
Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´ i zasady dzia∏a-
nia systemu informacji oÊwiatowej s∏u˝àcego uzyski-
waniu danych niezb´dnych do prowadzenia polityki

edukacyjnej paƒstwa, podnoszenia jakoÊci i upo-
wszechniania edukacji oraz do usprawniania finanso-
wania zadaƒ oÊwiatowych.
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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

o systemie informacji oÊwiatowej



Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oÊwiaty — nale˝y przez to ro-
zumieç ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
z póên. zm.1));

2) Karcie Nauczyciela — nale˝y przez to rozumieç
ustaw´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081
i Nr 228, poz. 2258);

3) szko∏ach i placówkach oÊwiatowych — nale˝y
przez to rozumieç jednostki organizacyjne, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1—7, 9 i 10 ustawy o sys-
temie oÊwiaty;

4) organach prowadzàcych szko∏y lub placówki
oÊwiatowe — nale˝y przez to rozumieç ministra,
jednostk´ samorzàdu terytorialnego, innà osob´
prawnà oraz osob´ fizycznà, prowadzàcych szko∏y
i placówki oÊwiatowe;

5) w∏aÊciwych ministrach — nale˝y przez to rozumieç
ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a—3c
ustawy o systemie oÊwiaty, prowadzàcych szko∏y
i placówki oÊwiatowe;

6) jednostkach obs∏ugi — nale˝y przez to rozumieç
jednostki obs∏ugi ekonomiczno-administracyjnej
szkó∏ i placówek oÊwiatowych, o których mowa
w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oÊwiaty, utwo-
rzone przez jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 3. 1. System informacji oÊwiatowej obejmuje
bazy danych oÊwiatowych, w sk∏ad których wchodzà
nast´pujàce zbiory danych o: 

1) szkole lub placówce oÊwiatowej;

2) uczniach, s∏uchaczach, wychowankach oraz absol-
wentach;

3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracowni-
kach;

4) spe∏nianiu obowiàzku nauki.

2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za-
wiera zbiory danych o:

1) powierzchni nieruchomoÊci gruntowej, w tym te-
renów sportowych i terenów zielonych, oraz
obiektach budowlanych pozostajàcych w dyspozy-
cji szko∏y lub placówki oÊwiatowej;

2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeƒ szko∏y
lub placówki oÊwiatowej;

3) wyposa˝eniu szko∏y lub placówki oÊwiatowej;

4) kosztach prowadzenia szko∏y z wyszczególnie-
niem:

a) wydatków majàtkowych, 

b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodny-
mi, 

c) wydatków na remonty,

d) zobowiàzaƒ. 

3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za-
wiera zbiory danych o: 

1) liczbie uczniów, s∏uchaczy, wychowanków oraz ab-
solwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym
nieb´dàcych obywatelami polskimi, wed∏ug:

a) p∏ci, 

b) roku urodzenia,

c) typów lub rodzajów szkó∏ i placówek oÊwiato-
wych, 

d) klas, 

e) oddzia∏ów, 

f) profili kszta∏cenia, 

g) zawodów, 

h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikajà-
cych z opinii lub orzeczeƒ, o których mowa
w art. 71b ust. 3—3b ustawy o systemie oÊwia-
ty, albo posiadania zezwolenia na indywidualny
program lub tok nauki, 

i) rodzaju zaj´ç, w których uczestniczà, 

j) wyników klasyfikowania i promowania, 

k) pozytywnego i negatywnego wyniku egzaminu
dojrza∏oÊci,

l) pozytywnego i negatywnego wyniku egzaminu
z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania
zawodowego,

m) spe∏niania obowiàzku rocznego przygotowania
przedszkolnego i przyczyn jego niespe∏niania,

n) spe∏niania obowiàzku szkolnego i przyczyn jego
niespe∏niania, 

o) rodzaju miejscowoÊci, w której zamieszkujà,

p) odleg∏oÊci od miejsca zamieszkania do szko∏y; 

2) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy:

a) ulegli wypadkom, 

b) sà dowo˝eni lub otrzymujà zwrot kosztów prze-
jazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy
o systemie oÊwiaty, z uwzgl´dnieniem odleg∏o-
Êci od miejsca zamieszkania do szko∏y lub pla-
cówki oÊwiatowej, 
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c) korzystajà z poszczególnych form pomocy ma-
terialnej, 

d) korzystajà z pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, 

e) korzystajà z wypoczynku w okresie ferii letnich
i ferii zimowych, 

f) nie sà obywatelami polskimi,

g) sà dzieçmi repatriantów,

h) ukoƒczyli szko∏´ ni˝szego szczebla w poprzed-
nim roku szkolnym,

i) ucz´szczajà do szkó∏ dla doros∏ych i sà osobami
niepe∏nosprawnymi w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.2)),

j) sà m∏odocianymi pracownikami,

k) uzyskali kart´ rowerowà lub motorowerowà;

3) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków wed∏ug
stanu w dniu zakoƒczenia poprzedniego roku
szkolnego;

4) liczbie innych osób ni˝ wymienione w pkt 1—3 ko-
rzystajàcych z poszczególnych rodzajów us∏ug pla-
cówek oÊwiatowych nale˝àcych do ich statutowe-
go zakresu dzia∏ania.

4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, za-
wiera zbiory danych o:

1) nauczycielach, wychowawcach i innych pracowni-
kach pedagogicznych, w tym nieb´dàcych obywa-
telami polskimi, zatrudnionych w szko∏ach i pla-
cówkach oÊwiatowych oraz jednostkach organiza-
cyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz nauczycie-
lach, wychowawcach i innych pracownikach peda-
gogicznych, w tym nieb´dàcych obywatelami pol-
skimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Na-
uczyciela, w tym okreÊlenie:

a) numeru PESEL, 

b) p∏ci, 

c) roku urodzenia, 

d) formy i wymiaru zatrudnienia, 

e) stopnia awansu zawodowego, 

f) wykszta∏cenia, 

g) przygotowania pedagogicznego, 

h) form kszta∏cenia i doskonalenia, 

i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stano-
wisk, 

j) rodzajów prowadzonych zaj´ç albo przyczyn
nieprowadzenia zaj´ç,

k) sta˝u pracy, 

l) wysokoÊci wynagrodzenia, z wyszczególnie-
niem jego sk∏adników, 

m) wysokoÊci dodatków, o których mowa w art. 54
ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela;

2) ∏àcznej wysokoÊci odpraw z tytu∏u rozwiàzania sto-
sunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2
i art. 28 Karty Nauczyciela, odpraw z tytu∏u przej-
Êcia na emerytur´ lub rent´, wyp∏aconych i plano-
wanych do wyp∏acenia do koƒca roku kalendarzo-
wego oraz nagród ze specjalnego funduszu na-
gród i dodatków motywacyjnych planowanych do
wyp∏acenia do koƒca roku kalendarzowego na-
uczycielom, wychowawcom i innym pracownikom
pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;

3) liczbie pracowników nieb´dàcych pracownikami
pedagogicznymi, zatrudnionych w szko∏ach, pla-
cówkach oÊwiatowych, kuratoriach oÊwiaty, Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr´gowych komi-
sjach egzaminacyjnych i jednostkach obs∏ugi oraz
o ∏àcznej wysokoÊci ich wynagrodzenia i wymiaru
zatrudnienia wed∏ug rodzaju zajmowanych stano-
wisk, z wy∏àczeniem danych osobowych.

5. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za-
wiera dane o liczbie m∏odzie˝y w wieku 16—18 lat ma-
jàcej adres zameldowania na terenie gminy:

1) spe∏niajàcej obowiàzek nauki poprzez ucz´szczanie
do publicznej lub niepublicznej szko∏y ponadgim-
nazjalnej;

2) spe∏niajàcej obowiàzek nauki w formach, o których
mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2—4 ustawy o systemie
oÊwiaty;

3) spe∏niajàcej obowiàzek nauki poprzez udzia∏ w za-
j´ciach rewalidacyjno-wychowawczych;

4) niespe∏niajàcej obowiàzku nauki.

6. W przypadku szkó∏ i placówek oÊwiatowych pro-
wadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne
ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego:

1) którym przys∏ugujà dotacje na podstawie art. 80
ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a,
4b i 4c ustawy o systemie oÊwiaty:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie
zawiera danych dotyczàcych wysokoÊci dodat-
ków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty
Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczàcych
wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego

Dziennik Ustaw Nr 49 — 2751 — Poz. 463

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262.



sk∏adników, zawiera dane dotyczàce przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedago-
gicznych,

b) nie prowadzi si´ zbiorów danych, o których mo-
wa w ust. 4 pkt 2 i 3;

2) które mogà otrzymywaç dotacje na podstawie
art. 80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d ustawy o sys-
temie oÊwiaty, albo którym dotacje nie przys∏ugu-
jà:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie za-
wiera danych o kosztach prowadzenia szko∏y,

b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie
zawiera danych o wysokoÊci wynagrodzenia
oraz wysokoÊci dodatków, o których mowa
w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela,

c) nie prowadzi si´ zbiorów danych, o których mo-
wa w ust. 4 pkt 2 i 3.

7. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, sà
przyporzàdkowane okreÊlonej szkole, placówce
oÊwiatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Na-
uczyciela, jednostce obs∏ugi lub gminie.

Art. 4. 1. Szko∏y i placówki oÊwiatowe prowadzà
bazy danych oÊwiatowych obejmujàce zbiory danych,
o których mowa w art. 3 ust. 2—4, z zastrze˝eniem
art. 3 ust. 6. 

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1
ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, prowadzà bazy
danych oÊwiatowych obejmujàce dotyczàce ich zbiory
danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2.

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okr´gowe
komisje egzaminacyjne prowadzà bazy danych oÊwia-
towych obejmujàce dotyczàce ich zbiory danych,
o których mowa w art. 3 ust. 4.

4. Jednostki obs∏ugi prowadzà bazy danych oÊwia-
towych obejmujàce dotyczàce ich zbiory danych,
o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3.

5. Gminy prowadzà bazy danych oÊwiatowych
obejmujàce dotyczàce ich zbiory danych, o których
mowa w art. 3 ust. 5.

6. Jednostki samorzàdu terytorialnego prowadzà
bazy danych oÊwiatowych obejmujàce:

1) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych:

a) szkó∏ i placówek oÊwiatowych prowadzonych
przez te jednostki,

b) szkó∏ i placówek oÊwiatowych, publicznych
i niepublicznych, prowadzonych przez inne ni˝
jednostki samorzàdu terytorialnego osoby
prawne i osoby fizyczne, dla których sà odpo-
wiednio organem w∏aÊciwym do wydania ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 usta-
wy o systemie oÊwiaty, albo organem prowa-
dzàcym ewidencj´, o której mowa w art. 82
ust. 1 ustawy o systemie oÊwiaty; 

2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1
i 2, z baz danych oÊwiatowych jednostek organiza-
cyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Na-
uczyciela; 

3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3,
z baz danych jednostek obs∏ugi. 

7. W∏aÊciwi ministrowie prowadzà bazy danych
oÊwiatowych obejmujàce:

1) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych:

a) szkó∏ i placówek oÊwiatowych prowadzonych
przez tych ministrów, 

b) szkó∏ i placówek oÊwiatowych, publicznych
i niepublicznych, prowadzonych przez inne ni˝
jednostki samorzàdu terytorialnego osoby
prawne i osoby fizyczne, dla których sà odpo-
wiednio organem w∏aÊciwym do wydania ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 usta-
wy o systemie oÊwiaty, albo organem prowa-
dzàcym ewidencj´, o której mowa w art. 82
ust. 1a ustawy o systemie oÊwiaty;

2) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa w art. 1
ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1
i 2, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach
wymagajàcych kwalifikacji pedagogicznych pra-
cowników urz´du obs∏ugujàcego w∏aÊciwego mi-
nistra, specjalistycznej jednostki nadzoru i orga-
nów sprawujàcych nadzór pedagogiczny, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Na-
uczyciela.

8. Kuratorzy oÊwiaty prowadzà bazy danych
oÊwiatowych obejmujàce:

1) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych prowa-
dzonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego
na terenie województwa, w tym zbiory danych,
o których mowa w art. 3 ust. 5, z baz danych
oÊwiatowych prowadzonych przez gminy;

2) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych niepu-
blicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz
niepublicznych zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4,
w stosunku do pracowników zatrudnionych w ku-
ratorium oÊwiaty.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia prowadzi baz´ danych oÊwiatowych obejmujàcà:

1) zbiory danych z baz danych oÊwiatowych prowa-
dzonych przez kuratorów oÊwiaty oraz w∏aÊciwych
ministrów;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4,
z baz danych oÊwiatowych Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej i okr´gowych komisji egzaminacyj-
nych.

10. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy
sprawujàce nadzór pedagogiczny, o których mowa
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w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela, przeka-
zujà w∏aÊciwemu ministrowi dane niezb´dne do pro-
wadzenia bazy danych oÊwiatowych w cz´Êci obejmu-
jàcej zbiory danych, o których mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 5. 1. Bazy danych oÊwiatowych sà prowadzo-
ne w formie elektronicznej.

2. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwiato-
wych sà obowiàzane do korzystania z oprogramowa-
nia udost´pnionego nieodp∏atnie lub zaakceptowane-
go przez ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wy-
chowania.

3. W razie braku mo˝liwoÊci prowadzenia przez
szko∏´ lub placówk´ oÊwiatowà albo jednostk´ organi-
zacyjnà, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a
Karty Nauczyciela, bazy danych oÊwiatowych w for-
mie elektronicznej, baz´ danych oÊwiatowych prowa-
dzi dla niej organ prowadzàcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor
szko∏y lub placówki oÊwiatowej albo dyrektor lub kie-
rownik jednostki organizacyjnej, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, jest
obowiàzany do przekazywania organowi prowadzàce-
mu danych niezb´dnych do prowadzenia bazy danych
oÊwiatowych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia:

1) og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, specyfikacj´ formatu wymiany danych
oÊwiatowych oraz wska˝e protoko∏y komunikacyj-
ne i szyfrujàce, stosowane przy przekazywaniu da-
nych pomi´dzy oprogramowaniem podmiotów
prowadzàcych bazy danych oÊwiatowych;

2) nieodp∏atnie udost´pnia oprogramowanie lub do-
st´p do serwera internetowego, pozwalajàce na
sprawdzenie poprawnoÊci wdro˝enia specyfikacji
i protoko∏ów, o których mowa w pkt 1, w oprogra-
mowaniu wykonanym przez osoby trzecie, oraz na
wniosek tych osób wyda decyzj´ o akceptacji ta-
kiego oprogramowania;

3) nieodp∏atnie udost´pnia oprogramowanie umo˝li-
wiajàce zak∏adanie, aktualizowanie zbiorów da-
nych, budow´ baz danych oÊwiatowych i ich sca-
lanie, w wersjach dzia∏ajàcych w systemach ope-
racyjnych powszechnie u˝ytkowanych na obszarze
kraju.

Art. 6. 1. Szko∏y i placówki oÊwiatowe oraz jed-
nostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 3 — organy prowadzàce, jed-
nostki obs∏ugi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz
okr´gowe komisje egzaminacyjne przekazujà dane
z prowadzonych przez siebie baz danych oÊwiatowych
odpowiednio jednostce samorzàdu terytorialnego,
w∏aÊciwemu ministrowi, kuratorowi oÊwiaty albo mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia.

2. Jednostki samorzàdu terytorialnego i w∏aÊciwi
ministrowie przekazujà dane z prowadzonych przez
siebie baz danych oÊwiatowych odpowiednio kurato-
rowi oÊwiaty albo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
oÊwiaty i wychowania.

3. Kuratorzy oÊwiaty przekazujà dane z prowadzo-
nych przez siebie baz danych oÊwiatowych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania.

4. Przekazywanie danych, o których mowa
w ust. 1—3, nast´puje w formie dokumentu elektro-
nicznego, przez teletransmisj´ danych albo na noÊni-
kach elektronicznych z aktualnego oprogramowania,
o którym mowa w art. 5 ust. 2, oraz w formie wydruku
zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem
osoby, o której mowa w art. 7 ust. 6.

5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 3
ust. 4 pkt 1, z baz danych oÊwiatowych szkó∏ i placó-
wek oÊwiatowych, jednostek organizacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczy-
ciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr´gowych
komisji egzaminacyjnych, w∏aÊciwego ministra oraz
kuratora oÊwiaty do innych baz danych oÊwiatowych
nast´puje w sposób uniemo˝liwiajàcy odczytanie nu-
meru PESEL. 

Art. 7. 1. Obowiàzane do sprawdzania kompletno-
Êci, poprawnoÊci i zgodnoÊci ze stanem faktycznym
danych gromadzonych w bazach danych oÊwiato-
wych sà:

1) szko∏y i placówki oÊwiatowe oraz jednostki organi-
zacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2
i ust. 1a Karty Nauczyciela, Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna, okr´gowe komisje egzaminacyjne
oraz jednostki obs∏ugi;

2) gminy — w zakresie zbioru danych, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 1 pkt 4;

3) w∏aÊciwi ministrowie — w zakresie zbiorów da-
nych dotyczàcych pracowników zatrudnionych na
stanowiskach wymagajàcych kwalifikacji pedago-
gicznych w urz´dzie obs∏ugujàcym w∏aÊciwego
ministra, w specjalistycznej jednostce nadzoru
i organach sprawujàcych nadzór pedagogiczny,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty
Nauczyciela;

4) kuratorzy oÊwiaty — w zakresie zbiorów danych
dotyczàcych pracowników zatrudnionych w kura-
toriach oÊwiaty.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6—9,
obowiàzane sà do sprawdzania kompletnoÊci danych
przekazywanych im z innych baz danych oÊwiato-
wych.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6—8,
obowiàzane sà do sprawdzania poprawnoÊci danych
przekazywanych im z innych baz danych oÊwiatowych
z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowa-
nego przez te podmioty na podstawie odr´bnych prze-
pisów. 
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4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6—9,
w przypadku stwierdzenia odpowiednio niekomplet-
noÊci lub niepoprawnoÊci danych przekazanych z in-
nych baz danych oÊwiatowych lub powzi´cia wàtpli-
woÊci co do ich zgodnoÊci ze stanem faktycznym, obo-
wiàzane sà niezw∏ocznie powiadomiç o stwierdzonych
nieprawid∏owoÊciach podmiot, który wprowadzi∏ te
dane do bazy danych oÊwiatowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot,
który wprowadzi∏ dane do bazy danych oÊwiatowych,
obowiàzany jest niezw∏ocznie usunàç stwierdzone
nieprawid∏owoÊci i ponownie przekazaç pe∏ne zbiory
danych zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ustawie.

6. Za wykonanie obowiàzków, o których mowa
w ust. 1—5, odpowiadajà:

1) dyrektor szko∏y lub placówki oÊwiatowej albo dy-
rektor lub kierownik jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty
Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej lub dyrektorzy okr´gowych komisji egza-
minacyjnych oraz kierownicy jednostek obs∏ugi;

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta, marsza∏ek województwa, w∏aÊciwy mini-
ster, kurator oÊwiaty, minister w∏aÊciwy do spraw
oÊwiaty i wychowania lub upowa˝niona przez nich
osoba.

Art. 8. 1. Dane w bazach danych oÊwiatowych sà
aktualizowane i przekazywane wed∏ug stanu na dzieƒ
31 marca i dzieƒ 15 wrzeÊnia ka˝dego roku, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3.

2. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 5, sà aktuali-
zowane i przekazywane wed∏ug stanu na dzieƒ
31 marca.

3. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, sà ak-
tualizowane i przekazywane wed∏ug stanu na dzieƒ
15 wrzeÊnia.

Art. 9. 1. W przypadku szkó∏ i placówek oÊwiato-
wych po∏àczonych w zespó∏ prowadzona jest jedna
baza danych oÊwiatowych.

2. Baza danych oÊwiatowych zespo∏u zawiera wy-
odr´bnione zbiory danych, o których mowa w art. 3
ust. 2—4, dotyczàce poszczególnych szkó∏ i placówek
oÊwiatowych wchodzàcych w sk∏ad zespo∏u oraz zbiór
danych wspólnych dla szkó∏ i placówek wchodzàcych
w sk∏ad tego zespo∏u.

3. Przepisy dotyczàce baz danych szkó∏ i placówek
oÊwiatowych stosuje si´ odpowiednio do baz danych
zespo∏ów.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres danych gromadzonych w ba-
zach danych oÊwiatowych;

2) zakres danych identyfikujàcych podmioty prowa-
dzàce bazy danych oÊwiatowych;

3) terminy przekazywania danych mi´dzy bazami da-
nych oÊwiatowych; 

4) wzory wydruków zestawieƒ zbiorczych, o których
mowa w art. 6 ust. 4.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno uwzgl´dniaç w szczególnoÊci potrzeb´ zapew-
niania organom administracji publicznej koordynujà-
cym i realizujàcym polityk´ edukacyjnà paƒstwa aktu-
alnych informacji niezb´dnych do realizowania zadaƒ
w tym zakresie, a tak˝e planowania Êrodków bud˝eto-
wych niezb´dnych do finansowania zadaƒ oÊwiato-
wych oraz koniecznoÊç dostosowania terminów prze-
kazywania danych mi´dzy bazami danych oÊwiato-
wych do terminów przygotowywania projektu bud˝e-
tu paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç obo-
wiàzek dodatkowego zaktualizowania i przekazania da-
nych z baz danych oÊwiatowych wed∏ug stanu na
wskazany dzieƒ, okreÊlajàc zbiory danych oÊwiato-
wych, które podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych obowiàzane sà zaktualizowaç wed∏ug stanu na
wskazany dzieƒ, oraz terminy przekazania tych danych
mi´dzy bazami danych oÊwiatowych, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zapewnienia aktualnej informacji niezb´d-
nej dla zrealizowania okreÊlonego zadania istotnego
dla realizacji polityki edukacyjnej paƒstwa.

Art. 11. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych sà uprawnione do przetwarzania danych zgro-
madzonych w prowadzonych przez siebie bazach da-
nych oÊwiatowych w zakresie niezb´dnym do realiza-
cji wykonywanych przez nie zadaƒ okreÊlonych prze-
pisami prawa.

Art. 12. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych sà obowiàzane do stworzenia warunków orga-
nizacyjnych i technicznych zapewniajàcych ochron´
przetwarzanych danych, a w szczególnoÊci zabezpie-
czenia danych przed nieuprawnionym dost´pem, nie-
legalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a tak˝e ich
modyfikacjà, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratà.

Art. 13. Zadania okreÊlone w ustawie dla jedno-
stek samorzàdu terytorialnego wykonuje odpowied-
nio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, mar-
sza∏ek województwa.

Art. 14. 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie prowadzi
baz danych oÊwiatowych albo, b´dàc obowiàzanym
do przekazywania danych do baz danych oÊwiato-
wych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje da-
ne niezgodne z prawdà, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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