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Niniejsza rekomendacja jest skierowana do Dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji medycznej w ramach opieki zdrowotnej nad 

uczniami tj. pielęgniarek, higienistek oraz lekarzy dentystów. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy rekomendację, w której  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przedstawiamy sposób przekazywania dokumentacji uczniów 

kończących naukę w szkole podstawowej, a idących do szkoły tzw. średniej. Prowadzenie dokumentacji 

medycznej przez podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami zostało wskazane w Ustawie  

z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078)1. 

Wielokrotnie na spotkaniach, które realizujemy w Państwa jednostkach poruszaliśmy kwestie dotyczące 

sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  

Czy Dyrektor może sprawować nadzór nad działalnością higienistki, pielęgniarki szkolnej? 

Odpowiadając na to pytanie warto odnieść się do wypowiedzi Urzędu Ochrony Danych Osobowych2, który 

podkreślił, że: 

 „Dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Nie jest on jednak 

administratorem danych zawartych w dokumentacji medycznej ucznia w ramach opieki świadczonej w 

szkole".  

W związku z niezależnością podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, zarówno szkołę, jak i podmiot 

leczniczy należy traktować jako odrębnych administratorów, którzy sami, każdy w swoim zakresie i celu, 

są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych. 

Za osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami (w imieniu podmiotu leczniczego, a nie szkoły) 

zgodnie z artykułem 3 niniejszej ustawy uznaje się: 

• Higienistkę szkolną, która realizuje zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami; 

• Pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, która prowadzi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad uczniami; 

• Lekarza dentystę, który sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami; 

 
1 (Dz.U.2019.1078) 
2 https://uodo.gov.pl/pl/138/1674 
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• Higienistkę stomatologiczną, która realizuje zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia, sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami. 

Jednym z kluczowych zadań podmiotów leczniczych, w imieniu którym działają szkolne pielęgniarki, 

lekarze dentyści i higienistki, jest prowadzenie dokumentacji medycznej, jednak musi ona być prowadzona 

zgodnie z wymogami wskazanymi w odrębnych przepisach prawa tj. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3 oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych4. 

Dokumentacja, o której mowa powyżej, jest przechowywana odpowiednio przez podmioty do tego 

uprawnione, a więc podmioty medyczne, w: 

Art. 27 ust. 1. (…) w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole lub miejscu udzielania świadczeń przez 

świadczeniodawcę, przez okres pobierania przez ucznia nauki w danej szkole5; 

 

Dokumentacja powinna znajdować się w miejscu realizowania świadczeń oraz być zabezpieczona przed 

dostępem przez osoby nieuprawnione. Warto zatem zwrócić uwagę, czy oprócz gabinetów zamykanych 

na klucz, zamykane są również szafki i szafy z dokumentacją medyczną. Kluczowe jest wskazanie,  

że za bezpieczeństwo danych zawartych w dokumentacji medycznej, odpowiada podmiot medyczny 

prowadzący tę dokumentację i będący administratorem danych w myśl rozporządzenia RODO. Co za tym 

idzie, podmiot medyczny jest także odpowiedzialny za dobór odpowiednich zabezpieczeń. 

Zabezpieczenia te mogą oczywiście funkcjonować w porozumieniu ze szkołą, o ile w jej siedzibie znajduje 

się gabinet, ale powinny być wdrożone w taki sposób, aby pracownicy szkoły (ani inne osoby postronne) 

nie miały możliwości dostępu do tej dokumentacji – zarówno w sytuacjach codziennych, jak np. 

sprzątanie gabinetu, jak i w przypadkach nagłych, typu zalania, pożary itp. Szkoła może w określonych 

sytuacjach i po uzgodnieniu z podmiotem medycznym mieć dostęp do pomieszczenia znajdującego się  

w jej siedzibie, ale nie do dokumentów medycznych dotyczących poszczególnych uczniów. 

Co w przypadku zmiany szkoły lub zakończenia okresu pobierania nauki w szkole podstawowej 

i rozpoczęcia nauki w szkole średniej? 

Zdajemy sobie sprawę, że ta kwestia, choć w teorii oczywista, może przyprawić o zawrót głowy, 

szczególnie w momencie, gdy zdamy sobie z koniecznością stosowania przepisów o ochronie danych 

osobowych, w tym danych szczególnej kategorii – danych o zdrowiu. 

Kolejny ustęp artykułu 27 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami odpowiada na powyższe pytanie: 

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna, (...) jest przekazywana,  

za pokwitowaniem, pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej w szkole 

przyjmującej ucznia. 

 
3 (Dz.U. 2020 poz. 849) 
4 (Dz.U. 2019 poz. 1781) 
5 (Dz.U.2019.1078) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000849
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W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna musi trafić do nowej jednostki. 

Uprzednio obowiązujące, do 2019 r. przepisy uchylonego już rozporządzenia Ministra Zdrowia 

wskazywały, że taką dokumentację wydaje się rodzicom. W obecnych przepisach, jak widać powyżej, taki 

zapis już nie występuje – jest wyłącznie informacja o przekazaniu za pokwitowaniem. Na ten moment 

ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nie odpowiada bezpośrednio na pytanie, a jaki sposób  

ta dokumentacja ma być przekazywana – ale z pewnością można potwierdzić, że uczestnikiem tego 

procesu nie są jednostki oświatowe, ponieważ nie są one uprawnione do dostępu do dokumentacji 

medycznej ucznia. Decyzja o sposobie przekazywania dokumentacji powinna być podejmowana przez 

zakład opieki zdrowotnej świadczący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, będący osobnym 

administratorem tych danych, a przekazywanie tej dokumentacji musi odbywać się z zapewnieniem 

odpowiednich środków bezpieczeństwa. Urząd Ochrony Danych Osobowych, w swoim stanowisku  

z 1 września 2020 r. (link w przypisach na str. 1), wskazał, że taka dokumentacja może być przekazywana 

rodzicom, którzy są zobowiązani do dostarczenia jej do nowej szkoły, ale wiemy, że niektóre ZOZ-y stosują 

także praktykę bezpośredniego przekazywania dokumentacji do nowej pielęgniarki/higienistki  

– np. wysyłki listem poleconym.   

Na początku kolejnego roku szkolnego może zdarzyć się sytuacja, że pielęgniarka lub higienistka  

w nowej szkole nie uzyskała jeszcze dokumentacji medycznej od wszystkich nowo przyjętych uczniów.  

O ile Szkoła nie jest stroną przekazującą ani odbierającą dokumentację, to może wspomóc ZOZ, podając 

informację, do jakiej szkoły uczęszczał wcześniej uczeń. Co prawda przepisy ustawy nie wskazują wprost 

konieczności przekazywania takiego zakresu danych przez szkołę do gabinetu pielęgniarki, ale mimo 

wszystko należy pamiętać o obowiązku współpracy pomiędzy ZOZ-em a szkołą. Celem takiego 

ewentualnego wsparcia ze strony szkoły jest zapewnienie jak najskuteczniejszego przepływu informacji 

pomiędzy poszczególnymi ZOZ-ami. Po uzyskaniu informacji, pielęgniarka lub higienistka może łatwo 

skontaktować się z jednostką, z której przyszedł uczeń i pozyskać brakujące dokumenty – już bez udziału 

poszczególnych szkół. 

W związku z powyższymi argumentami, rekomendujemy, aby pracownicy szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych pełnili wyłącznie rolę wspomagającą w całym procesie, o ile jest to niezbędne ze 

względów organizacyjnych, ale nie powinni mieć dostępu do informacji medycznych ani kwitować 

wydania lub odebrania takiej dokumentacji w imieniu pielęgniarki lub higienistki szkolnej, która  

to oczywiście nie jest pracownikiem szkoły. Wychowawcy mogą np. pomagać w kolportażu druków, ankiet 

od pielęgniarki do rodziców podczas pierwszych zebrań, przekazywać informacje organizacyjne  

– z zastrzeżeniem, że nie powinni zapoznawać się z treścią wypełnionych dokumentów ani brać  

w posiadanie dokumentacji medycznej ucznia, ponieważ wiąże się to z dodatkową odpowiedzialnością  

i wymagałoby potencjalnie podpisania niezbędnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

gdzie szkoła byłaby podmiotem przetwarzającym te dane – co od strony formalnej nakłada na szkołę 

kolejne wymagania wskazane w art. 28 RODO. 
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Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie: Jeżeli szkoła miałaby pomagać pielęgniarce/higienistce  

w kolportażu dokumentacji medycznej – to kto odpowiada za bezpieczeństwo tej dokumentacji  

w przypadku jej utraty lub ujawnienia? Odpowiedź niestety nie jest zbyt optymistyczna  

– odpowiedzialność formalna ciąży wtedy zarówno na ZOZ-ie jako na administratorze tych danych,  

jak i na szkole, posiadającej dane w imieniu ZOZ-u. 

 

Zakończenie nauki a dokumentacja medyczna - co dalej? 

Art. 27 ust. 1 pkt 3: Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka szkolna przekazuje, za pokwitowaniem, indywidualną dokumentację 

medyczną absolwenta zespołowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu nad nim opiekę 

zdrowotną. 

Po zakończeniu nauki przez ucznia, pielęgniarka lub higienistka zobowiązane są przekazać dokumentację 

medyczną lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień się nim opiekuje w poradni POZ. 

W sytuacji, gdy podmiot leczniczy kończy działalność, podmiot prowadzący dokumentację medyczną 

ucznia przekazuje ją poradni, która przejmie jego zadania. Ten proces powinien odbywać się bez udziału 

szkoły – informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej powinna być przez pielęgniarkę lub 

higienistkę pozyskiwana bezpośrednio od rodziców lub opiekunów ucznia. 

Podsumowanie: 

• jednostki oświatowe nie są administratorami danych osobowych zawartych w dokumentacji 

medycznej tworzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami; 

• w związku z powyższym jednostki oświatowe nie mają podstaw prawnych, aby mieć dostęp do 

takiej dokumentacji; 

• ZOZ-y świadczące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do prowadzenia 

dokumentacji zgodnie z branżowymi przepisami medycznymi, a także do jej odpowiedniego 

zabezpieczenia; 

• dokumentacja ma iść „za uczniem” w przypadku zmiany szkoły, odpowiedzialność za przekazanie 

takiej dokumentacji ponosi ZOZ; 

• szkoły mogą wspomagać pielęgniarki i higienistki, pośrednicząc w kontakcie z uczniami, rodzicami, 

organizując spotkania, zapewniając pomieszczenia na gabinety w porozumieniu z organami 

prowadzącymi, zabezpieczając je przed dostępem osób trzecich. 

 

Inspektorzy ochrony danych osobowych 

Zespół Edukompetencje 


