
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  

Irena Lipowicz

VIŁ5O1.277.2014.KMŁ

Pan

Władysław Kosiniak-Kamysz 

Minister Pracy i Polityki 

Społecznej

Pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r., do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła 

się Fundacja Panoptykon, zgłaszając zastrzeżenia odnośnie do przyjętych przez 

ustawodawcę rozwiązań wprowadzających mechanizm profilowania osób bezrobotnych, 

które w ocenie Fundacji nie spełniają standardów wymaganych przez Konstytucję RP 

oraz międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka. Wniosek Fundacji dotyczył 

rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 598), oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631).

Wstępna analiza przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

wykazała istnienie wątpliwości co prawidłowości przyjętych przez ustawodawcę 

rozwiązań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych osób bezrobotnych. 

Wątpliwości dotyczą między innymi podziału materii dotyczącej ochrony prywatności 

między ustawę a rozporządzenie. W ocenie Rzecznika przyjęte rozwiązania wykazują 

również brak spójnej wizji mechanizmów przetwarzania danych osobowych, w tym 

danych wrażliwych, w ramach projektowanego systemu, co może przesądzać o braku

Warszawa, /(% - t ({■

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tel. cenir. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


odpowiednich gwarancji ochrony prywatności obywateli, a co za tym idzie 

o niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań.

Zastrzeżenia odnośnie do obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących 

profilowania obywateli potwierdził również Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r. (kopia pisma w załączeniu).

Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U, z 2014 r., poz. 1648), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich informacji na temat opisanego problemu, w szczególności zaś aktualnej 

oceny wprowadzonych rozwiązań i ewentualnych planów odnośnie do ich zmiany.
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