
Zarządzenie nr 2/2020 
Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 10 stycznia 2020 r.  
 

w sprawie wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej 
 
 
 

Na podstawie art. 9 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji 
oświatowej (Dz.U. 2019.1942 t.j. z dnia 2019.10.11) oraz §16 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów 
przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 
(Dz.U.2019.1663 t.j. z dnia 2019.08.28) zarządzam, co następuje: 
 
 

§1 

1. Wprowadzam procedurę wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji 
oświatowej [SIO], dotyczących pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie  
i administrowanie oświatą, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Kędzierzynie-Koźlu – jednostce obsługującej, na stanowiskach urzędniczych, w tym  
na stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku  
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11). 

2. Dane o wymiarze zatrudnienia i łącznej wysokości wynagrodzeń winny być przekazywane 
do SIO poprzez stronę internetową https://strefasio.men.gov.pl zakładka „dane zbiorcze – 
finanse” do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, według stanu 
zatrudnienia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału. 

3. Dane, o których mowa w pkt 2 winny obejmować liczbę pracowników z łączną wysokością 
wynagrodzeń oraz wskazywać rodzaj stanowisk (urzędnicze i kierownicze) i wymiar 
zatrudnienia (w etatach). 

 
 

§2 

1. Wykaz stanowisk urzędniczych i kierowniczych oraz wymiar etatów podlegający 
wprowadzeniu i przekazaniu do SIO ustala i zatwierdza Dyrektor, zgodnie  
z przydzielonymi pracownikom zakresami obowiązków i odpowiedzialności. 

2. Wykaz, o którym mowa w pkt 1 stanowi podstawę do przygotowania danych dotyczących 
łącznej wysokości wynagrodzeń wprowadzanych i przekazywanych do SIO. 

3. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia lub przydzielonych pracownikom zakresów 
obowiązków i odpowiedzialności wykaz podlegać będzie aktualizacji. 

 
 



§3 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi administracyjnemu Powiatowego 
Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Zobowiązuje się kierownika administracyjnego do przygotowania, wprowadzenia  
i przekazania danych do SIO za poprzednie zakończone okresy, począwszy od pierwszego 
kwartału 2017 roku. 

 
 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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