
Dokumentacja 
pracownicza 2019

Maria Sobieska



Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze skróceniem przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją Dz.U. z 2018 r. poz.
357) zawiera w swej treści przepisy regulujące obowiązki
pracodawców w odniesieniu do prowadzenia , archiwizacji ,
przekazywania dokumentacji pracowniczej.

Powyższa ustawa wprowadza też zmiany w kilku innych
aktach prawnych w tym między innymi ustawie w ustawie z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
108, 4, 138 i 305) zwanej dalej k.p., a także ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1778oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zwaną
u.o.s.u.s.

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, oraz 
w okresie  jej przechowywania  



Wprowadzono zasadę zgodnie, z którą pracodawca będzie dokonywał wypłaty 
wynagrodzenia na rachunek bankowy, a wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, 
w której pracownik złoży oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia do rąk 
własnych

W artykule pierwszym u.z.n.u.a.p. dokonano zmian w
kodeksie pracy w zakresie :

Sposobu wypłaty wynagrodzenia ( na konto bankowe , a
wyjątkowo do rąk własnych pracownika przepisy uzależniają
to od złożenia stosownego oświadczenia,

Listy dokumentów jakie pracodawca może żądać od
pracownika – pojawiła się regulacja o możliwości żądania nr
rachunku bankowe , chyba że pracownik złożył oświadczenie
o wypłatę do rąk własnych.

Sposobu przechowywania i archiwizowania akt
pracowniczych – pojawiła się forma elektroniczna obok
dotychczasowej formy papierowej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, oraz 
w okresie  jej przechowywania 



Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może wybrać w 
jakiej formie chce prowadzić i przechowywać 
dokumentację pracowniczą . Dopuszcza się dwie 
możliwości :

formę papierową albo elektroniczną

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, oraz 
w okresie  jej przechowywania 



Skrócenia okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat

Uwaga !

Poprzez nowelizację art. 94 9b) k.p. został dodany przepis
zgodnie z którym :

Pracodawca ma obowiązek - ,,przechowywać dokumentację
pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej
poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w
warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ
rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy
przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji
pracowniczej;";

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej 



W konsekwencji pracodawca został zobligowany do
przechowywania dokumentacji w okresie
zatrudnienia , a także po jego zakończeniu przez
okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub
wygasł.

Przykład:

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu w dniu 12 maja 
2019 r. W takiej sytuacji okres 10 lat będzie liczony 
od 01 stycznia 2020 r. 

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej 



W zakresie prowadzenia dokumentacji w przypadku ponownego
zatrudnienia pracownika poprzez dodanie art. 945. § 1 , 2.

Art. 945. § 1. W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym
samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b,
pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika
dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, okres przechowywania
dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w
którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

Uwaga!

Do dnia 31.12.2018 r. ustawodawca nie regulował kwestii prowadzenia
akt osobowych w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniał pracownika
ponownie. Stąd różna była też praktyka samych pracodawców w tym
zakresie (jedni zakładali nowe akta i prowadzili dokumentację od
początku inni kontynuowali prowadzenie dokumentacji.

Ponowne zatrudnienie , a dokumentacja pracownicza



Od 01.01.2019 r. pracodawca , który nawiąże ponownie stosunek pracy
w okresie 10 lat - liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne
przepisy przewidują dłuższy okres – będzie zobligowany do
kontynuacji dotychczasowej dokumentacji.

W takim przypadku 10- letni okres przechowywania dokumentacji
będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się
najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

Przykład:

Pracodawca zatrudniała pracownika w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2020 r., a następnie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie liczony od
01.01.2023 r.

Ponowne zatrudnienie , a dokumentacja pracownicza



Zgodnie z nowym art. 946 k.p. pracodawca - ,, W przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy wraz ze
świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci
papierowej lub elektronicznej informację o:

1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o
którym mowa w art. 94 pkt 9b (10 letnim albo dłuższym) lub
w art. 945 § 2 ( 10 letnim w sytuacji ponownego zatrudnienia
tego samego pracownika liczonego od końca roku
kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek
pracy rozwiązał się lub wygasł).

2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji
pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po upływie okresu przechowywania
dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b
lub w art. 945 § 2;

Obowiązki pracodawcy 



Przykład:

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu w dniu 12 maja 2019 r. W
takiej sytuacji okres 10 lat będzie liczony od 01 stycznia 2020
r. do 31 grudnia 2030 r.

Pracownik będzie miał możliwość odebrania dokumentów
do dnia 31 stycznia 2031 r. – taką informację musi przekazać
pracownikowi pracodawca.

3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej
nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.



Wykonanie czynności niszczenia dokumentacji
pracowniczej- wprowadzono art. 947 § 1 k.p.,
zgodnie z którym - ,, Pracodawca niszczy
dokumentację pracowniczą w sposób
uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie
do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego
na odbiór dokumentacji pracowniczej, o którym
mowa w art. 946 pkt 2 ( przepis art. . 946 pkt 2k.p. -
przewiduje możliwość odbioru przez pracownika
dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca
kalendarzowego następującego po upływie okresu
przechowywania dokumentacji pracowniczej).

Zniszczenie dokumentacji pracowniczej 



Przykład:

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu w dniu 12 maja
2019 r. W takiej sytuacji okres 10 lat będzie liczony
od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.

Pracownik będzie miał możliwość odebrania
dokumentów do dnia 31 stycznia 2031 r. – taką
informację musi przekazać pracownikowi
pracodawca.

Okres 12 miesięcy po upływie którego należy
zniszczyć dokumenty będzie liczony od 1 lutego
2031 r. do 31 stycznia 2032 r. Ostatecznie w dniu
01.02.2032 r. pracodawca powinien zniszczyć
dokumentację pracowniczą.

Zniszczenie dokumentacji pracowniczej 



Ustanowienia prawa pracodawcy do podjęcia decyzji o zmianie postaci, w której
prowadzi dokumentację pracowniczą dodano art. 948, zgodnie z którym -

§ 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje
dokumentację pracowniczą.

§ 2. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną
następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym
zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

§ 3. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową
następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub
osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z
dokumentem elektronicznym.

( czynności do wykonania w przypadku przejścia z wersji elektronicznej na
papierową – sporządzenie wydruku, i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub
osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z
dokumentem elektronicznym.

Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej 



W zakresie obowiązku informacyjnego wobec pracowników
dodano art. 949. § 1, zgodnie z którym - ,,Pracodawca
informuje pracowników w sposób przyjęty u danego
pracodawcy o:

1) zmianie postaci prowadzenia i przechowywania
dokumentacji pracowniczej;

2) możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji
pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w pkt 1.

Uwaga!

Pracodawca – zgodnie z nowymi przepisami - ma obowiązek
powiadomić o zmianie sposobu prowadzenia i
przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także o
możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji pracowniczej
– tu pracownik będzie miał wyznaczony termin nie dłuższy
niż 30 dni , licząc od przekazania mu informacji o zmianie
sposobu prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji .

Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej 



949§ 2 k.p., Pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub
elektronicznej byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej
postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia
zawiadomienia.

949 § 3 k.p. W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo
odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje
następującym członkom rodziny:

1) dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom
przysposobionym;

2) przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem
pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem
dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonkowi (wdowie i wdowcowi);

4) rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom
przysposabiającym.

Inne osoby uprawnione do odbioru dokumentacji 
pracowniczej



Art. 9410 k.p.. W przypadku nieodebrania
poprzedniej postaci dokumentacji
pracowniczej zgodnie z art. 949k.p.,
pracodawca może zniszczyć
poprzednią postać takiej dokumentacji.

Zniszczenie dokumentacji 



Uwaga!

Zgodnie z nowym Art. 9411 k.p.- ,,. Dokumentacja
pracownicza prowadzona i przechowywana w
postaci elektronicznej jest równoważna z
dokumentacją pracowniczą prowadzoną i
przechowywaną w postaci papierowej”.

Dokumentacja pracownicza 



Zgodnie z brzmieniem art. 9412

k.p. Pracodawca będzie miał obowiązek
wydania kopii całości lub części
dokumentacji pracowniczej na wniosek
złożony w formie pisemnej lub elektronicznej
przez :

1) pracownika lub byłego pracownika albo

2) osób, o których mowa w art. 949 § 3 k.p., w
przypadku śmierci pracownika lub byłego
pracownika

Dokumentacja pracownicza 



1 stycznia 2019 r. jest pewną datą
graniczną , gdyż od tego momentu
pracodawca dla nowo zatrudnionych
będzie zobligowany do przechowywania
dokumentacji pracowniczej przez okres
10 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło
ustanie stosunku zatrudnienia.

Wybrane zagadnienia i zmiany w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych  



Uwaga!

W przypadku, gdy pracodawca zatrudniał pracowników po
raz pierwszy w okresie od stycznia 01.01.1999 r. do 31.12.
2018r. pracodawca będzie mógł skrócić okres
przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do lat 10 –
jednak pod warunkiem wykonania określonych obowiązków.

Warunkami skrócenia powyższego okresu jest przekazanie
przez pracodawcę do ZUS:

oświadczenie (ZUS OSW- oświadczenie o zamiarze skrócenia 
okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej) oraz

raportu informacyjny (ZUS RIA).

Wybrane zagadnienia i zmiany w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych 



Uwaga!

Natomiast dla wszystkich zatrudnionych
przed 01.01.1999 r. pracodawca
przechowuje dokumentację
pracowniczą przez okres 50 lat

Okres przechowywania dokumentacji 



Ad. 1 . Oświadczenie (ZUS OSW- oświadczenie o zamiarze 
skrócenia okresu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej). 

Poprzez złożenie tego dokumentu pracodawca składa 
oświadczenie , że dokona złożenia raportów informacyjnych 
ZUS RIA. Raporty muszą być złożone za wszystkich 
ubezpieczonych , których okres zatrudnienia przypada 
pomiędzy 01.01.1999r.  – 31.12.2018r. ZUS OSW może być 
złożone w każdym czasie. 

Oświadczenie (ZUS OSW pracodawca może wycofać do czasu 
złożenia pierwszego raportu informacyjnego ZUS RIA.

ZUS OSW



Ad. 2 – RAPORTY ZUS RIA – będzie on 
zawierał dane zatrudnionych od stycznia 1999 

r. do grudnia 2018 r.

Za kogo pracodawca składa raport ZUS RIA ?

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ten 
dotyczy pracowników , a także 

zleceniobiorców ( wykonujących pracę na 
podstawie umowy zlecenia, umowy 

agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

ZUS RIA



Raport ZUS RIA będzie składany :

w terminie roku od dnia złożenia oświadczenia - jeżeli
stosunek zatrudnienia ustał przed złożeniem oświadczenia,

wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych na
formularzu ZUS ZWUA - jeżeli stosunek zatrudnienia
zakończył się po złożeniu oświadczenia przez pracodawcę.

Uwaga!

Pracodawca w związku z prowadzeniem nowych przepisów
będzie musiał:

- przekazać ten dokument pracownikowi zwolnionemu w
formie papierowej,

- po upływie 10 lat od złożenia raportu ZUS RIA wydać
byłemu pracownikowi dokumenty związane z jego
zatrudnieniem

ZUS RIA



Pracodawca wypełniając raport ZUS RIA zamieści w nim następujące informacje :

- Kwoty przychodu będące podstawą do ustalenia podstawy wymiaru emerytury 
lub renty -w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.,

- okresy wykonywania pracy nauczycielskiej, w określonym wymiarze 
obowiązkowego wymiaru zajęć – za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 
2018 r.,

- okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze (prace wymienione w starych wykazach) – za okres od 1 
stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r.,

- okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze (prace wymienione w nowych wykazach ) – za okres od 
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r.,

- datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania 
lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz 
informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany,

- informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał 
deputat węglowy albo ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

ZUS RIA



Uwaga!

Pracodawca będzie musiał dla pewnych kategorii pracowników
przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

,,Pracodawca przechowuje dokumentację w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika wykonującego prace
górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą oraz z okresami
zaliczanymi do okresów pracy górniczej przez okres 50 lat od dnia
zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy.”

Uwaga!

Pracodawca - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi, któremu
przysługiwał ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, o którym mowa
w art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i
restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje
Państwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 i 1529), dokument potwierdzający
uprawnienie do tego ekwiwalentu, określający, za jaki miesiąc został
pobrany ostatni ekwiwalent.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

https://sip.lex.pl//document/16885278?unitId=art(74)&cm=DOCUMENT


Zgodnie z nowo dodanym art. 41d. 1.u.s.us. Zakład będzie informował
ubezpieczonego o przekazaniu przez płatnika składek raportu
informacyjnego w informacji o stanie konta.

Dodatkowo w sytuacji, gdy - ,, do osoby uprawnionej do świadczenia, za
którą został przekazany przez płatnika składek raport informacyjny, nie
jest wysyłana informacja o stanie konta, Zakład poinformuje osobę, za
którą został przekazany raport informacyjny, o przekazaniu tego raportu
wraz z rocznym obliczeniem podatku lub imienną informacją o wysokości
uzyskanego dochodu, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), przesyłanych
za rok, w którym raport informacyjny został złożony”.

Ubezpieczonemu albo osobie, którzy utworzyli profil informacyjny w
systemie teleinformatycznym Zakładu, udostępnia się w tym systemie
informację o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego

Wybrane obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



Uwaga !

W konsekwencji pracodawca będzie musiał w
dokumencie ZUS ZWUA podać dodatkowo
następujące informacje :

- datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy,

- podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia
ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego
oraz

- informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy
został rozwiązany.";

Zmiany w dokumencie ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z 
ubezpieczeń społecznych 



Projekt rozporządzenia z dnia 22.10.2018 r. w sprawie dokumentacji 
pracowniczej zwanym dalej p.r.d.

Kolejną zmianą z jaką przyjdzie się zmierzyć pracodawcą jest

projekt rozporządzenia z dnia 22.10.2018 r. w sprawie

dokumentacji pracowniczej zwanym dalej p.r.d.p.

Wprowadzenie nowych rozwiązań w projekcie p.r.d.p. jest

podyktowane między innymi: stosowaniem przepisów RODO,

a także zmianami przepisów prawnych odnoszących się do

okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej

elektronizacji.



Zgodnie z § 1 .1 p.r.d.p. nowe przepisy będą określały::

1) zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany
postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie
organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami
teleinformatycznymi:

2) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości
odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej
przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku
zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania, a także sposób
odbioru dokumentacji pracowniczej:

3) sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej
pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom, o których mowa w
art. 94l) § 3 Kodeksu pracy.

Główne założenia projektu rozporządzenia 



Części akt pracowniczych 

Zgodnie z założeniami projektu akta 
pracownicze będą składały się z części :

A, B, C, D, które powinny zawierać określone 
dokumenty przyporządkowane do każdej z 

części. 

Akta osobowe 



Część A

- oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w
związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
obejmujące dane osobowe, o których mowa w
22' § 1 lub 4 oraz art. 22la § 1 lub art. 22lb § I
Kodeksu pracy, a także skierowania na badania
lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia
(art. 229 § 11 i 12 Kodeksu pracy);

Część A



Część B

-oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz

przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w 
związku z nawiązaniem stosunku pracy, 

b) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy 
pisemnej - potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej 
warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy), 

c) zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej 
formie określił zadania pracownika wynikające z rodzaju pracy, określonego w 
umowie o pracę, 

d) dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 
2018 poz. 138), 

e) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika: 

– z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 Kodeksu pracy) albo obwieszczenia (art. 
150 § 7 Kodeksu pracy), 

Część B



- z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3 Kodeksu 
pracy), 

- z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla 
danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, 

f) potwierdzenie poinformowania pracownika: 

– o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy) oraz o zmianie warunków 
zatrudnienia (art. 29 § 32 Kodeksu pracy), 

– o warunkach zatrudnienia (art. 291 § 2 Kodeksu pracy) oraz o zmianie warunków 
zatrudnienia (art. 291 § 4 Kodeksu pracy), 

– o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (art. 222 § 8 Kodeksu 
pracy), 

– o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2 Kodeksu pracy

Część B c.d.



g) potwierdzenie otrzymania przez pracownika młodocianego oraz jego 
przedstawiciela ustawowego informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami (art. 201 § 3 Kodeksu pracy), 

h) dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

i) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany 
tych warunków w innym trybie, 

j) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu 
albo do wyliczenia się, dokumenty dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej 
odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone łącznie z obowiązkiem 
wyliczenia się (art. 124 i 125 Kodeksu pracy), 

k) dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
pracownika lub związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i 
umiejętności na zasadach innych niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, 

Część B c.d.



l) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia (art. 
105 Kodeksu pracy), 

m) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, 

n) dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z 
wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e Kodeksu 
pracy), 

o) dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku 
pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (art. 1867 Kodeksu pracy), 

p) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze 
lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 
1891 Kodeksu pracy), 

r) dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego (art. 174 i 1741 Kodeksu 
pracy), 

s) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące: 

– wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy), 

– okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2, 3 i 5 Kodeksu pracy), 

Część B c.d.



t) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie 
pozostawania w stosunku pracy (art. 1011 § 1 Kodeksu pracy), 

u) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora 
pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej 
sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy (art. 1517 § 6 Kodeksu 
pracy), 

w) dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą 
pracownika zakładową organizacją związkową lub innymi podmiotami w sprawach 
ze stosunku pracy wymagających takiego współdziałania, 

z) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy;

Część B c.d.



Część C

w części C – oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo 
wygaśnięciem stosunku pracy, w tym: 

a) oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę, 

b) wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy, 

c) dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy), 

d) kopię wydanego świadectwa pracy, 

e) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za 
pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, 

f) umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły 
taką umowę (art. 1012 § 1 Kodeksu pracy), 

g) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi 
badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na 
działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (art. 229 
§ 5 pkt 2 Kodeksu pracy);

Część C



Część D

w części D – odpis zawiadomienia o ukaraniu 
oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem 
przez pracownika odpowiedzialności 
porządkowej lub odpowiedzialności określonej 
w odrębnych przepisach, które przewidują 
zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Część D



Uwaga !

Pracodawca będzie zobligowany do przechowywania
dokumentacji w częściach A,B,C,D, w porządku
chronologicznym. Dokumenty będą musiały zawierać nr
porządkowe – a więc być ponumerowane. Każda z części
osobowych powinna zostać opisana poprzez załączenie
wykazu znajdujących się w niej dokumentów i oświadczeń.

§ 4. 1. Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w
poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,
przechowuje się w porządku chronologicznym oraz numeruje;
każda z części akt osobowych zawiera wykaz znajdujących się
w niej oświadczeń lub dokumentów.

Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 



W odniesieniu do prowadzenia części A,B,C akt osobowych
(wraz z dokumentacją danej części) pracownika projekt
rozporządzenia dopuszcza przechowywanie tych dokumentów
w częściach powiązanych ze sobą tematycznie, wówczas
dokonując numeracji należy posłużyć się nr A1, BI, C1 i
kolejnymi - w takim przypadku pracodawca przechowuje
dokumenty w porządku chronologicznym, numeruje je oraz
tworzy wykaz oświadczeń lub dokumentów dla każdej części.

§ 4. 2.p.r.d.p. Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w
części A, B i C akt osobowych pracownika, można
przechowywać w częściach, powiązanych ze sobą
tematycznie, którym przyporządkowuje się odpowiednio
numery A1, B1, C1 i kolejne; w takim przypadku
przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie
oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy
każdej części.

Części powiązane ze sobą tematycznie 



Część D ( D1, D2 i kolejne )

Projekt rozporządzenia w odniesieniu do kar przechowywanych w części D
obliguje pracodawców do przechowywania dokumentów potwierdzających
zastosowanie danej kary porządkowej w uwzględnieniem chronologii w części o
nr D, D1, D2 i kolejne . W konsekwencji usunięcie dokumentu potwierdzającego
zastosowanie kary będzie skutkowało usunięciem całej części dotyczącej kary, a
także zmianą numeracji.

§ 4 ust. 3 p.r.d.p. Dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika
przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się
odpowiednio numery D1, D2 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w
porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów
dotyczy każdej części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu
zawiadomienia o ukaraniu, usuwa się całą część dotyczącą danej kary, a
pozostałym częściom dotyczącym innych kar przyporządkowuje się następujące po
sobie numery.

Część D ( D1, D2 i kolejne ) 



Zgodnie z § 5 p.r.d.p. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika,
prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów
przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną
przez pracodawcę.

Uwaga! Brak podstaw do przechowywania oryginalnych dokumentów

Dokumenty dostarczone przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika
pracodawca przechowuje w formie kopii lub odpisów .

Przykład:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie dostarczyła pracodawcy oryginały świadectw
pracy.

Mając na uwadze powyższą regulację pracodawca powinien pozostawić w aktach
osobowych kopię tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, a
oryginały zwrócić osobie ubiegającej się o zatrudnienie.

Akta osobowe 



1. przepisy p.r.d.p. będą stosowane do pracowników 
zatrudnionych od 01.01.2019 r. 

2. przepisy p.r.d.p. będą stosowane do pracowników 
pozostających na dzień 01.01.2019 r. w stosunku pracy (w 
tym przypadku, pracodawcy będą musieli w ciągu 12 
miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów , 
dostosować się do wymogów niniejszego rozporządzenia. 

3. W sytuacji, gdy pracodawca zakończył stosunek pracy z 
pracownikiem  przed 01.01.2019 r. będzie on zobligowany 
stosować nowe rozporządzenie z wyjątkiem § 2 – 6 – w 
tym zakresie będziemy stosować stare przepisy. ;

4. W sytuacji, gdy pracodawca zakończył stosunek pracy z 
pracownikiem przed 01.01.2019 r. będzie musiał w 
zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej 
stosować § 8 p.r.d.p. Ustawodawca przewidział tu okres 12 
miesięcy  liczony od 01.01.2019 r. na wdrożenie 
stosownych rozwiązań. 

Przepisy przejściowe i końcowe 



Przepis przejściowy związany z nowelizacją k.p., która
wejdzie w życie od 01.01.2019 r.

W sytuacji , gdy do ponownego nawiązania stosunku pracy z
tym samym pracownikiem dochodzi w przypadku, o którym
mowa w art. 945 Kodeksu pracy, a rozwiązanie poprzedniego
stosunku pracy z tym pracownikiem nastąpiło przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pracodawca
dostosuje sposób prowadzenia dotychczasowej dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych tego pracownika do przepisów niniejszego
rozporządzenia, w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania
stosunku pracy z tym pracownikiem.

Ponowne zatrudnienie pracownika 



Przepis przejściowy dla pracodawców odnoszący się do ich
obowiązków w przypadku przejęcia pracowników.

Ustawodawca przewidział wariant , w którym przejęcie następuje w
okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszych przepisów,
a więc w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. , a pracodawca
poprzedni nie dostosował w tym okresie sposobu prowadzenia i
warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracownika do niniejszego rozporządzenia. Wówczas zgodnie z §
22 p.r.d.p. nowy pracodawca dokonuje takiego dostosowania, w
okresie 12 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy lub jego
części na innego pracodawcę

Przejęcie pracownika 



Uwaga ! 

W przypadku przejęcia pracowników w trybie art. 23' k.p., lub wystąpienia innej 
formy następstwa prawnego dotychczasowy pracodawca przekazuje dokumentację 
pracowniczą nowemu pracodawcy - § 7. p.r.d.p. .

Przejęcie pracownika 



Projekt rozporządzenia zakłada też konieczność prowadzenia przez pracodawcę pozostałej
dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy - w tym tą, dotyczącą: czasu pracy, uprawnień
związanych z rodzicielstwem, naliczenia i wypłaty świadczeń pracowniczych , a także innych
roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Ten zakres dokumentacji zgodnie z § 6 p.r.d.p.
obejmuje :

1) ewidencję czasu pracy, która zawiera:

a) kartę ewidencji czasu pracy, zawierającą informacje o:

– liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

– liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

– liczbie godzin nadliczbowych,

– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

– liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem
miejsca jego pełnienia,

– rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

– rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

– wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

– czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których
wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

Pozostała dokumentacja ze stosunku pracy 



b) wnioski pracownika dotyczące: 

– udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

– ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania 
przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy), 

– ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, 
którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy), 

– stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), 

– stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w 
piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy), 

– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania 
pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy 
(art. 1401 § 1 Kodeksu pracy), 

– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym 
pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym 
rozkładem jest dla pracownika 

Pozostała dokumentacja ze stosunku pracy 



c) dokumenty związane: 

– ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 
Kodeksu pracy), 

– z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego 
dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w 
dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy (art. 1513 Kodeksu pracy), 

– z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub 
pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w 
gotowości do wykonywania pracy, 

Pozostała dokumentacja ze stosunku pracy 



d) zgodę: 

– pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na 
wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, na zatrudnianie w godzinach 
nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i 
delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy), 

– pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w 
systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy), 

2) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu 
wypoczynkowego; 

3) kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk 
własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);

4) kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej 
odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i 2377 Kodeksu pracy).

Pozostała dokumentacja ze stosunku pracy 



Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia
odpowiednich warunków przetwarzania dokumentacji
pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej.

Zgodnie § 8 p.r.d.p. na pracodawcę został nałożony obowiązek
zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających
dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w
postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratą i dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności
poprzez zapewnienie w pomieszczeniu, w którym
przechowywana jest dokumentacja pracownicza
odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenie
pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie danych 



W konsekwencji:

a) ustawodawca nie zdecydował się na uregulowanie wprost
obowiązków pracodawcy w zakresie przetwarzania dokumentacji
pracowniczej w postaci papierowej . W tym zakresie pracodawca musi
przestrzegać RODO, a także przepisów krajowych.

b) to pracodawcy musza zdecydować jakie mechanizmy ochronne należy
wprowadzić, by w przyszłości nie skutkowały one naruszeniem zasad
bezpieczeństwa przetwarzania danych w odniesieniu do postaci
papierowej tych dokumentów.

Projekt rozporządzenia określa też wymagania dotyczące prowadzenia i
przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, a także zasady i
obowiązki związane z przenoszenie dokumentacji pracowniczej
pomiędzy systemami teleinformatycznymi oraz sposób wydawania kopii
dokumentacji pracowniczej.



W p.r.d.p. w dziale szóstym zostały
umieszczone przepisy odnoszące się do
czynności wydawania kopii dokumentacji
pracowniczej.

W zależności od tego w jakiej formie
pracodawca przechowuje dokumentację
pracowniczą tj. papierowa albo elektroniczna
pracodawca będzie zobligowany na
podstawie art. 18.1 p.r.d.p. wydać kopię
całości lub części dokumentacji pracowniczej:

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej



1) w postaci papierowej, opatrzoną własnoręcznym podpisem pracodawcy lub
osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym zgodność kopii z
dokumentacją pracowniczą, albo

2) w postaci elektronicznej, jako odwzorowanie cyfrowe sporządzone zgodnie z
zasadami określonymi w załączniku do rozporządzenia, zapisane w formacie PDF i
opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę
potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

2. W przypadku, gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez
pracodawcę w postaci elektronicznej, pracodawca wydaje kopię całości lub części
dokumentacji pracowniczej:

1) w postaci elektronicznej, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 4, albo

2) w postaci papierowej stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej
prowadzonej w postaci elektronicznej, zawierający oprócz treści również
metadane, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1-4, oraz podpis pracodawcy
potwierdzający zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej



Zgodnie z art. 18ust. 3 p.r.d.p. pracodawca ma obowiązek wydać
pracownikowi lub byłemu pracownikowi albo osobie, o której mowa
w art. 949 § 3 Kodeksu pracy ( przepis ten zawiera wykaz osób
uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej po śmierci
pracownika ), kopię całości lub części dokumentacji
pracowniczej określonej we wniosku i nie później niż w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania;

Wniosek dołącza się odpowiednio do części B albo C akt
osobowych pracownika. Wydanie dokumentacji osobom o których
mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy ( przepis ten zawiera wykaz
osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej po
śmierci pracownika ) , następuje po uprzednim
udokumentowaniu przez te osoby uprawnienia do odbioru tej
dokumentacji.

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej



Dziękuję za uwagę


