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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2019 r. o sygn. VII.520.11.2019.KŁ, które wpłynęło do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 10 czerwca 2019 r., wskazuję co następuje.

W odniesieniu do kwestii wykazywania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 
systemie SIO nieobecności strajkujących nauczycieli, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i 
zakończenia nieobecności, należy powtórzyć za komunikatem Prezesa UODO zamieszczonym pod 
linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/877, że ustawa o systemie informacji oświatowej1 określa rodzaj 
i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, a w tym dane identyfikacyjne i 
dane dziedzinowe nauczycieli. Artykuł 29 tej ustawy definiuje co należy rozumieć przez dane 
dziedzinowe nauczyciela, wskazując między innymi, że są to dane dotyczące przyczyn 
nieprowadzenia zajęć (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i ust. 1 pkt la  lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f). Kwestię 
przyczyn nieprowadzenia zajęć doprecyzowuje rozporządzenie2 Ministra Edukacji Narodowej 
wydane na podstawie art. 3 1 tej ustawy. Przepis § 27 tego rozporządzenia wskazuje, że przez dane 
dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć należy rozumieć wyłącznie:

1) urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego;

2) urlop wychowawczy;
3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela (art. 17 ust. 2 i art. 17 

ust. 2a);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900zpoźn zm.)
2 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. Ministra Fdukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do 
bazy danych systemu informacji oświatowe! (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653 z póżn. zm.)______
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4) urlop udzielony na podstawie ustawy o zwią/kach zawodowych (art. 25 ust. 1);
5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych 

(art. 31 ust. 1);
6) urlop dla poratowania zdrowia;
7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela (art. 

42 ust. 6);
8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela (art. 85t ust.

1-3);
9) urlop udzielony na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela (art. 68 ust. 1);
10) urlop bezpłatny, o którym mowa w Kodeksie pracy (art. 174 § 1);
11) przeniesienie w stan nieczynny;
12) niezdolność do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy (w art. 92 § 1);
13) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki, o którym mowa w ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1);

14) urlop uzupełniający, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela (art. 66 ust. 1)

Zarówno zatem przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej jak i przepisy 
przedmiotowego rozporządzenia nie posługują się pojęciem „innej przyczyny nieprowadzenia 
zajęć”. Nie ma zatem podstaw aby posługiwać się tego rodzaju kategorią przyczyny 
nieprowadzenia zajęć w celu odnotowania nieobecności nauczyciela w systemie SIO.

Odpowiadając na pytanie o prowadzone w tej sprawie postępowania lub ewentualnie inne 
przewidziane prawem działania należy wska/ać. że do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
wpływały sygnały o pozyskiwaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej danych strajkujących 
nauczycieli oraz zobowiązaniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych do wykazania 
nieobecności strajkujących nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej poprzez wybranie 
przyczyny „zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie” ze wskazaniem daty 
rozpoczęcia i zakończenia nieobecności.

Niemniej jednak obocnic Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie prowadzi 
postępowań administracyjnych wszczętych na skutek skarg nauczycieli na niewłaściwe 
przetwarzanie ich danych osobowych w SIO w kontekście udziału w strajku. Jednocześnie 
niewielka część administratorów danych (szkół) zgłosiła Prezesowi Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych w myśl art. 33 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych związane z odnotowaniem w Systemie Informacji Oświatowej nieobecności 
nauczycieli biorących udział w strajku.

Z poważaniem,

Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

Jan Nowak
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