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Kontrola w miejscu pracy 
Rodzaje kontroli w pracy: 

 monitoring wizyjny, 

 monitoring systemów IT i poczty elektronicznej 

 monitoring GPS 

 inne formy tradycyjnej kontroli 

 nagrywanie, przeszukanie, badania trzeźwości itp. 

 

   Czym jest monitoring? 

   «stała obserwacja i kontrola jakichś procesów lub zjawisk» 

   «stały nadzór nad jakimś obiektem chronionym» 
•Słownik języka polskiego PWN 

 

Po co monitoring w miejscu pracy? 

 Innowacyjne modele zarządzania personelem 

 Zmiana sposobu kontroli pracowników 

 Weryfikacja sposobu pracy i jakości pracy 

 



Co mamy obecnie? 

 Brak przepisów 

 Orzecznictwo polskie 

 Orzecznictwo europejskie 

 Wytyczne GR 29 

 Projekt nowelizacji Kodeksu pracy 



W Polsce - monitoring 

 

"Monitoring (pracowników) musi spełniać wymogi 
zgodności z prawem, usprawiedliwionego celu, 
proporcjonalności, transparentności oraz 
uwzględnienia przepisów o ochronie danych 
osobowych. Wymóg transparentności oznacza, że 
pracownicy powinni mieć świadomość, że są 
poddawani monitoringowi. Pracodawca winien zatem 
szczegółowo określić zasady monitoringu i zapoznać z 
nimi pracowników, którzy fakt zapoznania się powinni 
potwierdzić stosownym podpisanym oświadczeniem o 
ich akceptacji."  

 

wyrok NSA z 13.02.2014 (I OSK 2436/12 



W Polsce – monitoring wizyjny 

 

"Monitoring (pracowników) musi spełniać wymogi zgodności z prawem, 
usprawiedliwionego celu, proporcjonalności, transparentności oraz 
uwzględnienia przepisów o ochronie danych osobowych. Wymóg 
transparentności oznacza, że pracownicy powinni mieć świadomość, że są 
poddawani monitoringowi. Pracodawca winien zatem szczegółowo określić zasady 
monitoringu i zapoznać z nimi pracowników, którzy fakt zapoznania się powinni 
potwierdzić stosownym podpisanym oświadczeniem o ich akceptacji."  

 

wyrok NSA z 13.02.2014 (I OSK 2436/12) 



ETPCz - najnowsze orzecznictwo ws. monitoringu wizyjnego 
 

 
• ukryty monitoring pracowników w miejscu pracy stanowi ingerencję w ich prawo do 

poszanowania życia prywatnego 

• skarżące powinny były zostać poinformowane, że będzie prowadzony monitoring, 
powinny też być informowane o jego celu i sposobie przeprowadzenia 

• monitoring nie był uzasadniony podejrzeniem wobec konkretnych pracownic, ani 
ograniczony podmiotowo czy czasowo; 

• prawa pracodawcy mogły zostać zabezpieczone innymi mniej inwazyjnymi środkami 

 

      Wyrok z 9 stycznia 2018 r. w sprawie   

      López Ribalda przeciwko Hiszpanii 
      (skarga nr 1874/13) 

 

 



Balans pomiędzy prawem do 
prywatności pracownika a 
koniecznością zapewnienia 

prawidłowego działania zakładu 
pracy 

Konieczność uprzedniego 
poinformowania pracownika o 

możliwości monitorowania 
komunikacji, w tym prywatnych 

wiadomości 

Konieczność poinformowania 
pracownika o zasadach monitoringu, 
jego zakresie i stopniu ingerencji w 

prywatność pracownika 

Czy można osiągnąć zamierzony cel 
stosując rozwiązania mniej 

ingerujące w prywatność niż 
przeglądanie prywatnej 

korespondencji pracowników? 

Poinformowanie o możliwych 
konsekwencjach monitoringu dla 

pracownika i sposobach 
wykorzystania monitoringu przez 

pracodawcę 

Usuwanie danych z monitoringu ,jak 
tylko przestaną być niezbędne do 

osiągnięcia celu, dla którego został 
zebrane 

W uzasadnieniu wyroku pada 
stwierdzenie, że całkowite zakazanie 

prywatnego użytku środków 
komunikacji elektronicznej w pracy 
nie może prowadzić do całkowitego 
ograniczenia prawa do prywatności 

w miejscu pracy. 

Wyrok ETPCz: Bărbulescu vs Romania z 5 września 2017 r. 

 

ETPCz - najnowsze orzecznictwo ws. monitoringu IT 
 



Jaki zatem powinien być monitoring? 

Monitoring powinien być: 

Stosowany w ściśle określonym celu 

(np. ochrona mienia, ochrona informacji poufnych, optymalizacja kosztów 
przejazdu, bezpieczeństwo pracowników) 

Adekwatny do celu 

(brak możliwości zbierania danych "na zapas" i wykraczających poza 
określony cel) 

Jawny 

(obowiązek poinformowania pracowników) 

Prowadzony tak, aby nie naruszać sfery prywatności 

(nienaruszający dóbr osobistych pracownika) 



RODO… 

Informacje z monitoringu pracowniczego zawsze będą stanowiły dane 

osobowe 

Podstawa prawna przetwarzania 

Obowiązek informacyjny 

Okresy retencji 

Prawo do zapomnienia? 

Prawo do przenoszenia danych? 



Monitoring wizyjny - ryzyka 
Opinia Grupy Roboczej 29 (opinia 2/2017): 

• możliwość śledzenia ruchów, zachowań, mimiki twarzy 
pracowników; 

• możliwość analizy nagrań w celu określenia profilu 
psychologicznego pracownika i jego oceny 

 

 

 

• możliwość wprowadzania systemów wykrywania i 
rozpoznawania twarzy oraz zmian wyrazu twarzy 

 

 

 

 

• przetwarzanie danych biometrycznych 

 

 

 

 



Monitoring IT – co można kontrolować 

Co pracodawca może monitorować? 

• Systemy informatyczne? 

• Strony internetowe przeglądane na służbowym sprzęcie? 

• Prywatne wiadomości wysyłane ze służbowego telefonu? 

• Pobierane pliki/aplikacje? 

• Prywatne pliki zapisane na służbowym sprzęcie? 



Monitoring GPS w służbowym aucie 

GPS stosowany zwłaszcza gdy dotyczy: 

• pracowników wykonujących pracę w terenie (tzw. "pracownicy 
mobilni", firmy transportowe, przedstawiciele handlowi ) 

• przy wykorzystaniu samochodów służbowych 

• gdy ewidencja czasu pracy / kontrola wykonywania obowiązków 
służbowych  znaczenie utrudniona  

Cel:  

• ochrona mienia i interesu pracodawców 

• ocena efektywności pracowników 

• identyfikacja zachowań niepożądanych  



GPS ≠ ewidencja czasu pracy     
• Zakazany monitoring ciągły / monitoring ukryty zwłaszcza:  

− poza godzinami pracy 

− przy wykorzystaniu samochodu do celów prywatnych 

− wyjątek: sytuacje szczególne, monitoring doraźny, uzasadniony okolicznościami  

• GPS nie może zastąpić klasycznej ewidencji czasu pracy 

• Analogia do orzecznictwa SN dot. zastosowania "bramek elektronicznych" jako 
ewidencji czasu pracy 

• GPS może być wykorzystany jako element uzupełniający ewidencję  

 

 



Kij ma dwa końce  

• GPS dowód po stronie pracownika potwierdzający: 

− pracę w godzinach nadliczbowych 

− dodatkowe wynagrodzenie  

− naruszenie minimalnych okresów wypoczynku  

• Brak właściwego stosowania GPS może skutkować narażeniem pracodawcy na: 

− odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych (prawa do prywatności) 

− zwłaszcza, jeśli pracownik może korzystać z samochodu do celów prywatnych 

− ryzyko żądania zadośćuczynienia 



Korzystanie ze służbowego samochodu dla 
celów prywatnych 

● Umowa użyczenia samochodu  

● Co do zasady monitorowanie dopuszczalne 

tylko w ramach godzin pracy  

● Możliwość włączenia "trybu prywatnego"? 

● Dodatkowa zgoda pracownika? 

● Cel przetwarzania – ochrona 

mienia/monitorowanie pracy pracownika? 

 

 

 



Projekt polskich przepisów 

 

● Projekt z 28 marca 2018 r. 

● Art. 4 ustawy – projekt nowelizacji Kodeksu 

pracy 

 

 

 



Projekt polskich przepisów 
- monitoring wizyjny – cel i zakres 



Projekt polskich przepisów 
- monitoring wizyjny - retencja 

3 
miesiące 



Projekt polskich przepisów 
- monitoring wizyjny – obowiązki informacyjne 

Obowiązek 
informacyjny z 

RODO 



Projekt polskich przepisów 
- monitoring poczty elektronicznej 

Tajemnica 
korespondencji 

w Kodeksie 
karnym 



Projekt polskich przepisów 
- inne formy monitoringu 



Projekt polskich przepisów 
- dane biometryczne 



Podsumowanie projektu nowelizacji - cele 

• projektowany art. 224 § 1 KP 

 

• Projekt zmian do Kodeksu pracy dopuszcza 
możliwość monitoringu wizyjnego w celach: 

 zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 

 ochrony mienia 

 kontrola produkcji 

 zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę 
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• projektowany art. 224 § 1 i 2 KP 

 

• Monitoring nie może stanowić środka 
kontroli wykonywania pracy przez 
pracownika 

• Zakaz monitoringu w pomieszczeniach 
nieprzeznaczonych do wykonywania pracy, 
w szczególności: 

 pomieszczenia sanitarne 

 szatnia 

 stołówka 

 palarnia 

 związki zawodowe 

Strona 24 
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Podsumowanie projektu nowelizacji - zakazy 



 

• Czy pracodawca może zastosować monitoring 
wizyjny w innych celach niż bezpieczeństwo, ochrona 
mienia lub ochrona istotnych informacji? 

 

• Czy można zastosować monitoring  np. w celu 
monitorowania jakości pracy/efektywności ?  

  

Odpowiedź: raczej NIE,  

ale należy poczekać na ostateczne brzmienie 
nowelizacji do KP. 

Podsumowanie projektu nowelizacji  
– czy dopuszczalne są inne cele 



• projektowany art. 224 § 7 i 8 KP 

 

• Obowiązek poinformowania pracowników w terminie 2 tygodni przed 
uruchomieniem monitoringu w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz 
nowych pracowników przed dopuszczeniem do pracy 

• Obowiązek odpowiedniego oznakowania pomieszczeń monitorowanych 

• Wprowadzenie monitoringu nie jest uzależnione od uzyskania zgody 
pracowników 

• W regulaminie pracy/zakładowym układzie zbiorowym/obwieszczeniu:  

• Cele 

• Zakres 

• Sposób zastosowania monitoringu 
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Podsumowanie projektu nowelizacji – 
obowiązki informacyjne 
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