
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r. Druk nr 1185 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ, 
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 maja 2011 r. nad ustawą  

o systemie informacji oświatowej,  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 

16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30 i 31. 
 

 

 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Nauki, Edukacji i Sportu 
 (-) Jacek Swakoń (-) Kazimierz Wiatr 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Mariusz Witczak 
  

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o systemie informacji oświatowej 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek  
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
poparty przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KNES, 
KSTAP 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 12, 15, 16, 18, 19 i 21 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6, 7, 13, 

17, 20 i 24. 

 

1)  w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "dzieci objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
K. Wiatra 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2 i 22 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 4 w ust. 2 skreśla się dwukrotnie użyty po wyrazie "lokalizacji" 

wyraz "przestrzennej"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

3)  w art. 4 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", tworzonym i utrzymywanym 

przez Głównego Geodetę Kraju"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  w art. 7 w ust. 1 w pkt 9, w art. 33 w ust. 1 w pkt 5, w art. 38, w art. 51 

w ust. 1 w pkt 2, w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 122 przed użytymi 

w różnej liczbie i przypadku wyrazami "numer identyfikacyjny" dodaje 

się użyty w odpowiedniej liczbie i przypadku wyraz "indywidualny"; 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 5 i 23 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 7 w ust. 1 w pkt 15 wyraz "którym" zastępuje się wyrazami "dla 

których"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 6, 7, 13, 17, 20 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 25, 26 i 27. 

 

 

6)  art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, są 

gromadzone dane o: 

1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz 

absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym 

niebędących obywatelami polskimi, będących: 

a) obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej albo członkami rodziny 

takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu, 

b) osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu 

przepisów o repatriacji, 

c) osobami, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) osobami posiadającymi ważną. Kartę Polaka, 

e) osobami, którym nadano status uchodźcy albo członek 

rodziny takiej osoby, 

f) osobami posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany, 

g) osobami, którym udzielono ochrony uzupełniającej 

Poprawka  
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
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albo członek rodziny takiej osoby, 

h) osobami korzystającymi z ochrony czasowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

j) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony w związku z okolicznością, o której 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 późn. zm.), 

k) członkami rodziny osoby ubiegającej się o nadanie 

statusu uchodźcy, 

l) osobami, którym uprawnienie do nauki wynika z 

umowy międzynarodowej; 

2) liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju; 

3) liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego: 

a) spełniających obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

b) indywidualnie spełniających obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 

c) spełniających obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej albo inną formą. wychowania 

przedszkolnego, 

d) korzystających z nauczania, wychowania i opieki w 

wymiarze wyższym niż określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 
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ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

e) uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych przez przedszkole 

lub szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, 

f) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

organizowaną przez przedszkole lub szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, 

g) uczących się języków obcych, 

h) uczestniczących w nauce języka mniejszości 

narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

i) korzystających z bezpłatnego transportu lub zwrotu 

kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa 

w art. 14a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, 

j) uległym wypadkom, będąc pod opieką przedszkola, 

szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, lub innej formy wychowania 

przedszkolnego; 

4) liczbie uczniów uczących się w szkołach: 

a) uczęszczających do oddziale ogólnodostępnego, 

b) uczęszczających do oddziału integracyjnego, 

c) uczęszczających do oddziału specjalnego, 

d) uczęszczających do oddziału przysposabiającego do 

pracy, 

e) uczęszczających do oddziału specjalnego 

przysposabiającego do pracy, 

f) uczęszczających do oddziału sportowego, 

g) uczęszczających do oddziału mistrzostwa sportowego, 

h) uczęszczających do oddziału z językiem nauczania 

mniejszości narodowej lub etnicznej albo z 

regionalnym językiem nauczania, 
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i) uczęszczających do oddziału z dodatkową nauką języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej albo z 

regionalnym językiem nauczania, 

j) uczęszczających do oddziału dwujęzycznego, 

k) uczęszczających do oddziału wielozawodowego, 

l) uczęszczających do oddziału terapeutycznego, 

m) uczęszczających do oddziału międzynarodowego, 

n) uczęszczających do oddziału o charakterze 

eksperymentalnym, 

o) uczęszczających do liceum profilowanego, 

p) uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej 

prowadzącej kształcenie zawodowe, 

q) uczęszczających do szkoły artystycznej, 

r) uczęszczających do szkoły dla dorosłych w formie 

stacjonarnej, 

s) uczęszczających do szkoły dla dorosłych w formie 

zaocznej, 

t) posiadających status młodocianego pracownika, 

u) korzystających z indywidualnego nauczania, 

v) realizujących indywidualnego programu lub toku 

nauki, 

w) korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka 

polskiego oraz nauki języka i kultury kraju 

pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 

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

x) niespełniających obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą, 

y) uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych przez szkołę, 

z) uczących się języków obcych, 

aa) uczestniczących w nauce języka mniejszości 

narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

bb) uczestniczących w zajęciach dla uczniów szczególnie 
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uzdolnionych, 

cc) którzy uzyskali tytuł laureata albo finalisty olimpiady 

przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów 

na szczeblu co najmniej powiatu, 

dd) którzy uzyskali albo nie uzyskali promocji, 

ee) korzystających z przedłużonego okresu nauki na 

etapie edukacyjnym; 

ff) którzy ukończyli albo nie ukończyli szkoły, 

gg) którzy uzyskali albo nie uzyskali dyplom ukończenia 

szkoły artystycznej, 

hh) którzy ukończyli szkoły artystycznej na podstawie 

egzaminów eksternistycznych, 

ii) objętych pomocą, psychologiczno-pedagogiczną 

organizowaną przez szkołę, 

jj) uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 

dodatkowych oraz w zajęciach pozalekcyjnych, 

kk) którzy uzyskali karty rowerowe lub motorowerowe, 

ll) korzystających z bezpłatnego transportu lub zwrotu 

kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 

i 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, 

mm) którzy ulegli wypadkom, będąc pod opieką szkoły, 

nn) korzystających z pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 

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

oo) korzystających z internatu; 

5) liczbie uczniów uczących się w zakładzie kształcenia 

nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych: 

a) uczących się w systemie kształcenia: dziennym, 

wieczorowym lub zaocznym, 

b) uczących się języków obcych, 

c) realizujących indywidualny tok nauki, 

d) odbywających nauki według indywidualnych planów 
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lub programów nauczania, 

e) którzy zaliczyli albo nie zaliczyli semestru, 

f) którzy ukończyli albo nie ukończyli kolegium, 

g) korzystających z pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z 

określeniem rodzaju świadczeń, 

h) korzystających z internatu; 

6) liczbie uczniów objętych opieką w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym 

oraz ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym: 

a) przebywających w ośrodku na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) przebywających w ośrodku na podstawie orzeczenia 

sądu, 

c) przebywających w ośrodku na podstawie wniosku 

rodziców, 

d) którzy ulegli wypadkom, będąc pod opieką ośrodka, z 

określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym 

zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których 

wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

7) liczbie uczniów objętych opieką w placówce 

zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

którzy ulegli wypadkom, będąc pod opieką placówki; 

8) liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną: 

a) którym wydano opinię oraz orzeczenie, o których mowa 

w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, 

b) którym wydano opinię inne niż wymienione w art. 71b 
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ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, z określeniem rodzaju tych opinii; 

9) liczbie uczniów uczęszczających do placówki oświatowo-

wychowawczej, objętych kształceniem ustawicznym i 

doskonaleniem zawodowym w placówce kształcenia 

ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub 

ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 

uczęszczających do placówki artystycznej - ogniska 

artystycznego, którzy ulegli wypadkom, będąc pod opieką 

placówki lub ośrodka; 

10) liczbie uczniów, którzy uczestniczą w sprawdzianach 

i egzaminach, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminach 

eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne."; 

 

7)  skreśla się art. 11-26; 

 

Poprawka  
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
 

8)  w art. 11 w pkt 2 wyrazy "o repatriacji" zastępuje się wyrazami "ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, 

z późn. zm.)"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 9 i 25 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 13 skreśla się pkt 6, 8, 10, 11 i 12; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra 

 Uwaga:  

Poprawki nr 10 i 26 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 14 skreśla się pkt 3, 14, 16, 24, 27, 28 i 29; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra 
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Uwaga:  

Poprawki nr 11, 14 i 27 należy głosować łącznie 

11)  skreśla się art. 16; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra 

12)  skreśla się art. 18; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
połączone komisje 
 

13)  w art. 30 i w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", art. 20 pkt 1"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
 

14)  w art. 42 w pkt 4 wyrazy "art. 16 i 17 – odpowiednio młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny 

ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz" zastępuje się wyrazami 

"art. 17 –"; 
 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra 

15)  w art. 42 skreśla się pkt 5; 

 

Poprawka  
senatorów:. 
Z. Romaszewskiego, 
T. Wiatra 
poparta przez 
połączone komisje 
 

16)  w art. 52 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 53-55" zastępuje się wyrazami 

"art. 53 i 55"; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra, 
poparta przez 
połączone komisje 
 

17)  w art. 52 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 53-55" zastępuje się wyrazami 

"art. 53 i 55"; 
 

Poprawka 
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
 

18)  w art. 53 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) z bazy danych SIO w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania 

języka obcego – informację o języku obcym, którego uczeń uczył 

się na poprzednim etapie edukacyjnym."; 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
T. Wiatra 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  skreśla się art. 54; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
sen. K. Wiatra, 
poparta przez 
połączone komisje 
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20)  skreśla się art. 54; 

 

Poprawka 
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
 

21)  w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "informację o orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego,"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
T. Wiatra 
poparta przez 
połączone komisje 
 

22)  w art. 64 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz 

"przestrzennej"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

23)  w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "którym" zastępuje się wyrazami "dla 

których"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  w art. 93 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka  
senatorów: 
P. Kalety, 
T. Gruszki 
 

25)  w art. 93 w ust. 3 skreśla się wyrazy "art. 13 pkt 11 i 12,"; 

 

Poprawka 
KPCPP 

26)  w art. 93 w ust. 3 wyrazy "art. 14 pkt 26-28" zastępuje się wyrazami 

"art. 14 pkt 26"; 

 

Poprawka 
KPCPP 

27)  w art. 93 w ust. 3 skreśla się wyrazy "art. 16 pkt 1 i 3,"; 

 

Poprawka 
KPCPP 

 Uwaga:  

Poprawki nr 28, 30 i 31 należy głosować łącznie. 

 

28)  w art. 103 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2a"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

29)  w art. 103 w pkt 2 w lit. c, w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "o działalności 

gospodarczej" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

30)  w art. 112 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2-5"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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31)  w art. 124 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3 

i 4". 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


