DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r.
Poz. 1149
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 27 sierpnia 2014 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. Nr 139,
poz. 814, z późn. zm.2)) 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) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)	liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi, z wyszczególnieniem liczby
uczniów, słuchaczy i wychowanków:
a)	posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – Strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo będących członkami rodzin takich osób, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,
b)

którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)

którym nadano status uchodźcy lub którzy są członkami rodzin takich osób,

d)

którzy posiadają zgodę na pobyt tolerowany,

e)

którzy korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f)	którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
g)

którzy są członkami rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

h)

którym udzielono ochrony uzupełniającej lub którzy są członkami rodzin takich osób,

i)

którzy posiadają ważną Kartę Polaka,

j)

dla których uprawnienie do nauki wynika z umów międzynarodowych,

k)	którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, z 2013 r. poz. 827, 829,
1639 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 811.
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l)	którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową
wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
m)	którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy są członkami rodzin takich
osób;”;
2)

w § 9 w pkt 11 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. n w brzmieniu:
„n) urlop rodzicielski;”;

3)

w § 12 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. e–g w brzmieniu:
„e) asystentów edukacji romskiej,

4)

f)

asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,

g)

asystentów wychowawcy świetlicy;”;

w § 15 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) numer RSPO, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy;”;

5)

w § 17:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 1–4
ustawy, przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom
oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia
30 września 2012 r. oraz 31 marca i 30 września w latach 2013–2016.”,

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dane z baz danych oświatowych zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb
społecznych przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego albo ministrowi właściwemu
do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 października 2012 r. oraz 31 marca
i 10 października w latach 2013–2016.”;

6)

w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 	z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 1–4 ustawy, odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu
do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 września w latach 2012–2016;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

