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Szanowna Pani Minister
Uprzejmie informuję, że na podstawie napływających skarg Rzecznik Praw
Obywatelskich kontynuuje prace związane z analizą obowiązującego stanu prawnego
dotyczącego możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych
pracodawcy.
Problem ten w odniesieniu do kontroli poczty elektronicznej pracownika i następstw
wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie
Lynette Copland przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, no

62617/00,

był także

przedmiotem wystąpienia Rzecznika skierowanego do Pani Minister w dniu 20 grudnia
2007 r. W udzielonej odpowiedzi przedstawiła Pani Minister stanowisko, że nie jest
konieczne wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które regulowałyby sposób
kontrolowania przez pracodawcę sposobu wykorzystania przez pracownika czasu pracy z
zastrzeżeniem, że opinia o braku potrzeby interwencji ustawodawczej jest jedynie
wstępnym stanowiskiem.
Z lektury artykułów zamieszczonych dnia 17 czerwca 2008 r. w „Gazecie Prawnej"
(„Firmy używają czytników tęczówki oka do kontroli pracowników" i „Coraz więcej firm
sprawdza odciski palców pracownika"; których kopie przedkładam uprzejmie załączeniu)
wynika, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie do Kodeksu
pracy przepisów, które unormują stosowanie nowoczesnych technologii w stosunkach
pracy. Przepisy te miałyby uregulować między innymi kwestie związane ze stosowaniem
systemów

biometrycznych,

wykrywaczy

kłamstw

oraz

programów

kontrolujących

elektroniczną korespondencję pracownika. Z treści tych artykułów wynika ponadto, że
prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy zostaną zapoczątkowane przez Komisję
Trójstronną a celem tych działań będzie wypracowanie zasad korzystania przez
pracodawców z zaawansowanych środków kontroli pracownika.
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Mając na uwadze powyższe i 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.),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o stopniu
zaawansowania podjętych prac oraz o ogólnych założeniach projektowanych regulacji.
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