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PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może na podstawie art. 11 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
utworzyć własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, korzystając ze
sprzeciwów i zgód wyrażonych świadczeniodawcy realizującemu opiekę (zdrowotną lub
stomatologiczną)?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor nie jest upoważniony do tworzenia takiego wykazu.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 ust. 1- 3 i art. 4 ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1078) – dalej u.o.z.u., profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami
w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka
szkolna; opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta oraz w zakresie
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad
uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. Natomiast dyrektor szkoły
i organ prowadzący szkołę są podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki
zdrowotnej nad uczniami. W tym zakresie zachowuje aktualność pogląd, że do prawidłowego
funkcjonowania szkolnego gabinetu profilaktycznego lub stomatologicznego wymagane jest
dysponowanie danymi osobowymi uczniów, co MEN podkreślił w piśmie z 24.02.2014 r.,
DZSE.WWRD.6011.2.2014,
http://www.rpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_pliki/odp-men-
dane_osobowe_uczniow.pdf, dostęp z 21.09.2019 r. W takiej sytuacji przekazanie zwykłych
danych osobowych uczniów (np. imię, nazwisko, numer PESEL) pielęgniarce, higienistce lub
lekarzowi stomatologii jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
szkole jako administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO. Ponadto dyrektor współpracuje z
pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną m.in. w zakresie
podejmowaniu wspólnych działań dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z
uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia
uczniów danej szkoły (art. 18 u.o.z.u.). Natomiast akt u.o.z.u. nie upoważnia dyrektora szkoły
do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia poszczególnych uczniów, a więc
nie zachodzi podstawa do przetwarzania takich danych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO i
do sporządzenia przez dyrektora listy uczniów korzystających ze świadczeń zdrowotnych lub
stomatologicznych oraz sprzeciwiających się korzystaniu z profilaktycznej opieki
zdrowotnej; zgody oraz sprzeciwy są składane świadczeniodawcom, a nie szkole (art. 7 ust. 2
– 5 u.o.z.u.).


