
Druk nr 3893-A
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

DODATKOWE S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MLODZIEZY

ORAZ KOMISI SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o rzjjdowym projekcie ustawy o systemic
informacji oswiatowej (druk nr 3628).

Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
regulaminu Sejmu - skierowal ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3893 do Komisji:
Edukacji, Nauki i Mlodziezy oraz Samorz^du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu
rozpatrzenia wniosku i poprawek zgloszonych w drugim czytaniu.

Komisje: Edukacji, Nauki i Mlodziezy oraz Samorz^du Terytorialnego i Polityki
Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r.

wnoszq.:

W y s o k i S e j m raczynast?puj^cywnioseki poprawki:

odrzucic projekt ustawy

-KPPiS
- odrzucic

1) w art. 13 skreslic pkt 6, 8, 10, 11 oraz 12;

-KPPiS
- odrzucic

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1-10 nalezy giosowac l^cznie.
2) w art. 14 skreslic pkt 3, 14, 16, 24, 27, 28 oraz 29;

-KPPiS
- odrzucic

3) skreslic art. 16;

-KPPiS
- odrzucic

4) skreslic art. 18;



-KPPiS

- odrzucic
5) art. 10 nadac brzmienie:

,,Art. 10. W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniow, sq. gromadzone dane o:

1) liczbie uczniow, sluchaczy, wychowankow oraz absolwentow z
poprzedniego roku szkolnego, w tym nieb?d^cych obywatelami polskimi,

a) obywatelami panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, panstwa
czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej albo czlonkami rodziny takiej osoby
posiadaj^cy prawo pobytu lub prawo stalego pobytu;

b) osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisow o repatriacji;

c) osobami, ktorym udzielono zezwolenia na osiedlenie si? na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

d) osobami posiadaj^cymi waznq. Kart? Polaka;

e) osobami, ktorym nadano status uchodzcy albo czlonek rodziny takiej
osoby;

f) osobami posiadaj^cymi zgod? na pobyt tolerowany;

g) osobami, ktorym udzielono ochrony uzupelniaj^cej albo czlonek
rodziny takiej osoby;

h) osobami korzystaj^cymi z ochrony czasowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

i) osobami, ktorym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Wspolnot
Europejskich;

j) osobami, ktorym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w zwi^zku z
okolicznosci^ o ktorej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z pozn. zm.^);

k) czlonkami rodziny osoby ubiegaj^cej si? o nadanie statusu uchodzcy;

1) osobami, ktorym uprawnienie do nauki wynika z umowy
mi?dzynarodowej;

2) liczb? dzieci obj?tych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

3) liczb? uczniow ucz?szczaj^cych do przedszkola, oddzialu przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego:

a) spelniaj^cych obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) indywidualnie spelniaj^cych obowiqzek rocznego przygotowania

przedszkolnego;

i) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818,
z2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620.



c) spelniaj^cych obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego
poza przedszkolem, oddzialem przedszkolnym zorganizowanym w
szkole podstawowej albo inn^formq. wychowania przedszkolnego;

d) korzystaj^cych z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze
wyzszym niz okreslony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia
1991 r. o systemic oswiaty;

e) uczestnicz^cych w zaj?ciach rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych przez przedszkole lub szkol? podstawow^ w ktorej
zorganizowano oddzial przedszkolny;

f) obj?tych pomocq. psychologiczno-pedagogicznq, organize wanq. przez
przedszkole lub szkol? podstawow^ w ktorej zorganizowano oddzial
przedszkolny;

g) ucz^cych si? j?zykow obcych;

h) uczestnicz^cych w nauce j?zyka mniejszosci narodowej, etnicznej lub
j?zyka regionalnego;

i) Korzystaj^cych z bezplatnego transportu lub zwrotu kosztow
przejazdu ucznia i opiekuna, o ktorych mowa w art. 14a ust. 3 albo 4
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty;

j) Uleglym wypadkom, b?d^c pod opiekq. przedszkola, szkoly
podstawowej, w ktorej zorganizowano oddzial przedszkolny, lub innej
formy wychowania przedszkolnego;

4) liczbie uczniow ucz^cych si? w szkolach:

a) ucz?szczaJ3pych do oddzialu ogolnodost?pnego;

b) ucz?szczaj^cych do oddzialu integracyjnego;

c) ucz?szczaJ3cych do oddzialu specjalnego;

d) ucz?szczaj^cych do oddzialu przysposabiaj^cego do pracy;

e) ucz?szczaj^cych do oddzialu specjalnego przysposabiaj^cego do
pracy;

f) ucz?szczaJ3pych do oddzialu sportowego;

g) ucz?szczaj^cych do oddzialu mistrzostwa sportowego;

h) ucz^szczaj^cych do oddzialu zj?zykiem nauczania mniejszosci
narodowej lub etnicznej albo z regionalnym j?zykiem nauczania;

i) ucz?szczaj%cych do oddzialu z dodatkowq. naukq. j?zyka mniejszosci
narodowej lub etnicznej albo z regionalnym j?zykiem nauczania;

j) ucz?szczaJ3cych do oddzialu dwuj?zycznego;

k) ucz^szczaj^cych do oddzialu wielozawodowego;

1) ucz?szczaJ3cych do oddzialu terapeutycznego;
m) ucz^szczaj^cych do oddzialu mi?dzynarodowego;
n) ucz?szczaj^cych do oddzialu o charakterze eksperymentalnym;

o) ucz?szczaJ3pych do liceum profilowanego;
p) ucz?szczaJ3pych do szkoly ponadgimnazjalnej prowadz^cej

ksztalcenie zawodowe;

q) ucz?szczaj^cych do szkoly arty sty cznej;
r) ucz?szczaJ3pych do szkoly dla doroslych w formie stacjonarnej;



s) ucz?szczaj^cych do szkoly dla doroslych w formic zaocznej;
t) posiadaj^cej status mlodocianego pracownika;

u) korzystaj^cych z indywidualnego nauczania;

v) realizuj^cych indywidualnego programu lub toku nauki;

w)korzystaJ3cych zdodatkowej bezplatnej nauki j?zyka polskiego oraz
nauki j?zyka i kultury kraju pochodzenia, o ktorych mowa w art. 94a
ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty;

x) spelniaj^cych obowi^zku szkolnego lub obowi^zku nauki poza szkoly

y) uczestnicz^cych w zaj?ciach rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych przez szkol?;

z) ucz^cych si? j?zykow obcych;

aa) uczestniczqcych w nauce j?zyka mniejszosci narodowej, etnicznej lub
j?zyka regionalnego;

bb) uczestnicz^cych w zaj?ciach dla uczniow szczegolnie uzdolnionych;

cc) ktorzy uzyskali tytul laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej
oraz laureata konkursu lub zawodow na szczeblu co najmniej powiatu;

dd) ktorzy uzyskali albo nieuzyskali promocji;

ee) korzystaj^cych z przedluzonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;

ff) ktorzy ukonczyli albo nieukohczyli szkoly;

gg) ktorzy uzyskali albo nieuzyskali dyplom ukonczenia szkoly
arty sty cznej;

hh) ktorzy ukonczyli szkoly artystycznej na podstawie egzaminow
eksternistycznych;

ii) obj?tych ucznia pomocq, psychologiczno-pedagogicznq. organizewanq.
przez szkol?;

jj) uczestnicz^cych w zaj?ciach edukacyjnych dodatkowych oraz w
zaj?ciach pozalekcyjnych;

kk) ktorzy uzyskali karty rowerowe lub motorowerowe;

11) korzystaj^cych z bezplatnego transportu lub zwrotu kosztow
przejazdu, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty;

mm) ktorzy ulegli wypadkom, b?d%c pod opiekej. szkoly;
nn) korzystaj^cych z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,

o ktorej mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o
systemic oswiaty;

oo) korzystaj^cych z internatu;
5) liczbie uczniow ucz^cych si? w zakladzie ksztalcenia nauczycieli i

kolegium pracownikow sluzb specjalnych:
a) ucz^cych si? systemem ksztalcenia: dzienny, wieczorowy lub

zaoczny;
b) ucz^cych si? j?zykow obcych;
c) realizuj^cych indywidualny tok nauki;
d) odbywaj^cych nauki wedlug indywidualny ch piano w lub programow

nauczania;



e) ktorzy zaliczyli albo niezaliczyli semestr;

f) ktorzyukonczyli albo nieukonczyli kolegium;

g) korzystaj^cych przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym, oktorej mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty, z okresleniem rodzaju
swiadczen;

h) korzystaj^cych z internatu;

6) liczbie uczniow obj?tych opiekq. w mlodziezowym osrodku
wychowawczym, mlodziezowym osrodku socjoterapii, specjalnym
osrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym osrodku wychowawczym
oraz osrodku rewalidacyjno- wychowawczym:

a) przebywaj^cych w osrodku na podstawie orzeczenia o potrzebie
ksztalcenia specjalnego;

b) przebywaj^cych w osrodku na podstawie orzeczenia s^du;

c) przebywaj^cych w osrodku na podstawie wniosku rodzicow;

d) ktorzy ulegli wypadkom, b?d^c pod opiekq. osrodka, z okresleniem
rodzaju wypadku, miejsca, w ktorym zdarzyl si? wypadek, rodzaju
zaj?c, w czasie ktorych wypadek mial miejsce, oraz przyczyny
wypadku;

7) liczbie uczniow obj?tych opiekq. w placowce zapewniaj^cej opiek? i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego
zamieszkania, ktorzy ulegli wypadkom, ktorym ulegl uczen, b?d^c pod
opiekq.placowki;

8) liczbie uczniow obj?tych pomocq. psychologiczno-pedagogicznq. przez
poradni? psychologiczno-pedagogiczn^ w tym poradni? specjalistycznq.:

a) ktorym wydano opini? oraz orzeczenie, o ktorych mowa w art. 71b ust.
3-3b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty;

b) ktorym wydano opini? inne niz wymienione w art. 71b ust. 3-3b
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty, z okresleniem
rodzaju tych opinii;

9) liczbie uczniow ucz^szczajqcych do placowki oswiatowo-wychowawczej,
obj^tych ksztalceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym
w placowce ksztalcenia ustawicznego, placowce ksztalcenia praktycznego
lub osrodku doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz
ucz?szczaj^cych do placowki artystycznej - ogniska arty sty cznego ktorzy
ulegli wypadkom, b?d^c pod opiekq. placowki lub osrodka;

10) liczbie uczniow, ktorzy uczestniczq. w sprawdzianach i egzaminach,
o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty, oraz egzaminach eksternistycznych przeprowadzanych przez
okr?gowe komisje egzaminacyjne.";

-KPPiS
- odrzucic

6) skreslic art. 11-26;

-KPPiS
— odrzucic

7) art. 30 nadac brzmienie:



,,Art. 30. Podmiot zobowi^zany do przekazywania danych do zbioru danych szkoly
lub placowki oswiatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych
nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym nast^pila zmiana w stanie faktycznym, z
wyj^tkiem danych, o ktorych mowa w art. 8 pkt 1 lit. d-j i pkt 2-4, art. 9
pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotycz^cym
uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, a takze danych
identyfikacyjnych uczniow przyst?puj^cych do sprawdzianu i egzaminow,
o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic
oswiaty.";

-KPPiS
- odrzucic

8) w art. 31 ust. 1 nadac brzmienie:

,,1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporz^dzenia,
szczegolowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w bazie danych SIO w
zbiorach danych szkol i placowek oswiatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach
danych uczniow i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy
danych SIO danych, o ktorych mowa w art. 8 pkt 1 lit. d-j i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, i
art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotycz^cym uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego, a takze danych identyfikacyjnych uczniow
przyst^puj^cych do sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty.";

- KP PiS
- odrzucic

9) skreslic art. 54;

-KPPiS
- odrzucic

10) w art. 93 skreslic ust. 3.

-KPPiS
- odrzucic

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

Z-ca Przewodnicz^cego Komisji Przewodnicz^cy Komisji
Samorz^du Terytorialnego i Polityki Edukacji, Nauki i Mlodziezy

Regionalnej

/-/Waldy Dzikowski /-/Andrzej Smirnow

Sprawozdawca

/-/ Urszula Augustyn



Minister Spraw Zugranicznych Uwicinia 2011 r

; U - 920- 44-1- J O / l l/iip/7

dot.: ENM-01 5-73-20! 1 z 14.04.20U r,
I'an Audr/cj Smiruow
Pr/ewodnic/.jjcy
Konmji Edukacji, Nauki
i Mtod/ie/y
Sejm UP

opinla o zgodnosci z pnwurn Unii Kuropejskicj wttioskn oraz popmwek do projekta ustttwy o
systemic informaiy! osmatowt] ujffych w dodmkowytn sprawwdtmiu Komhji Edukacji, Nauki I
MhubJety orai Komisfi Suntonwlu Terytwiulntigo / PvliiyM Rexionalnej (druk nr 3893 A)
vcyr*iot\& na podstan'le art, 13 u$l. 3 pkt 3 ustawy /. dnia 4 wr/,esnia 1997 r. o dsdalach
adiniiiisjtracji rz^dowcjj (!>/,. 1;. /. 2007 r. Nr 65, poz. 437 z po/n. zm.) w zwi^ku / «r(. 42 ust.
4 i art, 54 ust, 1 Regulnniinu Sejrnn prxc/ ministra wht^ciwogo do ?pmw czfonkostw;i
Ptzcczyposi polite j Polskicj w Unii Kuropejskioj

Panic Przewodniczqcy,

w zwieizku z pr7,edtoionym dodatkovvym spmwozdaniem Kvmisjt Kdukttcjlt Nauki i
oniz Komisji Xaittwzqdu Terytwtulnego i Polity ki ReslonttlneJ (druk nr 3893 A)
sobic

k ora/. poprawki do projekiu ustawy ujfte >v dodatknwym sprawozdaniu nie S
sprzec/nc % prawem UuiJ Kuropejskicj,

Jednoc/c^nie poxwaUm sobie /wrociC uwagQ. i7 xgodnic 7 postanowicniami art, 6 ust. 1 lii. c
dyrcktyvvy 95/46 Parlamcnru Europejskiccjo i Rady / dnia 24 pa/dziernika 1995 r, w spiawic
oehrorjy osob ftTj'cxnych w zakresic pr/ctwar7.ania danych osobowycli i swobodnego przepiywu
lych danych, paAstwa cxfonkowskic zapuwniajn, by danc osobowe by<y prawidtowc. stosuwnc
tn;*/ nienadmicrnc ilosciowo \ iiosunku do cclovv, dla kionrh /ostaly /gromnd/.unc lub dolej
prxcixvi>i7X)rie. Ocena spctnienia tych pr^cslanck nalc^.y do projukiodawcy.

Do \viaclumo>sci:

Pan! Barbara Kudrycka
Minister Nmiki i S«kolniciwa Wy/.s/.cgo


