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Ewa Drzewiecka

Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy
dla kandydata do pracy

1. Komentarz
Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia wypełnionego
kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (§ 1 ust. 1 rozpo-
rządzenia MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców do-
kumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.; dalej: DokStosPrR). Kwestio-
nariusz osobowy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy, zawierającym dane
osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

1.1. Dane osobowe

W DokStosPrR wprowadzono dwa pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych, od-
rębnie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika. Zakres danych osobo-
wych zawartych w pomocniczych wzorach jest tym samym zgodny z przepisami art. 221

ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.; dalej: KP),
które dzielą dane osobowe na dwie grupy:

– pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz
– pozyskiwane od pracownika, a więc osoby, z którą już nawiązano stosunek pracy.

Rozwiązanie to ma zapobiec zjawisku pozyskiwania przez pracodawców od kandyda-
tów do pracy danych osobowych związanych ze stanem rodzinnym (liczba i wiek dzieci),
które to dane powinny być przekazywane pracodawcy, zgodnie z przepisami KP, dopiero
przez pracownika.
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Ważne

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca nie może wymagać takich danych jak od pra-
cownika.

Uprawnienie pracodawcy do żądania podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnie-
nie określonych danych osobowych nie powoduje powstania po stronie tej osoby obo-
wiązku podania tych informacji. Jednakże kandydat do pracy powinien liczyć się z tym,
że pracodawca, który nie otrzyma jego danych osobowych – na podstawie których doko-
nuje selekcji kandydatów i podejmuje decyzje o zatrudnieniu – może nie rozważać jego
kandydatury w procesie zatrudniania.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może złożyć dokumenty stanowiące podstawę do ko-
rzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, np. dla osób niepełno-
sprawnych (§ 1 ust. 2 DokStosPrR). Natomiast dane dotyczące niepełnosprawności pra-
cownika mogą znaleźć się w kwestionariuszu dla pracownika.

1.2. Ochrona danych osobowych

Kwestionariusz osobowy jest dokumentem zawierającym podlegające ochronie
dane osobowe. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące ziden-
tyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy
z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.; dalej:
OchrDanychU).

Przepisy KP oraz rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-
dawców dokumentacji, są „przepisami odrębnych ustaw” odnoszących się do przetwa-
rzania danych i przewidują dalej idącą ochronę niż wynika to z ustawy o danych osobo-
wych, dlatego mają przed tą ustawą pierwszeństwo stosowania (art. 5 OchrDanychU;
por. wyr. SN z 16.3.2000 r. I PKN 672/99, Pal. 2001, Nr 9–10, s. 192). Artykuł 221 KP
wprowadza dalej idącą ochronę danych niż wynika to z ustawy o ochronie danych oso-
bowych, gdyż dane osobowe są objęte ochroną już na etapie poprzedzającym ich prze-
twarzanie, czyli na etapie żądania ich udzielenia – wyczerpująco wskazano dane oso-
bowe, których żądanie przez pracodawcę jest dopuszczalne. Natomiast przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych stosuje się wobec danych dotyczących zatrudnienia tylko
w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawodawstwa pracy.

Ważne

Pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika podania innych danych osobowych niż
te, które określa art. 221 KP. Nie jest możliwe zbieranie innych danych osobowych, nawet za zgodą
udzieloną przez kandydata na pracownika.

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobo-
wych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
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4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

(art. 221 § 1 KP).
Natomiast pytanie o obywatelstwo jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy obowią-
zek podania tej informacji wynika z odrębnych przepisów – patrz komentarz do wzoru
(art. 221 § 4 KP).

Dane udostępniane są w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą (art. 221 § 3 zd. 1
KP). W przypadku zatrudnienia pracownika wypełniony kwestionariusz osobowy kan-
dydata jest dołączany do akt osobowych pracownika i przechowywany.

Dane przetwarzane przez firmy rekrutacyjne

Warto zwrócić uwagę, że wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych (GIODO) budzi praktyka przetwarzania przez firmy rekrutacyjne danych osobo-
wych kandydatów do pracy, pozyskiwanych na podstawie ogłoszeń prasowych, w któ-
rych pracodawca, zlecający firmie rekrutacyjnej przeprowadzenie postępowania re-
krutacyjnego, zastrzega sobie anonimowość. W takiej sytuacji osoba ubiegająca się
o zatrudnienie, która skierowała swoją aplikację do firmy rekrutacyjnej, nie uzyskuje in-
formacji o tym, kto będzie administratorem jej danych osobowych (w rozumieniu art. 7
pkt 4 OchrDanychU), a także informacji o podmiocie, któremu dane będą udostępnione,
pomimo że firma rekrutacyjna takimi informacjami dysponuje. Najczęściej kandydaci do
pracy informowani są jedynie o branży, w której działa potencjalny pracodawca.

Praktyka taka budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych. W ocenie GIODO, tego rodzaju praktyka narusza art. 24
ust. 1 OchrDanychU. Zgodnie z jego treścią, w sytuacji zbierania danych osobowych od
osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować ją m.in.
o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a jeżeli administratorem danych jest osoba fi-
zyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku (pkt 1), a także o celu
zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub
przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (pkt 2). Obowiązek in-
formacyjny wyłączony jest jedynie w sytuacji, gdy przepis innej ustawy zezwala na prze-
twarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, a także gdy osoba, któ-
rej dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2
OchrDanychU. Z uwagi na to, że w przypadku gromadzenia danych osobowych na pod-
stawie zamieszczonego w prasie ogłoszenia o zatrudnieniu, żaden ze wskazanych wyżej
wyjątków nie ma miejsca, podmiot gromadzący dane (czyli firma rekrutacyjna) – bę-
dący ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 OchrDanychU – obowiązany
jest dopełnić obowiązku informacyjnego, w szczególności poinformować o nazwie
potencjalnego pracodawcy, któremu dane zostaną udostępnione.

1.3. Dokumentowanie danych osobowych

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych przez kandydata na
pracownika (art. 221 § 3 zd. 2 KP).
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Przykład

Pracodawca może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wy-
magane do wykonywania oferowanej pracy. W przypadku zatrudniania kierowcy zawodowego bę-
dzie to żądanie przedłożenia prawa jazdy określonej kategorii.

Prawo to pracodawca może zrealizować w taki sposób, że zażąda od kandydata na pracownika
jedynie złożenia oświadczenia, w którym wskaże on dokument zaświadczający o powyższych da-
nych.

Przykład

Wzór kwestionariusza osobowego można uzupełnić o tekst oświadczenia: „Oświadczam, że dane
podane w pkt 6, dotyczące wykształcenia, zgodne są z dokumentami .....................”. (tutaj pracow-
nik wpisuje dokumenty, które potwierdzają prawdziwość danych określonych w pkt 6, np. dyplom
ukończenia studiów wyższych, wydany przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Pracodawca może także nie korzystać z tego prawa, np. w sytuacji, gdy nie ma żadnych wątpliwo-
ści, co do prawdziwości podanych informacji.

Kopie i oryginały dokumentów

Żądanie od kandydata do pracy przedłożenia oryginałów jest dopuszczalne wyłącznie
do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3 DokStosPrR). Z przedło-
żonych dokumentów pracodawca sporządza kopie lub odpisy i samodzielnie poświadcza
ich zgodność z oryginałem. W razie zatrudnienia kandydata kopie lub odpisy pracodawca
przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Kandydat na pracownika może, jeśli taka jest jego wola, złożyć pracodawcy oryginalne
dokumenty. Powinien wówczas wskazać, jakie oryginalne dokumenty przekazał praco-
dawcy. Taką informację (w interesie pracownika) można umieścić na końcu kwestiona-
riusza osobowego lub w podaniu o pracę składanym do pracodawcy. Wyżej wymieniona
informacja może także dotyczyć złożonych kopii.

Przykład

„Do kwestionariusza osobowego/podania o pracę* dołączone zostały oryginały/kopie* następują-
cych dokumentów ................................................................... ”.
* należy wybrać odpowiednią opcję.

Oryginalne dokumenty stanowią własność kandydata. W przypadku ich utraty
lub zniszczenia, kandydat na pracownika, na podstawie przepisów prawa cywilnego
(art. 471 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.;
dalej: KC), może żądać naprawienia wynikłej z tego powodu szkody.

2. Wyjaśnienia do wzoru
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi za-
łącznik nr 1 do DokStosPrR.
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Wzór kwestionariusza osobowego ma charakter pomocniczy  i  nie należy go trakto-
wać jako formularza obowiązującego pracodawców (§ 1 ust. 2a DokStosPrR). Ozna-
cza to, że pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza, dostosowując go do
własnych potrzeb, ale nie może żądać innych informacji niż wynikające z art. 221 KP czy
z odrębnych przepisów prawa (np. dane o niekaralności na podstawie ustawy o służbie
cywilnej).

Modyfikacja może polegać  na  rezygnacji  z  żądania określonych danych osobo-
wych, np. pytania o przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie uzupełnia-
jące czy obywatelstwo. Ponadto treść kwestionariusza może ulec zmianie ze względu
na obowiązek podania pewnych danych osobowych przez pracownika, wynikający z od-
rębnych przepisów prawa (np. oświadczenie o niekaralności dla członków korpusu
służby cywilnej). W kwestionariuszu ujęte zostały dane:

– identyfikujące kandydata do pracy,
– charakteryzujące wykształcenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– opisujące dodatkowe uprawnienia, umiejętności i zainteresowania.

Pkt 1–3. Dane identyfikujące

Należy wpisać dane identyfikujące daną osobę.

Pkt 4. Obywatelstwo

Pytanie o obywatelstwo nie znajdzie się w każdym kwestionariuszu osobowym. Pyta-
nie to jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy obowiązek podania tej informacji wy-
nika z odrębnych przepisów (art. 221 § 4 KP). Szereg aktów prawnych wprowadza wy-
móg posiadania obywatelstwa polskiego jako jeden z rygorów selekcyjnych dla kandyda-
tów na pracownika. Wymóg podania obywatelstwa dotyczy np.:

– kandydatów do pracy w administracji publicznej (ustawa z 16.9.1982 r. o pra-
cownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 1511 ze zm.; dalej:
PracUrzPU; ustawa z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2016 r.
poz. 902 ze zm.; dalej: PracSamU);

– osób ubiegających się o wykonywanie zawodu lekarza (ustawa z 5.12.1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.; dalej:
ZawLekU).

Pkt 6. Wykształcenie

Kandydat powinien wpisać dane określające poziom jego wykształcenia – nazwę ukoń-
czonej szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – na-
ukowy. Ponadto pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zło-
żenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykony-
wania określonej pracy (§ 1 ust. 1 pkt 3 DokStosPrR).

Zarówno żądanie udzielenia informacji o wykształceniu pracownika (kandydata), jak
i żądanie ich udokumentowania jest prawem pracodawcy, z którego może on zrezygno-
wać.
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Pkt 7. Wykształcenie uzupełniające

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna podać, na żądanie pracodawcy, dane do-
tyczące wykształcenia uzupełniającego: kursów, studiów podyplomowych, daty ich
ukończenia, a w przypadku, gdy pracownik jest w trakcie studiów czy kursu – datę ich roz-
poczęcia. Żądanie to ma charakter fakultatywny i pracodawca może z tych danych zre-
zygnować. W tym celu należy odpowiednio zmienić wzór kwestionariusza osobowego,
czyli wykreślić ten punkt. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przed-
łożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe (§ 1 ust. 2
DokStosPrR).

Pkt 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

W punkcie dotyczącym przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydat wskazuje
okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy.
Jeżeli pracodawca nie jest zainteresowany tymi informacjami, nie uwzględnia tego
punktu w kwestionariuszu osobowym. Pracodawca może żądać świadectw pracy z po-
przednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik
ubiega się o zatrudnienie (§ 1 ust. 1 pkt 2 DokStosPrR). Natomiast osoba ubiegająca się
o zatrudnienie może dodatkowo złożyć świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub
inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypa-
dające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym ubiega się o zatrudnienie (§ 1
ust. 2 DokStosPrR).

Pkt 9. Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Żądanie przez pracodawcę podania dodatkowych uprawnień czy umiejętności jest
uszczegółowieniem pkt 7 i 8, które dotyczą wykształcenia (kwalifikacji) kandydata
na pracownika. Ponadto żądanie to może być uzasadnione przyznawaniem pracownikom
u danego pracodawcy dodatkowych uprawnień związanych z posiadaniem dodatkowych
umiejętności. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć doku-
menty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także dokumenty sta-
nowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy
(§ 1 ust. 2 DokStosPrR).

Pytanie o zainteresowania nie jest dopuszczalne, gdyż byłoby niezgodne z art. 221 KP.
Nie można także wskazać innych przepisów, na podstawie których pracodawca może żą-
dać informacji o zainteresowaniach kandydata na pracownika. W tym zakresie wzór kwe-
stionariusza osobowego jest sprzeczny z art. 221 KP. Jednak należy zaznaczyć, że pra-
codawca może wejść w posiadanie tych informacji nie żądając ich podania. Osoba
ubiegająca się o zatrudnienie może ich bowiem udzielić z własnej inicjatywy, np. w skła-
danym do pracodawcy Curriculum vitae (CV). Pozyskiwanie przez pracodawcę danych
osobowych – przekazywanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o zatrudnie-
nie – nie jest sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
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Pkt 10. Potwierdzenie danych

Oświadczenie potwierdzające zgodność podstawowych danych zawartych
w pkt 1−3 z dowodem osobistym albo innym dokumentem tożsamości, np. paszportem
ma całkowicie fakultatywny charakter.

Podpis

Kwestionariusz osobowy musi być podpisany przez ubiegającego się o zatrudnienie i za-
wierać datę złożenia tego oświadczenia, gdyż zgodnie z art. 221 § 3 KP udostępnienie
pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one do-
tyczą. Kandydat na pracownika nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyraże-
niu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje w kwestionariuszu. Zgoda
ta jest zbędna, gdyż przetwarzanie danych przez pracodawcę, odbywa się na podstawie
art. 221 KP i DokStosPrR, a zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 OchrDanychU przetwarzanie
danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub speł-
nienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Natomiast, jeżeli kandydat na pracownika zamierza podać inne dane, niewskazane
w kwestionariuszu, powinien złożyć osobne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich prze-
twarzanie. Przetwarzanie takich danych będzie dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę (art. 23 ust. 1 pkt 1 OchrDanychU).

3. Wzór

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o  zatrudnienie

1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................

2. Imiona rodziców ......................................................................................................................

3. Data urodzenia ........................................................................................................................

4. Obywatelstwo ..........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .....................................................................

6. Wykształcenie ..........................................................................................................................

                                    (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ....................................................................................................

......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia
nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
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8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..................................................................................

......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ..........................................................

......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria .....................
nr .............................................. wydanym przez .........................................................................
lub innym dowodem tożsamości ...................................... .

......................................

      (miejscowość i data)

...................................................................

                                                                                                                          (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  §  1  u s t.   1,  2,  2 a  i   3  o r a z  z a ł ą c z n i k  n r  1  D o k S t o s P r R
•  a r t.  2 21  §   1,  3 – 5  K P
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Ewa Drzewiecka

Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy
dla pracownika

1. Komentarz
Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca nie może wymagać takich danych,
jak od pracownika, a więc osoby, z którą już nawiązano stosunek pracy (art. 221 KP).
Z tego względu obowiązują dwa odrębne pomocnicze wzory kwestionariuszy osobo-
wych, jeden dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a drugi dla pracownika. Rozwiąza-
nie to ma zapobiec zjawisku pozyskiwania przez pracodawców od kandydatów do pracy
danych osobowych związanych ze stanem rodzinnym (liczba i wiek dzieci), które to dane
powinny być przekazywane pracodawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dopiero
przez pracownika.

Ważne

Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w przypadkach,
o których mowa w art. 221 § 2 KP (§ 1 ust. 2b DokStosPrR).

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania numeru PESEL oraz innych danych
osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika,
jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika
ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (art. 221 § 2 KP).

1.1. Ochrona danych osobowych pracownika

W kwestionariuszu zostały ujęte następujące dane:
– numer ewidencyjny (PESEL),
– numer identyfikacji podatkowej (NIP),
– stan rodzinny,
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– stosunek do powszechnego obowiązku obrony,
– dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku.

1.2. Dokumentowanie danych osobowych

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych przez pracownika,
a także danych osobowych innych osób, o których mowa w art. 221 § 1 i 2, czyli dzieci,
małżonka, osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (art. 221 § 3 KP).

Prawo to pracodawca może zrealizować także w ten sposób, że zażąda od pracownika
jedynie złożenia oświadczenia, w którym wskaże on dokument zaświadczający o powyż-
szych danych, np. dotyczący niepełnosprawności. Pracodawca może także nie korzystać
z tego prawa, np. w sytuacji, gdy nie ma żadnych wątpliwości, co do prawdziwości poda-
nych informacji.

Oryginalne dokumenty stanowią własność pracownika. Oczywiście dotyczy to także
dokumentów złożonych przez pracownika, kiedy był jeszcze kandydatem do pracy.
W przypadku ich utraty lub zniszczenia, pracownik może żądać naprawienia wynikłej
z tego powodu szkody, na podstawie przepisów prawa cywilnego (art. 471 KC na podsta-
wie art. 300 KP, por. wyr. SN z 6.10.1976 r., I PR 130/76, OSNC 977, Nr 4, poz. 82). Jeżeli
pracodawca nie naprawi szkody, pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem,
które nie powinno być wyższe niż roszczenie związane z niewydaniem świadectwa pracy
(czyli nie wyższe niż wynagrodzenie za 6-tygodniowy okres pozostawania bez pracy).

2. Wyjaśnienia do wzoru
Wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do
DokStosPrR.

Wzór kwestionariusza osobowego nie jest obligatoryjny, lecz pomocniczy (§ 1 ust. 4
DokStosPrR). Oznacza to, że pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza,
dostosowując go do własnych potrzeb, ale nie może żądać innych informacji niż wynika-
jące z art. 221 KP czy z odrębnych przepisów prawa.

Przykład

Pracodawca dostosowując wzór kwestionariusza osobowego do własnych potrzeb, uzupełnił go
o dane o niepełnosprawności pracownika ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych
uprawnień.

Wypełniony kwestionariusz osobowy jest dołączany do akt osobowych pracownika
i przechowywany w części A.

Pkt 1–2. Dane identyfikujące

Należy wpisać dane identyfikujące daną osobę, tj. jej imię (imiona) i nazwisko oraz
numer ewidencyjny PESEL.



Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

13

Pkt 3. NIP

Wymóg podania numeru identyfikacji podatkowej – NIP wynika z ustawy
z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz.U. z 2017 r. poz. 869; dalej: EwidPodU).

Pracownik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast pra-
codawca jest płatnikiem tego podatku.

W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych podatnicy mają obowiązek podawać
NIP na żądanie płatników podatków (art. 11 ust. 2 EwidPodU). Płatnicy obowiązani są
żądać od podatników podania NIP i przekazywać go organom podatkowym (art. 11 ust. 3
EwidPodU).

Od 1.9.2011 r. NIP nie jest już identyfikatorem podatkowym dla podatników – osób fi-
zycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie-
będących zarejestrowanymi podatnikami VAT (art. 3 ust. 1 EwidPodU). Takie osoby, je-
żeli nie uzyskały NIP na podstawie poprzednich przepisów, nie muszą go zatem obecnie
posiadać.

Jak wynika z art. 3a EwidPodU, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek poda-
wania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać
NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Pkt 4. Stan rodzinny

Pytanie o stan rodzinny jest związane z uprawnieniami pracowników posiadających
dzieci w określonym wieku. Będą to np. uprawnienia przewidziane w art. 178 § 2 KP (za-
kaz zatrudniania w nadgodzinach, porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy,
delegowania – bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4), art. 188 KP
(2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat).

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku zgłaszania do rejestracji Generalnemu In-
spektorowi Danych Osobowych zbioru danych zawierającego dane osobowe człon-
ków rodzin osób u nich zatrudnionych (małżonków i dzieci). Należy jednak zauwa-
żyć, że zwolnienie z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji nie oznacza
automatycznie zwolnienia ich administratora z konieczności przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych i dopełnienia innych, określonych w nich, obowiązków.
Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 4 OchrDanychU, zgodnie z którym z obowiązku
zgłoszenia zbioru danych do rejestracji zwolnieni zostali m.in. administratorzy danych
(w tym przypadku pracodawca) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u danego
pracodawcy. Dane osobowe członków rodzin pracownika należą bowiem w istocie do
danych pracownika. Ich przetwarzanie związane jest z zatrudnieniem pracownika i wy-
nika z konieczności wywiązywania się przez pracodawców z obowiązków, jakie wzglę-
dem pracowników ciążą na nich na mocy przepisów prawa pracy (np. urlopy na opiekę
nad dzieckiem, świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).
Przetwarzanie danych członków rodzin pracowników nie jest zatem celem samym w so-
bie, lecz dane te są ściśle związane z danymi pracownika.
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Pkt 5. Stosunek do służby wojskowej

Pytanie o stosunek do obowiązku powszechnej obrony zawarte w pkt 5a jest uza-
sadnione przepisami ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430; dalej: ObrRPU). Jest to informacja istotna dla pracodawcy,
gdyż odbywanie służby wojskowej powoduje powstanie szeregu uprawnień dla pra-
cownika (żołnierza), m.in.:

– w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej
służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę
wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118 ust. 1 ObrRPU);

– pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do służby wojskowej,
jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stano-
wisku równorzędnym pod względem rodzaju wykonywanej pracy oraz wynagro-
dzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do
tego zakładu w celu podjęcia pracy (art. 122 ust. 1 ObrRPU).

Pozostałe uprawnienia żołnierzy ustawa określa w Rozdziale VII zatytułowanym „Szcze-
gółowe uprawnienia żołnierzy i ich rodzin”.

Obowiązek podania przez pracownika pozostałych danych związanych z powszechnym
obowiązkiem obrony, określonych w pkt 5 b), c), d), e) także wiąże się z obowiązkami
nałożonymi na pracodawcę w ObrRPU. Pracodawca jest obowiązany:

– zawiadomić, nie później niż przed upływem 14 dni, wojskowych komendantów
uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego (trwającego ponad 3 miesiące) pracownika, podlegającego obo-
wiązkowi czynnej służby wojskowej, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwa-
lifikacjach i zajmowanym stanowisku (art. 50 ust. 1 i 3 ObrRPU) – dotyczy to tylko
pracowników, o których mowa w rozp. RM z 15.6.2004 r. w sprawie zawiadamia-
nia wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi
czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jed-
nostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
(Dz.U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.);

– wydawać zaświadczenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony na żądanie
osób zainteresowanych i właściwych organów wojskowych (art. 50 ust. 4 ObrRPU).

Pkt 6. Osoba do kontaktu

W pkt 6 udzielane są informacje dotyczące osoby trzeciej (obejmujące imię, nazwisko,
adres i telefon), którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 OchrDanychU, w przypadku zbierania danych osobowych nie
od osoby, której one dotyczą, administrator danych (w tym przypadku pracodawca) obo-
wiązany jest poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:

– swoim adresie i pełnej nazwie, a jeżeli administratorem jest osoba fizyczna – o imie-
niu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania;

– celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców danych;

– źródle danych;
– prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania;
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– uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 OchrDanychU polegających
w ogólności na prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawie wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej da-
nych ze względu na szczególną sytuację.

Przykład

Informuję, że Zakład Przetwórstwa Owoców mieszczący się w Lublinie przy ul. Krótkiej 14 uzyskał
od Jana Kowalskiego, pracownika zatrudnionego w zakładzie, informacje obejmujące Pani dane
osobowe dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu. Dane te zo-
stały zebrane wyłącznie w celu zawiadomienia w razie wypadku. Dane te zostały zebrane w aktach
osobowych pracownika. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przysługują
Pani prawa wglądu do swoich danych i poprawiania ich.

Utrwalenie danych polega na włączeniu ich do zbioru ewidencyjnego albo systemu in-
formatycznego (takim zbiorem są np. akta osobowe pracownika).

Powyższy obowiązek informacyjny nie ciąży na pracodawcy:
– jeżeli pracodawca nie utrwalił danych,
– jeżeli osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których pracodawca powi-

nien ją zawiadomić.

Oznacza to, że wystarczy, jeżeli to pracownik przekaże osobie, którą praco-
dawca będzie powiadamiał w razie wypadku pracownika, informacje wymie-
nione w art. 25 ust. 1 OchrDanychU.

Pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia danych osoby, którą powiadomi w razie
wypadku do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, gdyż z obo-
wiązku rejestracji są zwolnieni administratorzy danych (czyli pracodawca) przetwarza-
nych w związku z zatrudnieniem u nich (art. 43 ust. 1 pkt 4 OchrDanychU).

Pkt 7. Potwierdzenie danych

Wskazanie dokumentu, na podstawie którego ustala się PESEL, jest konieczne do wypeł-
nienia obowiązków wynikających z innych przepisów, np. w przypadku zgłaszania pra-
cownika do ubezpieczenia społecznego, które jest zgłoszeniem imiennym.

Podpis

Kwestionariusz musi być podpisany przez pracownika i zawierać datę złożenia tego
oświadczenia, gdyż zgodnie z art. 221 § 3 KP udostępnienie pracodawcy danych osobo-
wych następuje w formie oświadczenia osoby, której ono dotyczy.
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3. Wzór

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................

2. Numer ewidencyjny PESEL ......................................................................................................

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .....................................................................................

4. Stan rodzinny ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowiązek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ..................................................................
b) stopień wojskowy .....................................  numer specjalności wojskowej .........................
c) przynależność ewidencyjna do WKU ..................................................................................
d) numer książeczki wojskowej ..............................................................................................
e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ......................................................................

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ...................................................................

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, telefon)

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria ......................
nr .............................................. wydanym przez .........................................................................
lub innym dowodem tożsamości ...................................... .

......................................

      (miejscowość i data)

......................................

                                                                                                                                                                      (podpis pracownika)   

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  §  1  u s t.   2 b  i   4  D o k S t o s P r R
•  z a ł ą c z n i k  n r  1 a  d o  D o k S t o s P r R
•  a r t.  2 21  §   2 – 5  K P


