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WYZWANIA ZWIĄZANE Z RODO PRZY OUTSOURCINGU
SŁUŻBY BHP

W dobie optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym optymalizacji kosztów
pracy, pracodawcy skłonni są do korzystania z outsourcingu w zakresie zadań z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej jest związane z przetwarza-
niem danych pracowników w celach związanych z przestrzeganiem przepisów BHP.
 
Należy tutaj rozróżnić dwie sytuacje: gdy tylko część zadań z zakresu BHP jest realizowana przez
podmiot zewnętrzny, oraz gdy całość   zadań z tym związanych jest przekazana do podmiotu
zewnętrznego, mogącego funkcjonować w ramach grupy kapitałowej.
 
W pierwszej sytuacji, gdy szkolenie wstępne lub okresowe z zakresu BHP za pracodawcę wykonuje
podmiot zewnętrzny, od pracodawcy wymaga się powierzenia przetwarzania danych osobowych
podmiotowi wykonującemu zadania z tego zakresu. Pracodawca występujący w roli administra-
tora danych osobowych osób zatrudnionych zawiera z podmiotem zewnętrznym umowę o powie-
rzenie przetwarzania danych (art. 28 RODO) – umowa taka wymaga formy pisemnej. Umowa
powinna określać przedmiot i czas przetwarzania, jego charakter i cel, rodzaj danych osobowych
oraz kategorie osób, których dane dotyczą – powinno się uwzględnić, że przedmiotem umowy nie
jest samo przetwarzanie (czynności techniczne), lecz także określenie, czemu administrowanie
będzie służyć, czyje i jakiego rodzaju dane będą przetwarzane. Jednocześnie umowa powinna
zawierać zobowiązanie osób przetwarzających na tej podstawie dane osobowe do przestrzegania
tajemnicy (prowadzący szkolenia, osoby wykonujące czynności techniczne i biurowe dot. przepro-
wadzenia szkoleń) oraz zapewnienie, że dane będą miały odpowiednie środki zabezpieczenia.
Wymogiem wynikającym z przepisu jest wskazanie sposobów realizacji praw pracowników           
 w zakresie m.in. prawa sprzeciwu, prawa wglądu do danych. 
 
W drugim przypadku konieczne jest uregulowanie przetwarzania na postawie umowy powierzenia
lub, jeżeli takie zadania wykonuje podmiot działający w ramach jednej grupy kapitałowej,
współadministrowania danymi osobowymi w zakresie BHP. Ze współadministrowaniem mamy do
czynienia, gdy dwóch administratorów stawia sobie wspólne cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych (art. 26 RODO). W tym zakresie również niezbędna jest umowa określająca zakres
odpowiedzialności i obowiązków współadministratorów. Nie zachodzi tutaj konieczność równo-
miernego rozkładu tych obowiązków, jeden z administratorów może mieć rolę wiodącą w pro-
cesach przetwarzania. 
 
Dotychczas Komisja Europejska na mocy art. 28 ust. 7 RODO nie skorzystała z prerogatywy
ustalenia wzoru umowy powierzenia, co wskazałoby na kierunki tworzenia tego rodzaju umów.

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DO ŚWIADECTWA PRACY

Od 1 stycznia 2019 roku na pracodawcach ciąży nowy obowiązek. Pracodawcy, wydając świadectwo pracy, obecnie zobo-
wiązani są dodatkowo do poinformowania pracownika w formie papierowej lub elektronicznej o trzech aspektach: 
- o tym, że dokumentacja dotycząca pracownika będzie przechowywana przez pracodawcę przez okres 10 lat, liczony od za-
kończenia się roku kalendarzowego, w którym ustał ostatni stosunek pracy;
- o tym, że po upływie wskazanego okresu przechowywania dokumentacji pracownik przez czas jednego miesiąca kalen-
darzowego ma prawo ją odebrać;
- o tym, że jeśli nie skorzysta ze swojego prawa w tym terminie, dokumentacja zostanie bezpowrotnie zniszczona. 
 
Tym samym nowy obowiązek informacyjny w zasadzie dotyczy przypadków ustania stosunku pracy z pracownikami, których
obejmuje 10 letni okres przechowywania akt osobowych. Ustawodawca natomiast nie nałożył na pracodawców sankcji za
niedopełnienie tego obowiązku, w efekcie czego konsekwencje niewykonania nowego obowiązku są niejasne. Obarczone
sankcją jest obecnie jedynie przechowywanie dokumentacji pracowniczej niezgodnie z obowiązującymi terminami.

 

LUTY 2/2020

- Kornel Kowalski, radca prawny

WWW.WOJEWODKA.PL

https://www.linkedin.com/company/17953337
http://www.wojewodka.pl/


KOLEJNY WZROST KOSZTÓW PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z ZFŚS

W zakresie wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS w roku 2020 proces legislacyjny jeszcze nie został zakończony, choć
prawdopodobnie jednak wysokość odpisu zostanie ustalona ustawą przyjętą przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r.o szczegól-
nych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Ustawę przekazano 24 stycznia Prezydentowi i Mar-
szałkowi Senatu. Procedowana ustawa proponuje następujące zmiany w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych: „W 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym
mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018
r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”. W związku z powyższym potwierdzają
się dotychczasowe przewidywania co do wysokości odpisu podstawowego na rok 2020. Oznacza to, że odpis podstawowy na
jednego pracownika niemal na pewno wyniesie 1550,26 zł. Dla przypomnienia, w roku 2019 wysokość odpisu była zmieniana
w trakcie realizacji ustawy o ZFŚS, w konsekwencji czego w okresie 1.01.2019 r. - 31.07.2019 r. odpis podstawowy wynosił
1.229,30 zł, natomiast w okresie 1.08.2019 r. - 31.12.2019 r. ten sam odpis wynosił już 1.271,21 zł.
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Z SALI SĄDOWEJ: PRACOWNIK MOBBINGOWANY CHRONIONY PRZED
ZWOLNIENIEM

Pracodawca nie może wykorzystać niezdolności do pracy pracownika, będącej skutkiem mobbingu, aby rozwiązać z powodu
tej niezdolności umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika na podstawie art. 53 § 1 pkt. 1b) k.p. Tak orzekł Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt II PK 125/16 uznając, że skorzystanie przez pracodawcę z tego trybu roz-
wiązania umowy o pracę w sytuacji stosowania przez pracodawcę w stosunku do pracownika mobbingu stwierdzonego prawo-
mocnym wyrokiem, jest naruszeniem zasad współżycia społecznego i nadużyciem prawa podmiotowego wyrażonego w art. 8
k.p., co sprawia, że rozwiązanie umowy o pracę jest wadliwe. Sąd Najwyższy uznał, że pracownik nie może ponosić ujemnych
konsekwencji skutków zdrowotnych i psychicznych mobbingu wywołanego przez pracodawcę ani skutków rozwiązania
umowy o pracę wskutek długotrwałej choroby spowodowanej tym właśnie mobbingiem.

 

 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY NIE UKAŻE PRACODAWCY ZA
NAKŁANIANIE DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PPK

Zgodnie z art. 108 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, podmiot zatrudniający bądź osoba uprawniona do działania
w jego imieniu lub działająca z jego inicjatywy może podlegać odpowiedzialności karnej za wykroczenie w przypadku
nakłaniania do rezygnacji z udziału w PPK. Przepis przewiduje karę grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u da-
nego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie tego wykroczenia. Państwowa Inspekcja
Pracy nie jest jednak instytucją władną do ścigania powyższego wykroczenia lub brania udziału w postępowaniu w charakterze
oskarżyciela posiłkowego, tak jak ma to miejsce w przypadku wykroczeń wyszczególnionych w art 106 i 107 ustawy o PPK.
 

 

 

 

PPK W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH 

- KOLEJNE SZKOLENIA JUŻ 30 MARCA I 22 KWIETNIA

Czy gminna biblioteka zatrudniająca pięć osób musi tworzyć PPK?
Czy zakład karny musi zapisać do swojego PPK więźniów, którym wypłaca wynagrodzenie?
Czy trzeba naliczać wpłaty do PPK od składników wynagrodzenia urzędników finansowanych ze środków unijnych?
W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić oraz udokumentować proces wyboru usługodawcy PPK?
Jak uniknąć odpowiedzialności karnej w PPK?

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów
kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem
2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak
przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.
 

 
REJESTRACJA NA SZKOLENIA
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