
 

…………………………………………....... 

(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 2019 r., poz. 1287 z późn. zm.) upoważniam: 

 .........................................................................................................................................................  

imię (imiona), nazwisko, PESEL 

do dostępu do bazy danych SIO, odpowiednio do*: 

 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 

SIO, 

 na okres** od dnia***……………………………..do dnia: .........................................................................  

 

 

 .................................................................................  

(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

                                                           
*) odpowiednie zaznaczyć 
**) nie dłuższy niż pięć lat 
***) nie może być wcześniejszy niż data wydania upoważnienia 
 



 

…………………………………………. 

(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 dla 

kierowników jednostek organizacyjnych 

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1287 z późn. zm.) upoważniam: 

 

 .........................................................................................................................................................  

imię (imiona), nazwisko, PESEL 

 

do przyznawania danych dostępowych w moim imieniu oraz do blokowania dostępu do bazy danych 

SIO w moim imieniu dla kierowników jednostek organizacyjnych podległych kierownikowi podmiotu 

lub przez nich nadzorowanych na okres* od dnia** ……………………….. do dnia: ...............................  

 

 .................................................................................  

(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

                                                           
*) nie dłuższy niż pięć lat 
**) nie może być wcześniejszy niż data wydania upoważnienia 



 

 

…………………………………………. 

(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 dla 

pracowników jednostki 

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1287 z późn. zm.) upoważniam: 

 

 .........................................................................................................................................................  

imię (imiona), nazwisko, PESEL 

 

do przyznawania danych dostępowych w moim imieniu oraz do blokowania dostępu do bazy danych 

SIO w moim imieniu dla pracowników jednostki na okres* od dnia** ……………………….. do dnia: 

 

 .................................................................................  

(podpis oraz pieczęć osoby upoważniającej) 

                                                           
*) nie dłuższy niż pięć lat 
**) nie może być wcześniejszy niż data wydania upoważnienia 


