
MONITORING PRACOWNIKÓW
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adw. Krzysztof Gąsior 
partner w kancelarii Zawirska Gąsior



Program szkolenia

1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli

2. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wynikające z nowych regulacji

3. Wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego

4. Jak kontrolować pocztę służbową pracownika po nowelizacji przepisów

5. Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników

6. Praktyczna lista zakazanych działań



Prywatność pracownika a prawo 
pracodawcy do kontroli

• Prawo do ochrony prywatności wynika z…

✓ aktów międzynarodowych:

- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 12)

- Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 17)

- Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (art. 8)

- Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7 i art. 8)

- Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”)

✓ aktów prawa krajowego:

- Konstytucji RP (art. 47, art. 49 i art. 51)

- Kodeksu cywilnego (art. 23 i art. 24)

- Kodeksu pracy (art. 11[1])



Prywatność pracownika a prawo 
pracodawcy do kontroli

Prawo pracodawcy do kontrolowania pracownika wynika…

➢ z obowiązków:

- wykonywania pracy określonego rodzaju przez pracownika pod 
kierownictwem pracodawcy (art. 22 k.p.)

- sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz stosowania się do 
poleceń przełożonego (art. 100 k.p.)

- dbania o dobro zakładu pracy przez pracownika (art. 100 k.p.)

- zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę oraz przestrzegania tajemnicy określonej w 
odrębnych przepisach, np. tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 100 k.p.)

➢ wprost z przepisów kodeksu pracy dotyczących monitoringu w zakładzie 
pracy (art. 22[2] i art. 22[3] k.p. w zw. z art. 88 RODO)



Prywatność pracownika a prawo 
pracodawcy do kontroli

UWAGA: kontrolowanie pracownika przez pracodawcę musi

uwzględniać potrzebę poszanowania jego dóbr osobistych, w tym

prawa do prywatności. Wyważenie interesów obu stron następuje

zgodnie z zasadami:

✓ niezbędności

✓ ochrony godności i dóbr osobistych pracownika

✓ wolności i niezależności związków zawodowych

!



Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 
wynikające z nowych przepisów

➢ do maja 2018 r. polskie prawo nie regulowało kwestii monitoringu 
pracowników

➢ warunki legalnego monitoringu pracowników były wywodzone z ogólnych 
zasad (prywatność, prawo do kontroli i organizacji pracy, ochrona danych 
osobowych, itp.) 

➢ uważało się, że monitoring jest dopuszczalny, jeżeli był wprowadzony w 
uzasadnionym celu oraz niezbędny i proporcjonalny do osiągnięcia tego 
celu

➢ w wyjątkowych sytuacjach uważano za dopuszczalny monitoring niejawny

➢ brak jednolitego stanowiska co do procedury wprowadzenia monitoringu i 
koniecznych formalności  



Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 
wynikające z nowych przepisów

➢ 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy

➢ nowe przepisy: art. 22[2] i 22[3] KP

➢ warunki wprowadzenia i stosowania legalnego monitoringu w zakładzie 
pracy

➢ podział: 

• monitoring wizyjny
• kontrola poczty elektronicznej 
• inne formy monitoringu

➢ co to w zasadzie jest „monitoring”?

➢ regulacja szczątkowa? 



Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 
wynikające z nowych przepisów

Obowiązki (każda forma monitoringu):

1. Określenie celów, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu w 
wewnętrznych aktach prawa pracy

2. Obowiązek informacyjny z RODO (art. 12 i 13)

3. Poinformowanie pracowników o monitoringu 

4. Oznaczenie monitorowanego terenu

5. Rozpoczęcie stosowania monitoringu

6. Informowanie zatrudnianych pracowników o stosowanym monitoringu 



Monitoring wizyjny

Jest dopuszczalny, gdy jest to niezbędne do zapewnienia (zasada
niezbędności):

➢ bezpieczeństwa pracowników

➢ ochrony mienia

➢ kontroli produkcji

➢ zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę

Katalog ten ma charakter zamknięty. Żadne inne względy (np. ocena pracy
pracownika) nie uprawniają pracodawcy do stosowania monitoringu
wizyjnego



Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny – nadzór (nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół
zakładu pracy) w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu.

➢ a dźwięk?

➢monitoring stosowany przez administratora budynku



Monitoring wizyjny

Jakich miejsc nie może obejmować monitoring?

➢ pomieszczeń sanitarnych (toalet, łazienek, pryszniców)

➢ szatni

➢ stołówek

➢ palarni

➢ pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej

chyba że jest to niezbędne dla realizacji wskazanych wcześniej celów i nie
narusza godności i innych dóbr osobistych pracownika (tzw. zasada ochrony
godności i dóbr osobistych pracownika oraz wolności i niezależności związków
zawodowych)



Monitoring wizyjny

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego

ustalenie celu, 
zakresu i 
sposobu 
monitorowania
w układzie 
zbiorowym, 
regulaminie 
pracy lub 
obwieszczeniu 
pracodawcy

poinformowa
nie 
pracowników 
w sposób 
przyjęty u 
danego 
pracodawcy -
min. 2 
tygodnie 
przed 
uruchomienie
m 
monitoringu

Obowiązek 
informacyjny z 
RODO (m.in. 
okres 
przechowywa
nia, odbiorcy 
danych, prawo 
sprzeciwu, 
itp.)  

oznaczenie 
monitorowanego 
terenu poprzez 
odpowiednie znaki 
lub ogłoszenia 
dźwiękowe –
min. na jeden 
dzień przed 
uruchomieniem 
monitoringu

pisemne poinformowanie pracownika o celu, zakresie i sposobie 
monitorowania – przed dopuszczeniem do pracy



Monitoring wizyjny

Czas przechowywania nagrań

➢ zasadniczo maksymalnie 3 miesiące od powstania nagrania

➢ gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania

➢ po upływie tych terminów nagrania obrazu zawierające dane osobowe
podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej



Kontrola służbowej skrzynki

Kontrola służbowej skrzynki jest dopuszczalna, gdy jest to niezbędne do

zapewnienia (zasada niezbędności):

➢ organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy; oraz

➢ właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy

UWAGA: monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy 
korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Z tego względu 
zaleca się wprowadzenie zakazu korzystania ze skrzynki służbowej do celów 
prywatnych 



Kontrola służbowej skrzynki

Wprowadzenie monitoringu poczty elektronicznej

ustalenie celu, 
zakresu i 
sposobu 
kontroli poczty 
służbowej w 
układzie 
zbiorowym, 
regulaminie 
pracy lub 
obwieszczeniu 
pracodawcy

poinformowa
nie 
pracowników 
w sposób 
przyjęty u 
danego 
pracodawcy -
min. 2 
tygodnie 
przed 
rozpoczęciem 
kontroli

Obowiązek 
informacyjny z 
RODO (m.in. 
okres 
przechowywa
nia, odbiorcy 
danych, prawo 
sprzeciwu, 
itp.)  

oznaczenie 
kontrolowanego 
sprzętu poprzez 
odpowiednie 
znaki lub 
ogłoszenia 
dźwiękowe –
min. na jeden 
dzień przed 
rozpoczęciem 
kontroli

pisemne poinformowanie pracownika o celu, zakresie i sposobie 
kontroli  – przed dopuszczeniem do pracy



Inne formy monitorowania 
pracowników

➢ kontrola położenia pracownika (geolokalizacja)

➢ kontrola służbowych rozmów telefonicznych (np. rejestracja czasu 

połączeń)

➢ monitoring systemów informatycznych (tj. kontrola aktywności 

pracownika w sieci, np. poprzez wykaz odwiedzanych stron, podgląd 

pulpitu, cykliczne zrzuty ekranu)



Inne formy monitorowania 
pracowników

Stosowanie innych form monitoringu jest dopuszczalne, jeżeli jest to 

niezbędne do (zasada niezbędności):

➢ zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu 

pracy; oraz

➢ właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy



Inne formy monitorowania 
pracowników

Wprowadzenie innych form kontroli

cel, zakres i 
sposób 
prowadzenia 
kontroli
ustalone w 
układzie 
zbiorowym, 
regulaminie 
pracy lub 
obwieszczeniu 
pracodawcy

poinformowa
nie 
pracowników 
w sposób 
przyjęty u 
danego 
pracodawcy -
min. 2 
tygodnie 
przed 
rozpoczęciem 
kontroli

Obowiązek 
informacyjny z 
RODO (m.in. 
okres 
przechowywa
nia, odbiorcy 
danych, prawo 
sprzeciwu, 
itp.)  

oznaczenie 
kontrolowanego 
sprzętu poprzez 

odpowiednie 
znaki lub 

ogłoszenia 
dźwiękowe –
min. na jeden 

dzień przed 
rozpoczęciem 

kontroli

pisemne poinformowanie pracownika o celu, zakresie i sposobie 
kontroli  – przed dopuszczeniem do pracy



Inne formy monitorowania 
pracowników

Wprowadzenie innych form kontroli

Jak oznaczyć monitorowany:

➢ telefon

➢ komputer

➢ skrzynka pocztowa

➢ samochód 

Jaki długo mogą być przechowywane zebrane informacje? 



Co w przypadku, gdy w firmie 
monitoring funkcjonuje od dłuższego 

czasu?
➢Przepisy przejściowe? 

➢Brak zgody związków zawodowych



Zakazane działania

➢ przetwarzanie danych osobowych pracownika należących do kategorii 

danych szczególnie chronionych (tzw. danych wrażliwych) poza 

wyjątkami ustawowymi, np.:

- ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne

- ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe 

- dotyczących przynależności do związków zawodowych

- danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej

- dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej



Zakazane działania
➢ wprowadzenie monitoringu wizyjnego w innych celach, niż te wskazane w 

ustawie (np. oceny jakości pracy, kontroli efektywności)

➢ przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego ponad ustawowe 

terminy (zasadniczo 3 miesiące)

➢ wprowadzenie kontroli poczty służbowej pracownika oraz innych form 

monitorowania pracowników w innych celach niż wskazane w ustawie 

(np. oceny jakości pracy, poznania opinii pracownika na dany temat –

choćby merytoryczny)

➢ monitorowanie pracowników bez uregulowania tego odpowiednich w 

aktach wewnątrzzakładowych

➢ prowadzenie monitoringu bez poinformowania o tym pracowników

➢ kontrolowanie za pomocą GPS samochodu służbowego  poza czasem 

pracy pracownika



Sankcje
✓ roszczenia związane z naruszeniem dóbr osobistych pracownika na podstawie art. 23 i art. 24 

k.c. (naprawienie szkody, zadośćuczynienie, żądanie zaniechania naruszeń, przeprosiny)

✓ niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia 
przez pracodawcę wobec niego podstawowych obowiązków na podstawie art. 55 § 1[1] k.p.

✓ brak „bezpiecznego” prawnie dowodu na naruszenia pracownika (np. w razie odwołania się 
pracownika od wypowiedzenia do sądu pracy)

✓ na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych:

- administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa UODO za nieprzestrzeganie 
obowiązków wynikających z RODO (nawet do wysokości 20 000 000 euro, a w przypadku 
przedsiębiorstwa – do wysokości 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z 
poprzedniego roku obrotowego)

- odpowiedzialność karna za przetwarzanie danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest 
dopuszczalne albo przetwarzanie danych osobowych, do których nie jest się uprawnionym

kara: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności nawet do trzech lat

- odpowiedzialność karna za udaremnianie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o 
ochronie danych osobowych 

kara: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat dwóch



Odpowiedzialność karna

➢ grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając 
liczbę stawek oraz jej wysokość. Liczba stawek może 
wynosić od 10 do 540. Stawka dzienna nie może być niższa 
od 10 zł, ani przekraczać 2 000 zł. Grzywna może więc 
wynosić od 100 zł do 1 080 000 zł (co do zasady, grzywny w 
górnej granicy nie są nakładane)

➢ ograniczenie wolności trwa od miesiąca do 2 lat. Polega na 
wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 
społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w miesiącu. W 
stosunku do osoby zatrudnionej może ona polegać na 
potrąceniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w 
stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. 



Dziękuję za uwagę, zapraszam do 
zadawania pytań

adw. Krzysztof Gąsior

+48 (22) 873 83 64

+48 797 956 181

krzysztof.gasior@zawirska.com

www.zawirska.com


