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Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie,  
Prezydenci Miast,  
Starostowie Powiatów,  
Marszałkowie Województw 
 
 
Szanowni Państwo,  
 

w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 będzie 

naliczana po raz pierwszy na podstawie danych przekazywanych  

z wykorzystaniem zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, 

tzw. nowego SIO, zwracam się do Państwa z prośbą o zadbanie, aby kierownicy 

podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do SIO (dyrektorzy szkół 

i placówek oświatowych) terminowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniali 

swój ustawowy obowiązek przekazywania danych. 

 

Subwencja oświatowa to znaczna pozycja w budżecie państwa i istotne wsparcie 

dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych. 

Wysoka jakość danych przekazanych w SIO zagwarantuje prawidłowe naliczenie 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 

Dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r. (w przypadku 

Kolegiów Pracowników Służb Społecznych wg stanu na 10 października 2019 r.) 

będą m. in. źródłem danych wykorzystywanym do podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2020, więc niezmiernie ważne jest, aby dane istotne  

w podziale algorytmicznym subwencji pomiędzy jednostki samorządu 

terytorialnego - głównie liczba uczniów i wychowanków (łącznie z danymi 

dziedzinowymi takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego) oraz liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego - były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
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Aby ocenić stopień wypełnienia nowego SIO, a tym samym ocenić stopień 

przygotowania do naliczenia subwencji na podstawie danych przekazanych 

w SIO na rok 2020 będziecie mieli Państwo udostępnione w strefie dla 

zalogowanych SIO od 10 września br. w lokalizacji: Raporty SIO2 raporty  

w zakresie danych wykazywanych w SIO przez szkoły i placówki w roku 

szkolnym 2019/2020. 

 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 

z późn. zm.) jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego 

otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej - 

jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.  

 

Na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ dostępne są materiały pomocne 

w wykazywaniu danych w SIO: 

 instrukcje techniczne,  

 instrukcje merytoryczne,  

 filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wpisywanie danych do 

nowego SIO),  

 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wpisywania 

danych dotyczących uczniów i nauczycieli.  

 

Na stronie Centrum Informatycznego Edukacji w zakładce Modernizacja SIO/ 

Kontakt znajduje się również wykaz pracowników kuratoriów oświaty 

udzielających wyjaśnień w sprawie wpisywania danych do SIO 

(https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-

przyjmowanie-zgloszen/). 

 

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą 

o zwrócenie uwagi na kompletność i właściwą jakość danych w systemie 

informacji oświatowej.  

 

https://pomocsio.men.gov.pl/
https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-przyjmowanie-zgloszen/
https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-przyjmowanie-zgloszen/
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 50 ustawy o systemie 

informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) szczegółowe zestawienia  

z danymi wykorzystywanymi do podziału subwencji oświatowej zostaną 

przekazane Państwu nie później niż do 15 grudnia br. i będą mieli Państwo 30 

dni na ich dokładną weryfikację i wprowadzenie ewentualnych zmian jeżeli to 

będzie konieczne. Tak więc analogicznie jak w latach poprzednich będą mieli 

Państwo możliwość zweryfikowania danych i ich korekty przed naliczeniem 

ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 

Sławomir Adamiec 

Dyrektor Generalny 

/ – podpisany cyfrowo/ 




