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PYTANIE
Na jakiej podstawie prawnej podmiot leczniczy mający umowę z NFZ na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę w szkole oraz porozumienie ze szkołą na
udzielanie tych świadczeń, ma prawo otrzymać listę uczniów objętych opieką od dyrektora
szkoły?
ODPOWIEDŹ
Podmiot leczniczy jako administrator danych osobowych uczniów ma do nich dostęp w
związku z udzielaniem świadczeń oraz z rozliczeniami z NFZ.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 pkt 7 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) – dalej RODO, administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna,
organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W związku z wykonywaniem
porozumienia zawartego ze szkołą, podmiot leczniczy jako administrator danych osobowych
uczniów, który może upoważnić do działania w jego imieniu m.in. pielęgniarkę szkolną, ma
ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy
z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.r.p.p.
dokumentacja medyczna obejmuje zarówno tzw. zwykłe dane osobowe, w tym imiona i
nazwiska uczniów uprawnionych do korzystania ze świadczeń szkolnej pielęgniarki oraz
szczególne dane osobowe dotyczące zdrowia uczniów. W związku z tym podmiot leczniczy
jest uprawniony do zapoznania się z imionami i nazwiskami uczniów na podstawie art. 25
ust. 1 pkt 1 u.p.p.r.p.p. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto ustalenie kręgu
uprawnionych do świadczeń musi nastąpić we współpracy z dyrektorem, w celu wykonania

porozumienia zawieranego z uwzględnieniem treści art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z 14.12.2016
r. – Prawo oświatowe, zaś dostęp do zwykłych danych uczniów następuje na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO. Niezależnie od tego, jeżeli porozumienie zawarte przez szkołę z
podmiotem leczniczym wprost nakłada na dyrektora obowiązek przekazania imiennej listy
uczniów, co z kolei jest niezbędne podmiotowi leczniczemu do rozliczeń z NFZ za
świadczone na rzecz uczniów usługi, podstawę wniosku o przekazanie takiej listy stanowi
konkretne postanowienie porozumienia, zaś przetwarzanie zwykłych danych osobowych
uczniów jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z kolei w razie, gdy takie postanowienie nie
zostało wprost zawarte w porozumieniu zawartym ze szkołą, podstawowe dane
ubezpieczonych uczniów (imię i nazwisko) są niezbędne podmiotowi leczniczemu do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, czyli
również do rozliczeń tego podmiotu z NFZ. Wówczas przetwarzanie takich danych i ich
pozyskanie ze szkoły ma uzasadnienie w przepisie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przykładowo
zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 2 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 50/2016/DSOZ z 27.06.2016 r. w
sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-502016dsoz,6489.html – dostęp z 31.05.2018 r.) przy rozliczaniu
świadczeń finansowanych metodą kapitacyjną liczba świadczeniobiorców korzystających ze
świadczeń pielęgniarki szkolnej jest ustalana na podstawie listy (a nie tylko liczby) uczniów
szkół, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę. W pytaniu nie podano, w jakich
okolicznościach lub z powołaniem na jaką podstawę podmiot leczniczy ubiega się o
przekazanie listy uczniów, nie można więc wskazać, który z wymienionych powyżej
przypadków zachodzi w tej konkretnej sytuacji.

