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Szanowny Panie Ministrze 

Chciałbym poinformować Pana Inspektora, że w kręgu zainteresowań Rzecznika 

Praw Obywatelskich pozostają zagadnienia związane z ochroną danych osobowych 

w stosunkach pracy, w szczególności zaś kwestie dotyczące prawnych aspektów kontroli 

pracowników przy użyciu nowoczesnych środków techniki. 

W sprawie braku stosownych rozwiązań prawnych regulujących powyższe kwestie 

Rzecznik Praw Obywatelskich występował w okresie ostatniego roku dwukrotnie do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pismem z dnia 14 lipca 2008 r. Minister poinformował 

Rzecznika, iż kwestia stosowania nowoczesnych technologii w stosunkach pracy - w tym 

systemów biometrycznych, wykrywaczy kłamstw, czy też programów kontrolujących 

elektroniczną pocztę pracowników - będzie przedmiotem obrad Zespołu Prawa Pracy 

i Układów Zbiorowych przy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

a rozpoczęcie prac legislacyjnych, jak i ich zakres jest uzależniony od wyników prac tego 

Zespołu. 

Niezależnie od powyższego Rzecznik Praw Obywatelskich stara się śledzić praktykę 

stosowania obowiązujących regulacji prawnych z tego zakresu. W ostatnim czasie Rzecznik 

powziął wiadomość o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 

w sprawie o usunięcie cyfrowej bazy linii papilarnych prowadzonej pod sygn. akt II SA/Wa 

903/08, decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nakazie 

przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez jedną z mławskich firm. 
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Celem dokładnego zapoznania się przez Rzecznika Praw Obywatelskich z powyższą 

sprawą oraz argumentacją leżącą u podstaw wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie zwracam się do Pana Inspektora - działając na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) - z uprzejmą prośbą o jej 

przedstawienie i nadesłanie kopii wyroku z uzasadnieniem. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


