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…………………………………………....... 
(pieczęć lub inne oznaczenie organu upoważniającego) 

 
 

                                       …………………………………….. 
(miejscowość, data wydania upoważnienia) 

 
 ...............................................  
(sygnatura dokumentu lub inne oznaczenie) 

 

 

Upoważnienie 

 do dostępu do bazy danych SIO 

 

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927, z późn. zm.) upoważniam: 

 

 .............................................................................................................................  
imię (imiona), nazwisko, PESEL 

 

do dostępu do bazy danych SIO, odpowiednio do1: 

 RSPO 

 Zbioru danych szkół i placówek oświatowych 

 Zbioru danych jednostek 

 Zbioru danych uczniów  

 Zbioru danych nauczycieli 

 Potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust 3-7 ustawy o 

SIO2, 

 na okres3 od dnia4  ……………………………..do dnia: ........................................  

 

 

 ..................................................................  
(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

 

                                                           
1 właściwe zaznaczyć 
2 w przypadku osoby upoważnionej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ministra prowadzącego 
szkoły lub placówki oświatowe 
3 nie dłuższy niż pięć lat 
4 nie może być wcześniejszy od daty wydania upoważnienia 
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…………………………………………. 
(pieczęć lub inne oznaczenie organu upoważniającego) 

 
 

 ................................................ … 
(miejscowość, data wydania upoważnienia) 

 
 ...............................................  
(sygnatura dokumentu lub inne oznaczenie) 

 

 

 

Upoważnienie 

 do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy 

danych SIO  

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927, z późn. zm.) upoważniam: 

 

 .............................................................................................................................  
imię (imiona), nazwisko, PESEL 

 

do przyznawania danych dostępowych w moim imieniu oraz blokowania dostępu 

do bazy danych SIO w moim imieniu na okres1 od dnia2 ……………………….. do 

dnia: ......................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 ..................................................................  
(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

 

 

 

                                                           
1 nie dłuższy niż pięć lat 
2 nie może być wcześniejszy od daty wydania upoważnienia 
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…………………………………………. 
(pieczęć lub inne oznaczenie organu upoważniającego) 

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

(miejscowość, data wydania upoważnienia) 
 

 ...............................................  
(sygnatura dokumentu lub inne oznaczenie) 

 

Upoważnienie 

 do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy 

danych SIO, a także do dostępu do bazy danych SIO 

 

Na podstawie art. 68 ust. 2 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927, z późn. zm.) 

upoważniam: 

 

 .............................................................................................................................  
imię (imiona), nazwisko, PESEL 

 

(1) do przyznawania danych dostępowych w moim imieniu oraz do blokowania 

dostępu do bazy danych SIO w moim imieniu,  

(2) do dostępu do bazy danych SIO, odpowiednio do1:  

 RSPO 

 Zbioru danych szkół i placówek oświatowych 

 Zbioru danych jednostek 

 Zbioru danych uczniów  

 Zbioru danych nauczycieli 

 Potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust 3-7 ustawy o 

SIO2, 

na okres3 od dnia4  …………………………….  do dnia: ........................................  

 

 

 ..................................................................  
(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

                                                           
1 właściwe zaznaczyć 
2 w przypadku osoby upoważnionej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ministra prowadzącego 
szkoły lub placówki oświatowe 
3 nie dłuższy niż pięć lat 
4 nie może być wcześniejszy od daty wydania upoważnienia 


