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Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, a
konkretnie na podstawie art. 111 tejże ustawy do Kodeksu pracy dodano przepisy art. 22² oraz art.
22³ regulujące kwestie monitoringu w miejscu pracy. Wyżej wskazane przepisy weszły w życie z dnia
25 maja 2018r.

W  tym  miejscu  należy  postawić  sobie  pytanie  –  jakie  zmiany  dla  pracownika,  ale  również  dla
pracodawcy  –  niosą  za  sobą  wspominane  przepisy?  Zwrócić  należy  uwagę,  że  przepisy  art.  22 ²
kodeksu pracy uregulowały kwestie monitoringu w miejscu pracy. Skoro tak, to jakie uprawnienia
posiada pracodawca? Otóż pracodawca może w miejscu pracy wprowadzić szczególny nadzór nad
terenem  zakładu  pracy  lub  terenem  wokół  zakładu  pracy  w  postaci  środków  technicznych
umożliwiających  rejestrację  obrazu  (monitoring).  Ustawodawca  przewidział  pewne wyjątki  od  tej
reguły: monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub
pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Niestety ustawodawca przewidział
również  wyjątek  od  wspomnianego  wyżej  zakazu.  Otóż  pracodawca  będzie  uprawiony  do
wprowadzenia  szczególnego  nadzoru  również  w  tych  pomieszczeniach  w  sytuacji,  w  której
wprowadzenie takiego monitoringu będzie zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia pracodawcy lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie  mogłoby  narazić  pracodawcę  na  szkodę.  Analiza  tegoż  przepisy  budzi  wątpliwości
praktycznego  zastosowanie  monitoringu,  a  zwłaszcza  monitoringu  pomieszczeń  udostępnianych
zakładowej  organizacji  związkowej  pod  warunkiem nienaruszenia  zasady  wolności  i  niezależności
związków zawodowych czy  monitoring  pomieszczeń sanitarnych,  który  ma nie  naruszać  godności
człowieka.  W  ocenie  autora  niniejszego  tekstu  wykluczonym  będzie  umieszczenie  w  biurach
organizacji związkowych monitoringu – podobnie zresztą należy podejść na możliwości umieszczenia
monitoringu  w  pomieszczeniach  socjalnych.  Jednym  przypadkiem  umożliwiającym  umieszczenie
kamer  przemysłowych  w  „okolicach”  takich  pomieszczeń  jest  –  zainstalowanie  kamer
umożliwiających monitoring najbliższego otoczenia tych miejsc.

Ustawodawca  na  mocy  § 3  art.  22² kodeksu  pracy  wprowadził  cezurę  czasową  umożliwiającą
przechowywanie takich nagrań, która wynosi 3 miesiące od dnia nagrania. Wspomina wyżej cezura
czasowa nie obowiązuje w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym  na  podstawie  prawa  lub  pracodawca  powziął  wiadomość,  iż  mogą  one  stanowić
dowód w postępowaniu –  w takim przypadku termin 3  miesięczny uległa przedłużeniu  do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.  Podnieść  należy,  że  w przypadku upływu wskazanych
wyżej terminów nagrania obrazu zawierającego dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej.

Zwrócić  należy  uwagę,  że  podstawą  wprowadzenia  u  pracodawcy  monitoringu  –  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  prawa  pracy  –  jest  układ  zbiorowy  pracy  lub  regulamin  pracy  albo
obwieszczenie, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany
do  ustalenia  regulaminu  pracy.  O  uruchomieniu  monitoringu  pracodawca  obowiązany  jest
poinformować – w sposób przyjęty u danego pracodawcy – nie później niż na dwa tygodnie przed
jego uruchomieniem. Obowiązkiem pracodawcy, który zamierza wprowadzić u siebie monitoring jest
poinformowanie  pracownika  –  na  piśmie  –  o  celach,  zakresie  oraz  o  sposobie  zastosowania



monitoringu.  Ponadto  pracodawca  winien,  na  jeden  dzień  przed  uruchomieniem  monitoringu
oznaczyć  pomieszczenia  w  sposób  widoczny  i  czytelny  „za  pomocą  odpowiednich  znaków  lub
ogłoszeń dźwiękowych. 

W tym miejscu należy postawić sobie pytanie – czy naruszenie przez pracodawcę obowiązujących
przepisów prawa pracy w zakresie stosowania przez niego monitoringu jest wykroczeniem przeciwko
prawom pracownika? Na tak postawione pytanie, należy udzielić odpowiedzi przeczącej – bowiem
ustawodawca nie zdecydował się na zmiany przepisów działu trzynastego kodeksu pracy. Skutkiem
powyższego jest uznanie, że pracownikom przysługuje jedynie droga odszkodowawcza w związku z
naruszeniem dóbr osobistych lub skarga Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przechodząc  do  zapisów  dodanego  art.  22³ Kodeksu  pracy  należy  podkreślić,  że  na  mocy  tegoż
przepisu  ustawodawca  dopuścił  możliwość  dokonywania  przez  pracodawcę  monitoringu  poczty
elektronicznej.  Efektem  dokonanej  zmiany  jest  możliwość  dokonywania  przez  pracodawcę
monitoringu  poczty  elektronicznej  bez  zgody  pracownika.  Obowiązkiem  pracodawcy  jest  jedynie
poinformowanie  pracowników  o  wprowadzeniu  monitoringu  w  sposób  określony  w  przepisach
regulujących zasady wprowadzenia monitoringu wizyjnego. 

Należy zwrócić uwagę, że tak, jak miało to miejsce przed wprowadzeniem art. 22 3  kodeksu pracy,
monitoring  poczty  elektronicznej  nie  może  naruszać  tajemnicy  korespondencji  oraz  innych  dóbr
osobistych  pracownika.  Oznacza  to,  że  pracodawca  będzie  uprawiony  do  przeglądania  poczty
mailowej wysyłanej ze służbowej skrzynki mailowej, choćby była używana do wysyłania wiadomości
mających  charakter  czysto  prywatny  –  powyższe  nie  będzie  miało  jednak  zastosowania  gdy
pracodawca wyraża zgodę na używanie służbowego maila do celów prywatnych. 

W  ocenie  autora  niniejszego  artykuły  zasady  monitorowania  poczty  elektronicznej  będą  miały
zastosowanie do monitorowania np.: rozmów telefonicznych.

Podobnie – jak w przypadku monitoringu wizyjnego – ustawodawca nie dokonał nowelizacji działu
trzynastego  kodeksu  pracy,  a  więc  złamanie  zasad  związanych  z  wprowadzeniem  monitoringu
wizyjnego nie będzie kwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W przypadku,
którym pracownik uzna, że postępowanie pracodawcy naruszyło jego dobra osobiste (w związku z
monitorowaniem  poczty  elektronicznej,  itp.)  pracownikowi  przysługiwać  będzie  tylko  wytoczenie
powództwa o naruszenie jego dóbr osobistych.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza
przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania
artykuł  dostarcza  jedynie informacji  ogólnych,  które w konkretnym przypadku nie  mogą zastąpić
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć
dodatkowych informacji  w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138.
Pozostałe  osoby  zainteresowane  posiadaniem  ochrony  prawnej  zapraszamy  do  zapoznania  się  z
ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.


