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Pan 

Wiesław Łyszczek 

Główny Inspektor Pracy 

Warszawa 

 

 

 

 
Szanowny Panie Inspektorze, 

na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Komisja Krajowa Związku 

Zawodowego Pracowników PIP wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym 

zakresie: 

1. Informacji dotyczącej liczby pracowników, których dane osobowe uzyskała 

Państwowa Inspekcja Pracy z Urzędów Skarbowych w wyniku działań uznanych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za działania bezprawne będące 

przekroczeniem posiadanych ustawowo kompetencji. 

2. Imiennego wykazu inspektorów pracy tj. osób pełniących funkcję publiczne wobec, 

których prowadzone były opisane w pkt. 1 bezprawne działania naruszające ich dane 

osobowe. 

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy otrzymała 

od byłego inspektora pracy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 

września 2019r. znak ZSZZS.440.801.2018.JM.52450. Jak wynika z treści uzasadnienia 

przedmiotowej decyzji postępowanie Głównego Inspektora Pracy opisane w uzasadnieniu 

polegające na zbieraniu informacji o dochodach pracowników w organach skarbowych 

zostało przez organ służący do ochrony danych osobowych uznane za działanie bezprawne. 

W uzasadnieniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeczytać można, iż  

Główny Inspektor Pracy przekroczył swoje uprawnienia, gdyż nie był uprawniony do 

pozyskiwania od Urzędu Skarbowego danych dotyczących swoich pracowników, bowiem 



ustawa o PIP nie daje mu takich kompetencji, ograniczając takie działania tylko do 

podmiotów podlegających kontroli. 

Mając zatem na uwadze działania Głównego Inspektora Pracy Komisja Krajowa wnosi o 

udostępnienie wymienionej wyżej informacji publicznej w celu zidentyfikowania i ustalenia 

skali naruszenia ochrony danych osobowych pracowników zatrudnionych w naszym 

Urzędzie. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy, Komisja wnosi o 

przesłanie skanu ww. informacji pocztą elektroniczną na adres mailowy:  

komisjakrajowa@zzpracownikowpip.pl 
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