
Streszczenie pracy doktorskiej pt.

„Prawne i pozaprawne aspekty pozyskiwania danych genetycznych

w stosunkach pracy”

Problematyka niniejszej pracy obejmuje pozyskiwanie i wykorzystywanie danych

genetycznych w stosunkach pracy. Jako nie wymieniane wprost w Kodeksie pracy zasługują

na szczególną uwagę, gdyż wyróżniają się na tle innych danych udostępnianych

pracodawcom, m.in. ze względu na ich wartość prognostyczną oraz to, że dotyczą szerszego

kręgu osób, a nie tylko, od której zostały pozyskane. Przeprowadzono zatem badania

prawnoporównawcze w celu wskazania ryzyka wykorzystywania ich jako narzędzia kontroli

zdrowia pracowników i możliwej przyczyny dyskryminacji ze względu na obciążenia

genetyczne, a więc naruszenia przepisów prawa pracy i praw człowieka. Dla wypracowania

możliwie najlepszego (społecznie i jednostkowo) rozwiązania legislacyjnego warto więc

włączyć się w zainicjowaną dyskusję społeczną na ten temat.

W pracy postawiono tezę, iż pracodawca – co do zasady – nie może pozyskiwać

danych genetycznych o pracownikach, ale istnieją od tego pewne wyjątki, które związane są z

ochroną zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko samego pracownika ale i jego

współpracowników. Rozpatrywany jest zakres możliwości sytuacyjnych pozyskiwania

danych genetycznych oraz skutki przekraczania uprawnień. Nie ulega wątpliwości, że dane

genetyczne w przyszłości mogą stać się często używanym narzędziem dyskryminacji

genetycznej pracowników, która (jeszcze sporadycznie, ale już) ma miejsce w krajach wysoko

rozwiniętych, gdzie testy genetyczne na choroby zawodowe są bardziej powszechne niż w

Polsce.

W przypadku danych genetycznych istotne znaczenie mają testy, które pozwalają na

uzyskanie informacji mającej dla pracodawcy rolę poznawczą; która może ułatwić mu

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Informacje te mogą zatem

prowadzić do konfliktu interesów stron stosunku pracy; są przyczyną dylematów prawnych i

etycznych związanych z zasadą tajemnicy lekarskiej i obowiązku ostrzeżenia, prawa do

niepoznania wyników oraz zasad przekazywania wyników testów członkom rodziny czy

pracodawcy. Jednak stosunki pracy są szczególnego rodzaju stosunkami społecznymi, w

których splatają się i znajdują swoje odbicie różnego rodzaju uwarunkowania, prawidłowości

i sprzeczności interesów. Ich kształt jest warunkowany czynnikami ekonomicznymi,

rozwojem społeczno-gospodarczym oraz uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. Na



unormowania prawne w tym zakresie oddziałują procesy pracy skooperowanej, interesy

podmiotów zatrudniających oraz ochrona interesów pracowniczych. Specyfika tych

stosunków przejawia się w tym, że świadczona w ich ramach praca jest pracą dobrowolną,

opartą na wzajemnych zobowiązaniach podmiotów, które formalnie są równe, ale jest

jednocześnie pracą podporządkowaną, wykonywaną faktycznie w warunkach przewagi

podmiotu zatrudniającego. Świadczenie pracy, z jednej strony, jest związane z uzyskiwaniem

środków na utrzymanie i rozwój własny, z drugiej, może też powodować zagrożenia dla

zdrowia i życia. Uwarunkowane jest to różnymi warunkami pracy, stopniem jej złożoności,

wymaganymi od pracownika kwalifikacjami oraz zakresem jego odpowiedzialności.

Wszystkie te czynniki oddziałują na ewoluowanie przyjmowanych rozwiązań

prawnych oraz na działania mające kształtować prawne stosunki pracy, aby przez łączenie

tych uwarunkowań, prawidłowości oraz konfliktów interesów odzwierciedlić ich szczególny

charakter. Jest to istotne z uwagi na to, że stosunki z zakresu prawa pracy są nierozerwalnie

związane z istniejącym w danym ustroju systemem społeczno-gospodarczym, podlegającym

nieustannym przemianom; z tej to przyczyny również regulacje z zakresu prawa pracy muszą

ewoluować.

Prezentowana praca ma charakter badawczy i składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział I – Nowoczesne technologie jako nowe wyzwania prawne. Dane genetyczne

– pojęcie i charakter prawny.

Rozdział II – Wykorzystanie testów genetycznych jako narzędzia kontroli w prawie

pracy a możliwości ich zastosowania na gruncie obowiązujących przepisów.

Rozdział III – Prawne i pozaprawne uzasadnienie wykorzystywania testów

genetycznych w stosunkach pracy oraz sposoby pozyskiwania danych genetycznych.

Rozdział IV – Pozyskiwanie danych genetycznych pracowników a ochrona dóbr

osobistych i danych osobowych pracowników.

Rozdział V – Proporcjonalność jako wyznacznik dopuszczalności badań

genetycznych.


