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Szanowni Państwo  

Wójtowie Gmin,  

Burmistrzowie,  

Prezydenci Miast,  

Starostowie Powiatów,  

Marszałkowie Województw  

/wszyscy/ 

 

 

Szanowni Państwo,  

jak co roku zwracam się do Państwa z prośbą o zweryfikowanie oraz 

potwierdzenie danych zgromadzonych w systemie informacji 

oświatowej (SIO), które będą wykorzystane do kalkulacji części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.  

Proces weryfikacji danych jest niezwykle istotny, ponieważ od ich 

poprawności zależeć będzie wysokość części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2022. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1672), minister właściwy do spraw finansów publicznych jest 

zobowiązany do poinformowania jednostek samorządu 

terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 

budżetowej na 2022 rok o rocznych kwotach części oświatowej 

subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej (subwencja 

oświatowa ostateczna). Ostateczne kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2022 r. określone zostaną na podstawie:  

 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
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samorządu terytorialnego w roku 2022 (podpisanie 

i publikacja są planowane w najbliższym czasie),  

 danych statystycznych dotyczących liczby etatów 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu 

na dzień 30 września 2021 r., a w przypadku kolegiów 

pracowników służb społecznych – wg stanu na dzień 

10 października 2021 r.) zweryfikowanych przez organy 

prowadzące szkoły i placówki oświatowe,  

 danych statystycznych dotyczących liczby uczniów  

i wychowanków w roku szkolnym 2021/2022, wykazanych 

w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 

30 września 2021 r., a w przypadku kolegiów pracowników 

służb społecznych - według stanu na dzień 10 października 

2021 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące 

(dotujące) szkoły i placówki oświatowe. 1 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.) na 

podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji 

oświatowej zostaną udostępnione do weryfikacji zestawienia 

zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów 

nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Dane zgromadzone w SIO używane do podziału subwencji 

oświatowej wymagają potwierdzenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Zestawienia udostępnione w Strefie Pracownika SIO potwierdzają  

w formie elektronicznej wszystkie jednostki samorządu 

terytorialnego, które są organem rejestrującym lub prowadzącym 

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wgląd do zestawień 

będą mieli również dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych, co pozwoli im na monitorowanie ewentualnych 

korekt wprowadzonych do SIO, natomiast nie będą fizycznie 

potwierdzać danych w procesie weryfikacji, ponieważ zgodnie  

z art. 49 ustawy o SIO przekazanie danych do bazy danych SIO jest 

                                            
1 W przypadku niektórych wag algorytmu podziału subwencji dane są naliczane w ujęciu 

średniorocznym, np. na uczniów szkół w podmiotach leczniczych, uczniów objętych 

indywidualnym nauczaniem lub pochodzą z poprzedniego roku szkolnego (waga P12) 
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równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu 

zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO 

zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym 

i dokumentacją szkoły lub placówki. 

Wspomniane wyżej zestawienia do weryfikacji i potwierdzenia 

dostępne są w Strefie Pracownika SIO (https://strefa.ksdo.gov.pl)  

w zakładce „Subwencja”: 

 wykaz szkół i placówek oświatowych objętych subwencją 

oświatową zawierający liczbę uczniów i wychowanków 

w poszczególnych wagach,  

 wykaz etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową 

zawierający dane o łącznej liczbie nauczycieli zatrudnionych 

na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) oraz zatrudnionych na 

postawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po 

przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) z wyłączeniem liczby 

nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych, 

urlopach wychowawczych oraz urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich, ojcowskich, w tym również przebywających na 

urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalonej na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej dla 

bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2021 r., 

a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – 

wg stanu na 10 października 2021 r.  

W przypadku, gdy w zespole szkół i placówek są szkoły lub placówki 

oświatowe prowadzone przez różne jednostki samorządu 

terytorialnego, należy ten fakt zgłosić do ministerstwa na piśmie. 

Należy przesłać propozycję podziału etatów pomiędzy 

poszczególne szkoły w podziale na stopnie awansu zawodowego. 

Propozycja powinna być uzgodniona z wszystkimi organami 

prowadzącymi szkoły wchodzące w skład takiego zespołu szkół. 

Pozwoli to na dokonanie przez pracowników ministerstwa ręcznej 

korekty danych dotyczących liczby etatów nauczycieli 

zatrudnionych w zespole. 

Raporty z SIO będą generowane codziennie od dnia 15 grudnia 

2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. z oznaczeniem daty generowania 

raportu. Każdy raport otrzymuje odrębną wersję – oznaczeniem 

wersji jest data wygenerowania raportu. Raporty są generowane 
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codziennie aż do momentu potwierdzenia danych w Strefie 

Pracownika SIO przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w zakładce „Aktualności” 

udostępniono pliki pomocnicze:  

 opis wag subwencyjnych na rok 2022,  

 założenia do wyliczania etatów subwencyjnych, 

 plik do wyliczania etatów subwencyjnych nauczycieli, 

 plik pomocniczy do weryfikacji wag naliczanych w sposób 

średnioroczny, 

 instrukcję potwierdzania danych w Strefie Pracownika SIO, 

która analogicznie jak w roku ubiegłym odbywa się 

elektronicznie. 

W Strefie Pracownika SIO w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 rok 

2021/2022 umieszczono także raporty pomocnicze do weryfikacji 

danych dotyczących liczby uczniów i etatów nauczycieli. 

Przekazując Państwu dane do zweryfikowania, uprzejmie proszę 

o  potraktowanie sprawy, jako bardzo pilnej oraz dokonanie 

weryfikacji i potwierdzenia prawdziwości danych 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.  

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o SIO jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia w bazie 

danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają 

prawdziwość danych zawartych w zestawieniach. 

Po tym dniu skorygowanie danych będzie możliwe już tylko 

w wyjątkowych okolicznościach. Wszelkie skutki finansowe 

wynikające z braku weryfikacji danych jednostka samorządu 

terytorialnego będzie zmuszona pokryć we własnym zakresie. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli 

w  sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynika 

z odrębnych przepisów, zostały podane 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. 

W 2022 r. przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie 

będą uwzględnione szkoły, dla których organem prowadzącym lub 

rejestrującym są właściwi ministrowie, w tym szkoły rolnicze, które 
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zostały przejęte od 1 stycznia 2022 r. do prowadzenia przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, na podstawie 

porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w udostępnionym do 

weryfikacji wykazie uwzględnione zostały wyłącznie te szkoły 

i placówki oświatowe, w odniesieniu, do których istnieją 

w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej 

wyodrębnione oddzielne wagi (wskaźniki) i zachodzi potrzeba 

weryfikacji danych. Pozostałe placówki oświatowe prowadzone 

bądź dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

zostały wyszczególnione na wykazie.  

Brak w raportach placówek, takich jak np. poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, oznaczać będzie, że w poradni nie 

są realizowane ani zajęcia dla dzieci w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, ani zajęcia rewalidacyjno–

wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim.  

Na zestawieniach nie będzie również przedszkoli 

ogólnodostępnych, które nie wykazały w SIO dzieci 6-letnich lub 

starszych, ponieważ subwencją oświatową są objęte tylko dzieci 6-

letnie lub starsze w obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym. 

W raportach nie będą również wyodrębnione międzyszkolne ośrodki 

sportowe, młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogrody 

jordanowskie itp. Liczba wychowanków korzystających z tych 

placówek nie jest parametrem bezpośrednio wykorzystywanym do 

kalkulacji kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  

Ponadto, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o stosowne 

uwzględnienie tych szkół (placówek oświatowych), które w wyniku 

zmian w podziale terytorialnym kraju, wprowadzanych na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania 

niektórym miejscowościom statusu miasta, (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1395), od dnia 1 stycznia 2022 r. prowadzone będą przez inne, niż 

dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego.  

Wsparcie merytoryczne 

 w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących liczby 

uczniów/wychowanków w poszczególnych wagach lub 
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liczby etatów nauczycieli prosimy o przesyłanie pytań przez 

formularz elektroniczny dostępny w zakładce „Pomoc” 

w systemie informacji oświatowej, 

 w przypadku konieczności dopisania lub wykreślenia szkół lub 

placówek oświatowych uprzejmie prosimy o wysłanie pisma 

przez system ePuap na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

 

Z poważaniem, 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

 

Dariusz Piontkowski 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


