systemie 

oświaty” zastępuje się wyrazami „art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo 

oświatowe”, 

d) w pkt 7 w lit. f wyrazy „(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004)” 

zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

858)”, 

e) w pkt 12 skreśla się wyrazy „lub motorowerową”; 

5) w § 9: 

a) w pkt 4: 

– w lit. a: 

– – w tiret pierwsze wyrazy „art. 7 ust. 1a–1d ustawy o systemie oświaty” 

zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe”, 

– – po tiret drugie dodać od tiret trzecie do tiret ósme w brzmieniu: 

„– zatrudnienie na podstawie art. 16 ustawy – Prawo oświatowe, 

– zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela, z wyjątkiem 

zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60), 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 

2261), 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260), 

– zatrudnienie w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,”, 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) umowa o pracę na czas nieokreślony, z wyszczególnieniem: 



– zatrudnienia na podstawie art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe, 

– zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, 

– zatrudnienie na podstawie art. 16 ustawy – Prawo oświatowe, 

– zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela, z wyjątkiem 

zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy, 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych, 

– zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej, 

– zatrudnienie w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,”, 

b) w pkt 12 w lit. f wyrazy „art. 7 ust. 1a–1d ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe”, 

c) w pkt 18: 

– lit. a–c otrzymują brzmienie: 

„a) przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych, 

b) klasach IV–VIII szkół podstawowych, 

c) placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników 

służb społecznych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 

szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, 

placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania,”, 

– dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 

praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;”, 

d) w pkt 19 lit. c oraz d otrzymują brzmienie: 

„c) wszystkich typach szkół i placówek oświatowych oraz kolegiach pracowników 

służb społecznych, 

d) przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach 

ogólnodostępnych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach 

ogólnodostępnych;”, 



e) w pkt 20 w lit. a wyrazy „upośledzeniem umysłowym” zastępuje się wyrazami 

„niepełnosprawnością intelektualną”, 

f) w pkt 21: 

– w lit. i oraz j wyrazy „upośledzonych umysłowo” zastępuje się wyrazami „z 

niepełnosprawnością intelektualną”, 

– uchyla się lit. k, 

– uchyla się lit. p, 

– po lit. p dodaje się lit. q–y w brzmieniu: 

„q) teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, 

r) przedmiotów uzupełniających w liceach ogólnokształcących i technikach, 

s) przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w liceach ogólnokształcących i 

technikach, 

t) historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w liceach 

ogólnokształcących i technikach, 

u) wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,  

v) pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, 

w) terapeuty w przedszkolach, szkołach i placówkach,  

x) zajęć rewalidacyjnych, 

y) zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych;”; 

6) w § 12 w pkt 1 w lit. f wyrazy „art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 15 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe”; 

7) w § 14 w pkt 1: 

a) w lit. a wyrazy „szkoły ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły 

ponadpodstawowej”, 

b) w lit. b wyrazy „art. 16 ust. 5a pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r.” zastępuje się wyrazami „art. 36 ust. 12 

i ust. 16 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe”, 

c)  uchyla się lit. c, 

d) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) przez realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy, o którym mowa w 

art. 36 ust. 9 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,”, 

e) w lit. e wyrazy „z upośledzeniem umysłowym” zastępuje się wyrazami „z 

niepełnosprawnością intelektualną”, 



f) w lit. f wyrazy „młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” zastępuje się wyrazami „dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna”, 

g) lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) przez uczęszczanie do szkoły wyższej, zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy – 

Prawo oświatowe,”; 

8) w § 15 w pkt 11: 

a) w lit. a wyrazy „art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami 

„art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe”, 

b) w lit. b wyrazy „art. 82 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty” zastępuje się 

wyrazami „art. 168 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe”; 

9) w § 17 w ust. 1 i 4 wyrazy „2013–2016” zastępuje się wyrazami „2013–2017”; 

10) w § 18 w pkt 1 wyrazy „2012–2016” zastępuje się wyrazami „2012–2017”. 

§ 2. 1. Przepisy § 6 pkt 1 lit. t wprowadzenie do wyliczenia i tiret drugie, a także § 9 pkt 

18 lit. b, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do dotychczasowego gimnazjum oraz klas 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, do czasu zakończenia 

kształcenia w tych szkołach i klasach. 

2. Przepisy § 7 pkt 6 lit. h tiret dziesiąte, § 9 pkt 18 lit. b lub c oraz § 14 pkt 1 lit. a, w 

brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do klas dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także do 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego 

technikum, oraz klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i klas 

dotychczasowego czteroletniego technikum, prowadzonych w szkołach innego typu, do czasu 

zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. 

3. Przepisy § 9 pkt 21 lit. r–t, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 

stosuje się do klas i szkół, o których mowa w ust. 2, do czasu zakończenia kształcenia w tych 

szkołach i klasach. 

§ 3. W roku szkolnym 2017/2018, w § 11 pkt 1 zbiór danych o łącznej liczbie 

nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, zawiera 

także dane o liczbie nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub 

planowane jest rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 ustawy z dnia 



14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60 i 949). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

  



Uzasadnienie 

Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych 

oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 

oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz 

wzorów wydruków zestawień zbiorczych, stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w 

art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1927, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Projekt rozporządzenia w większości powiela rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących 

podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między 

bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 957, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Projekt rozporządzenia zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian  w 

systemie oświaty, wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe: 

Projekt rozporządzenia zawiera także inne regulacje o charakterze doprecyzowującym i 

porządkującym: 

1) Uchyla się przepisy dotycząc gromadzenia danych o bazie materialnej szkół i placówek 

oświatowych, tj. o powierzchni, pomieszczeniach i wyposażeniu, (§ 2 – § 4 

rozporządzenia). Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, danych tych nie przekazuje się do 

tzw. starego systemu informacji oświatowej w latach 2013-2017. Dane te są 

gromadzone w tzw. nowym systemie informacji oświatowej;  

2) Uchyla się przepisy dotyczące zbierania danych o liceach profilowanych oraz kolegiach 

nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (§ 6 pkt 1 lit. f, j, k oraz 

pkt 5 lit. d, h, i rozporządzenia). Zmiana ta wynika z likwidacji liceów profilowanych od 

1 września 2012 r. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.) oraz likwidacji 

kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych od 1 

października 2015 r. ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2009 r. poz. 1553); 

3) Doprecyzowuje się kategorie rodzajów niepełnosprawności (§ 6 pkt 1 lit. l, n, p, pkt 2 

lit. c, § 7 pkt 6 lit. a, § 9 pkt 20 lit a, pkt 21 lit i, j, § 14 pkt 1 lit. e, f rozporządzenia); 

4) Rozszerza się zakres gromadzonych danych o uczniach (którzy są pracownikami 

młodocianymi) według miejsca odbywania dokształcania teoretycznego (§ 6 pkt 2 lit. g 

rozporządzenia); 

5) Doprecyzowuje się kategorie rodzajów zajęć, w których uczestniczą uczniowie, w tym 

kategorie rodzajów zajęć specjalistycznych (§ 6 pkt 3 lit. c-e rozporządzenia); 

6) Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię (§ 7 pkt 5 

lit. b rozporządzenia. Obecnie są gromadzone dane o liczbie korzystających z terapii 



psychologicznej, w tym psychoterapii. Proponuje się, by dane te były gromadzone 

oddzielnie, tj. o liczbie korzystających z terapii psychologicznej oraz z psychoterapii, 

zgodnie z postulatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;  

7) Uchyla się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów, którzy uzyskali 

kartę motorowerową (§ 7 pkt 12 rozporządzenia). Zmiana ta wynika z likwidacji 

możliwości uzyskiwania tej karty w szkole, wprowadzonej ustawą z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 151, z późn. zm.);  

8) Doprecyzowuje się kategorie rodzajów umów (forma zatrudnienia) nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o którym mowa w art. 107 ust. 

4 pkt 1 ustawy (§ 9 pkt 4 lit a i b rozporządzenia); 

9) Doprecyzowuje się kategorie kwalifikacji nauczyciela w związku z reformą ustroju 

szkolnego (§ 9 pkt 18-21 rozporządzenia); 

10) Zmienia się okres prowadzenia baz danych oświatowych (§ 17 ust. 1 i 4 oraz § 18 pkt 1 

rozporządzenia), w związku z przedłużeniem funkcjonowania tzw. starego systemu 

informacji oświatowej ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984); 

11) Dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych 

w art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (§ 3 projektu 

rozporządzenia). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku  

z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. 

zm.).  

  



Nazwa projektu 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu 

danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych 

oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – ministerstwo wiodące 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

p. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

p. Daria Pietrzykowska, naczelnik w Departamencie Strategii i 

Współpracy Międzynarodowej;  

tel. 3474324; 

e-mail: daria.pietrzykowska@men.gov.pl 

Data sporządzenia 

08.06.2017 r. 

 

Źródło:  

art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U z 

2016 r. poz. 1927 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

60, 777 i 949) 

Nr w wykazie prac 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).   

 

Zmiana obecnego rozporządzenia jest konsekwencją zmian, które zostaną od 1 września 2017 r. wprowadzone w systemie 

oświaty ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian  w systemie oświaty, wprowadzonych 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe. 

 

Rozporządzenie zawiera także inne regulacje o charakterze doprecyzowującym i porządkującym: 

1. Uchyla się przepisy dotycząc gromadzenia danych o bazie materialnej szkół i placówek oświatowych, tj. o 
powierzchni, pomieszczeniach i wyposażeniu, (§ 2 – § 4 rozporządzenia). Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, danych 

tych nie przekazuje się do tzw. starego systemu informacji oświatowej w latach 2013-2017. Dane te są gromadzone 

w tzw. nowym systemie informacji oświatowej;  
2. Uchyla się przepisy dotyczące zbierania danych o liceach profilowanych oraz kolegiach nauczycielskich i 

nauczycielskich kolegiach języków obcych (§ 6 pkt 1 lit. f, j, k oraz pkt 5 lit. d, h, i rozporządzenia). Zmiana ta 

wynika z likwidacji liceów profilowanych od 1 września 2012 r. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.) oraz likwidacji kolegiów 
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych od 1 października 2015 r. ustawą z dnia 5 listopada 

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2009 r. poz. 1553); 

3. Doprecyzowuje się kategorie rodzajów niepełnosprawności (§ 6 pkt 1 lit. l, n, p, pkt 2 lit. c, § 7 pkt 6 lit. a, § 9 pkt 
20 lit a, pkt 21 lit i, j, § 14 pkt 1 lit. e, f rozporządzenia); 



4. Rozszerza się zakres gromadzonych danych o uczniach (którzy są pracownikami młodocianymi) według miejsca 

odbywania dokształcania teoretycznego (§ 6 pkt 2 lit. g rozporządzenia); 

5. Doprecyzowuje się kategorie rodzajów zajęć, w których uczestniczą uczniowie, w tym kategorie rodzajów zajęć 
specjalistycznych (§ 6 pkt 3 lit. c-e rozporządzenia); 

6. Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię (§ 7 pkt 5 lit. b rozporządzenia. 

Obecnie są gromadzone dane o liczbie korzystających z terapii psychologicznej, w tym psychoterapii. Proponuje 

się, by dane te były gromadzone oddzielnie, tj. o liczbie korzystających z terapii psychologicznej oraz z 
psychoterapii, zgodnie z postulatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;  

7. Uchyla się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów, którzy uzyskali kartę motorowerową (§ 7 

pkt 12 rozporządzenia). Zmiana ta wynika z likwidacji możliwości uzyskiwania tej karty w szkole, wprowadzonej 
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 151, z późn. zm.);  

8. Doprecyzowuje się kategorie rodzajów umów (forma zatrudnienia) nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych, o którym mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 ustawy (§ 9 pkt 4 lit a i b rozporządzenia); 
9. Doprecyzowuje się kategorie kwalifikacji nauczyciela w związku z reformą ustroju szkolnego (§ 9 pkt 18-21 

rozporządzenia); 

10. Zmienia się okres prowadzenia baz danych oświatowych (§ 17 ust. 1 i 4 oraz § 18 pkt 1 rozporządzenia), w 

związku z przedłużeniem funkcjonowania tzw. starego systemu informacji oświatowej ustawą z dnia 2 grudnia 
2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1984); 

11. Dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (§ 3 projektu rozporządzenia). 

a) Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W krajach UE istnieją adekwatne do SIO systemy do gromadzenia danych o uczniach.  

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy prowadzące szkoły 
i placówki oświatowe – 

jednostki samorządu 

terytorialnego, właściwi 
ministrowie, osoby 

fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 

 

 

2808 jednostek 
samorządu 

terytorialnego, 

7 właściwych ministrów, 

ok. 1 tys. osób prawnych 

niebędących 

jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

ok. 9 tys. osób 

fizycznych  

 

SIO wg stanu na dzień 

31 marca 2017 r. 

 

Przekazywanie danych do 

bazy danych SIO 

Organy sprawujące nadzór 

pedagogiczny - kuratoria 

oświaty 

16 Wynika z podziału 

terytorialnego kraju 

Przekazywanie danych do 

bazy danych SIO 

Dyrektorzy publicznych i 
niepublicznych szkół i 

placówek oświatowych 

65,5 tys. SIO wg stanu na dzień 31 

marca 2017 r. 

Przekazywanie danych do 

bazy danych SIO 

Centralna Komisja 

Egzaminacyjna i okręgowe 

komisje egzaminacyjne 

9 Wynika z podziału 

terytorialnego okręgów OKE 

Przekazywanie danych do 

bazy danych SIO 

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 



Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie 

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) i partnerów społecznych, tj. przez:  

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

2) Forum Związków Zawodowych; 

3) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”; 
4) Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce; 

5) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”; 

6) Związek Nauczycielstwa Polskiego; 

7) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”; 
8) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 

9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 

10) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”; 
11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 

12) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa; 

13) Komisję Krajową Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”; 

14) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”; 
15) Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce; 

16) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 

17) Federację Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki; 
18) Społeczne Towarzystwo Oświatowe; 

19) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich; 

20) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół; 
21) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty; 

22) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; 

23) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 

24) Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; 
25) Business Center Club; 

26) Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 

27) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 
28) Związek Rzemiosła Polskiego; 

29) Federację Inicjatyw Oświatowych; 

30) Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego; 
31) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców; 

32) Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych; 

33) Fundację Rodzice Szkole; 

34) Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych; 
35) Rzecznika Praw Obywatelskich; 

36) Rzecznika Praw Dziecka; 

37) Urząd do Spraw Cudzoziemców; 
38) Fundację Polskie Forum Migracyjne; 

39) Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej; 

40) Stowarzyszenie Vox Humana; 

41) Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej; 
42) Alians Ewangeliczny; 

43) Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej; 

44) Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; 
45) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; 

46) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; 

47) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski; 
48) Polską Radę Ekumeniczną; 

49) Radę Szkół Katolickich; 

50) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; 

51) Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego; 
52) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Zarząd Główny; 



53) Unię Metropolii Polskich; 

54) Unię Miasteczek Polskich; 

55) Związek Gmin Wiejskich RP; 
56) Związek Miast Polskich; 

57) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis; 

58) Związek Powiatów Polskich. 

Projekt został również skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
Radę Dialogu Społecznego. 

Czas opiniowania przez Radę Dialogu Społecznego i przez związki zawodowe został skrócony do 21 dni z uwagi na 
pilny charakter rozporządzenia.  

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz.248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

Projekt rozporządzenia nie wdraża prawa UE. 

5.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  



Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

 

7.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

  zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 



Komentarz: 

8. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

9. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu projektowanej regulacji na wymienione obszary. 

10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów rozporządzenia z dniem 1 września 2017 r. 

11.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się wprowadzenia ewaluacji efektów oddziaływania proponowanej regulacji, jak i wprowadzania 

mierników badających ten efekt. 

12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


