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Szanowny Panie Inspektorze, 

W związku z docierającymi do Komisji Krajowej informacjami o przekazywaniu Głównemu 

Inspektorowi Pracy przez Okręgowych Inspektorów Pracy informacji na temat osób 

wchodzących w skład zarządów Komisji Okręgowych Związku Zawodowego Pracowników 

Państwowej Inspekcji Pracy, Komisja Krajowa informuje, że pracodawca może żądać od 

organizacji związkowych tylko takich informacji, do których wyraźnie upoważnia go ustawa o 

związkach zawodowych. Zgodnie z przepisami w tym zakresie pracodawca ma prawo 

uzyskiwać i gromadzić dane dotyczące: 

 liczby członków organizacji związkowej (art. 251 ustawy o związkach zawodowych) 

 informacji o osobach, których stosunek prawny podlega szczególnej ochronie zgodnie 

z uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej, poprzez podanie imienia i 

nazwiska tych osób, a także 

 czasu trwania ochrony (art. 32 ustawy o związkach zawodowych).  

Żądanie wskazania imion i nazwisk poszczególnych członków władz zarządu organizacji 

związkowej oraz przypisanych im funkcji w tym zarządzie uznać należy za przekroczenie 

ustawowych kompetencji pracodawcy do gromadzenia danych o swoich pracownikach i 

działającym związku. Wskazać tu również należy, że przynależność związkowa jest w 

rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych daną szczególnie wrażliwą i jako taka 

powinna być szczególnie chroniona i takie dane zgodnie z naczelną zasadą legalizmu muszą 

być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 

dotyczą (art. 5 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) 

W ocenie Komisji Krajowej Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na obecnym etapie 

doszło do bezprawnego pozyskania danych osobowych szczególnie wrażliwych, dlatego też 

Komisja Krajowa zamierza wystąpić z zapytaniem w tym zakresie do Prezesa Urzędu 

Danych Osobowych, czy tak daleko posunięty zakres zbierania informacji nie narusza 



stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Komisja Krajowa ma nadzieję, że 

przed skierowaniem zapytania do Prezesa Urzędu Danych Osobowych otrzyma stanowisko 

Głównego Inspektora Pracy w tej sprawie. 
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