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INFORMACJA PRAWNA 

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od dnia 4 maja 2019 roku 

 

Na skutek uchwalenia Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto-
sowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), od dnia 4 maja 2019 roku weszły 
w życie zmiany w Kodeksie pracy. Wprowadzone zmiany są kolejnym działaniem dostoso-
wującym brzmienie obowiązujących przepisów prawa pracy do przepisów RODO.  

Wprowadzone zmiany m.in. dotyczą katalogu danych osobowych, jakie pracodawca może 
pozyskać od kandydata jak i pracownika.  

Katalog danych osobowych, których podania pracodawca może żądać od osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) 

 

Dane osobowe od kandydata obowiązujące 
do 3 maja 2019  

Dane osobowe od kandydata obowiązujące 
od 4 maja 2019  

imię (imiona) i nazwisko imię (imiona) i nazwisko 

imiona rodziców - 

data urodzenia data urodzenia 

miejsce zamieszkania (adres do koresponden-
cji); 

dane kontaktowe wskazane przez kandydata  

Z tym zastrzeżeniem, iż sam kandydat decyduje 
jakie dane kontaktowe chce podać – może być 
to nr tel., e-mail, adres do korespondencji itp.  

wykształcenie wykształcenie 

przebieg dotychczasowego zatrudnienia przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

- kwalifikacje zawodowe 
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Imiona rodziców i adres zamieszkania 

Od 4 maja 2019 roku pracodawca nie ma już podstawy prawnej do żądania podania imion 
rodziców i adresu zamieszkania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

Nadto, podkreślenia wymaga, iż udokumentowanie danych osobowych pozyskanych od 
tych osób może nastąpić tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Jednocześnie 
norma prawna nie zwalnia pracodawców od konieczności oceny, czy wszystkie z groma-
dzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie określonej osoby. Nie każdy 
stosunek pracy uzasadnia bowiem gromadzenie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach 
zawodowych lub przebiegu dotychczasowego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrud-
nienie. W związku z tym przepisy przewidują, że pracodawca żąda podania danych osobo-
wych, o których mowa w § 1 pkt 4–6 (tj. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego 
rodzaju lub na określonym stanowisku. 

W konsekwencji wprowadzonych zmian pracodawcy powinni zweryfikować proces rekruta-
cyjny w zakresie danych jakie są pobierane od kandydatów, jak równeiż zweryfikować 
opisy stanowisk celem sprawdzenia oraz sprawdzić czy dane dotyczące wykształcenia, 
kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są wymagane od kandydatów. 

Katalog danych osobowych, których podania pracodawca może żądać od  
pracownika. 

Zgodnie z nowym brzemieniem art. 22 (1) § 3. pracodawca żąda od pracownika podania 
dodatkowo danych osobowych obejmujących: 

1) adres zamieszkania; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość; 

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych 
członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu 
na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych  
w prawie pracy; 

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa 
do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagro-
dzenia do rąk własnych. 

Ustawodawca przewiduje możliwość żądania podania również innych danych określonych 
w katalogu obligatoryjnych danych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku pracodawcy nałożonego na niego przepisem prawa. Oznacza powyższe, iż w 
przypadku wypełnienia przez pracodawcę danego obowiązku prawnego będzie on mógł 
pozyskać od pracownika innych jego danych niesklasyfikowanych powyżej.  
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Gromadzenie innych danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracow-
nika zostało także uzależnione od pozyskania na to ich zgody. Zgoda powinna mieć cha-
rakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli osoby, 
której dane dotyczą, wyrażonego w formie oświadczenia lub wyraźnego działania. Jedno-
cześnie zgodnie z ustawą: brak zgody lub jej późniejsze wycofanie, nie może powodować 
żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracow-
nika w zakresie stosunku pracy, zwłaszcza nie będzie mogło być przyczyną wypowiedzenia 
umowy lub jej rozwiązania przez pracodawcę. 

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa 

Z możliwości przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub 
pracownika na podstawie ich zgody wyłączone jednak zostały dane osobowe, o których 
mowa w art. 10 RODO (tj. dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń 
prawa). Oznacza to, iż tego rodzaju dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie 
w przypadku, kiedy przepis prawa będzie przewidywać obowiązek ich żądania przez pra-
codawcę lub obowiązek ich udostępnienia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub 
pracownika (na podstawie art. 10 RODO). 

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego – wyłączenie monitorowania pomiesz-
czeń zakładowej organizacji związkowej 

Na skutek zmian od 4 maja 2019 roku następuje zmiana brzmienia art. 222 Kodeksu pracy, 
który dotyczy monitoringu zakładu pracy lub terenu wokół zakładu pracy, poprzez wpro-
wadzenie regulacji wyłączającej możliwość monitorowania pomieszczeń zakładowej orga-
nizacji związkowej. Przesłanką wyłączenia spod monitoringu pomieszczeń związkowych 
było prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodo-
wych. Tym samym od 4 maja 2019 roku, kamery przemysłowe nie mogą być skierowane 
i nagrywać pomieszczeń związkowych, jak również wejść do nich, które dają możliwość 
pracodawcy do weryfikacji kto, kiedy udał się do organizacji związkowej.  

Ponadto, począwszy od 4 maja 2019 monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzy-
skania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników 
wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne. W razie pytań pro-
simy o kontakt. 

 

 

radca prawny  

dr Marcin Wojewódka 

wspólnik zarządzający  

marcin.wojewodka@wojewodka.pl 

48 22 458 23 00 
 

radca prawny  

Elżbieta Smirnow 

elzbieta.smirnow@wojewodka.pl 

48 724 555 714 

 


