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1. Pracownicze Plany Kapitałowe lub „Politycy Potrzebują Kasy” 
dalej jako „PPK” – nowe, pilne obowiązki Pracodawców, bez mojej 

oceny PPK – po tą zapraszam na priv.

2. Nowa regulacja tajemnicy przedsiębiorstwa - jak ją teraz 
chronić i jak długo możesz „ścigać” pracowników?

3. Zmiany w Kodeksie pracy.

4. Zakładamy nowe teczki osobowe pracowników.

5. Prowadzimy inaczej dokumenty dotyczące czasu pracy. 

O czym będzie?
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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 
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Gdyż:
Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o 

PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w 
wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń.!

Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie do 
rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł 
podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie 

PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie 
prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał 

nieprawdziwe dane w sprawie PPK. 

Zacznijmy od nowych kar.  Nie nakłaniaj (w rozmowach, 
na spotkaniach, w e-mailach) do rezygnacji z PPK!!!
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PPK nie musi wprowadzać: 

• mikroprzedsiębiorca (firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), 
jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na 

PPK; 
• pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada 
funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami 

min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym min. 25%.

Pracodawca czasowo nie będzie musiał również dokonywać wpłat 
na PPK w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku 
niewypłacalności, w okresie przejściowego ograniczenia lub 

zaprzestania działalności spowodowanej powodzią. 

Najpierw ustal czy nie jesteś zwolniony z utworzenia PPK
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób (nie tylko 

pracowników)

według stanu na 31 grudnia 2018 roku 

Przepisy zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2019 roku.

Wybór instytucji zarządzającej PPK musisz zakończyć się 
przed 26 września 2019 roku.

Umowy o prowadzenie PPK należy podpisać przed 10 
października 2019. 

Jeśli firma, którą zarządzasz nie jest zwolniona z 
wprowadzenia PPK, to sprawdź jaki masz termin wdrożenia 



7

Firmy zatrudniające od 50 do 249 osób (nie tylko 

pracowników)

według stanu na 30 czerwca 2019 roku

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Wszelkie formalności związane z utworzeniem i 
prowadzeniem PPK musisz zakończyć przed 10 kwietnia 

2020 roku.

Jeśli firma, którą zarządzasz nie jest zwolniona z 
wprowadzenia PPK, to sprawdź jaki masz termin wdrożenia 
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Firmy zatrudniające od 20 do 49 osób (nie tylko 

pracowników)

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Przepisy zaczną obowiązywać  od  1 lipca 2020 roku. 

Czas na wypełnienie wszystkich obowiązków - do 10 
października 2020 roku.

Jeśli firma, którą zarządzasz nie jest zwolniona z 
wprowadzenia PPK, to sprawdź jaki masz termin wdrożenia 
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Firmy zatrudniające poniżej 20 osób (nie tylko pracowników)

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
oraz jednostki sektora finansów publicznych 

Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 roku.

Zadania związane z utworzeniem PPK musisz zakończyć 
przed 10 kwietnia 2021 roku.

Jeśli firma, którą zarządzasz nie jest zwolniona z 
wprowadzenia PPK, to sprawdź jaki masz termin wdrożenia 
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Musisz, jako Pracodawca podjąć decyzję o wyborze instytucji 
finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie i 

prowadzenie PPK. 

Tą decyzję trzeba podjąć:
- w porozumieniu ze związkami zawodowymi 

lub reprezentacją osób zatrudnionych – musisz mieć taką
- na podstawie oceny warunków proponowanych przez dane 

instytucje finansowe.

Pamiętaj!! Nie zlecaj tego wyboru swoim brokerom ubezpieczeniowym 
– KNF prowadzi już postępowania wyjaśniające bo pojawiły się 

osoby/podmioty, który w zamian za fee od pracownika oferują wybór 
instytucji finansowej …

PPK 

Pierwsza czynność
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Moja rada:
Twoja firma będzie wybierała instytucję finansową, z którą zawrze 

umowę spośród takich instytucji:

Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,

Zakłady Ubezpieczeń.

Instytucje, które otrzymały możliwość tworzenia PPK  są wymienione np. 
tutaj: https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/

Weź pod uwagę: strukturę wiekową swoich pracowników, 
proponowaną strukturę inwestycyjną (zobacz slajd następny), zapytaj o 
ich doradców inwestycyjnych  - kto to taki, jakie mają „sukcesy”oraz

przeanalizujcie w firmie oferowane koszty - Ustawa przewiduje stosowne 
wynagrodzenie dla instytucji finansowej zarządzającej kapitałem wynoszące nie 

więcej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu oraz premię za wyniki 
wynoszącą nie więcej niż 0,1% wartości zebranych aktywów

PPK - Wybór instytucji finansowej 
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Będą inwestować:

W części udziałowej:

• co najmniej 40% - spółki WIG20   ha ha (choć miało być bez oceny☺) 

• maksymalnie 20% - spółki WIG40
• maksymalnie 10% - pozostałe spółki na giełdzie

• co najmniej 20% - inwestycje zagraniczne

W części dłużnej kapitał może być lokowany w:
•co najmniej w 70% w: ◦papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa, NPB, jednostki samorządu terytorialnego, władze publiczne lub banki centralne 
państw członkowskich, Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank 

Inwestycyjny, bądź też inne papiery wartościowe gwarantowane przez organizacje 
posiadające rating na poziomie uznanym przez Europejski Bank Centralny;

◦depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych bądź 
instytucjach kredytowych posiadających rating uznany przez Europejski Bank Centralny.

•nie więcej niż 30% w inne aktywa, przy czym maksymalnie 10% z nich może być 
lokowana w instrumentach nieposiadających ratingu uznanego przez Europejski Bank 

Centralny

PPK - Wybór instytucji finansowej 



13

Po wyborze instytucji finansowej
Kolejnym obowiązkiem pracodawców jest zapisanie osób 

zatrudnionych do programu PPK w ustawowym terminie. 
Pracodawca zawiera umowę o prowadzeniu PPK w imieniu i 

na rzecz uczestnika programu. 

Uczestnikiem jest pracownik zatrudniony na umowę o pracę, 
osoba fizyczna wykonująca pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia oraz innych umów o świadczenie 
usług, jak również członkowie rad nadzorczych.

Zapisani muszą zostać wszyscy pracownicy do 55 roku 
życia. 

Dla pracowników w przedziale wiekowym 55 – 70 lat 
przystąpienie do PPK następuje na wniosek zatrudnionej 

osoby.

Zasady zapisów uczestników do PPK
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Zapisanie pracownika do programu PPK wiąże się z 
przekazaniem do instytucji finansowej określonych w ustawie 

personaliów. 

Oprócz standardowych danych identyfikacyjnych i 
adresowych uczestnika, pracodawca ma przekazać również 
numer telefonu i adres poczty elektronicznej. To umożliwi 

instytucji finansowej kontakt z zatrudnionym. 

W związku z tym musisz przygotować się do zebrania 
dodatkowych informacji o pracownikach, które do tej pory 

nie były gromadzone w bazach danych oraz zadbać o ich 
bezpieczne przetwarzanie, zgodnie wymogami 

rozporządzenia RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników
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Instytucja finansowa może zbierać dane ubezpieczonego w 
tym adres email i numer telefonu. Nie jest jednak nigdzie 

sprecyzowane o jaki adres email i telefon chodzi. 

Pracownik nie ma obowiązku posiadania prywatnego adresu 
e-mail ani numeru telefonu, a jeśli nawet takie dane posiada 

to nie musi się nimi z nikim dzielić.

Zatem musisz wyjaśnić pracownikom jak istotne są dane 
kontaktowe, ponieważ umożliwią sprawną komunikację 

pomiędzy nim a instytucją finansową, w sprawach 
związanych z PPK.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników



16

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z 
uczestnictwa pracowników w PPK, będzie przyjmowanie i 

formalne weryfikowanie oświadczeń uczestników 
programu, takich jak np. rezygnacja z oszczędzania 
w PPK czy deklaracja na temat wpłaty dodatkowej. 

Komunikacja między pracodawcą, a pracownikiem w tej 
sprawie może odbywać się w formie elektronicznej lub 

tradycyjnej, z małym wyjątkiem – dokument rezygnacji z 
uczestnictwa w PPK będzie można złożyć wyłącznie w 

formie papierowej!!!

Obsługa oświadczeń pracowników
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Ustawa o PPK zakłada finansowanie składek ze 
środków uczestnika i pracodawcy. 

Podstawowa miesięczna kwota, jaką pracodawca będzie 
musiał wpłacić na jednego uczestnika programu 

wyniesie 1,5% jego wynagrodzenia. Poprzez wynagrodzenie rozumiemy 
tu podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z której wyłącza się 

podstawę na ubezpieczenie osób przebywających na urlopie wychowawczym i pobierających 
zasiłek macierzyński. 

Opcjonalnie podmiot zatrudniający może dokonywać wpłaty 
dodatkowej w wysokości do 2,5% zarobku. Jest to forma 

finansowego benefitu, który – jeśli decydujesz się – wpisz do 
regulaminu wynagradzania.

Zasady finansowania wpłat na PPK
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Zasady finansowania wpłat na PPK

Pracodawca Pracownik

Podstawowe 1,5 % 
wynagrodzenia

2% wynagrodzenia

Dodatkowe
(opcjonalnie)

Do 2,5 % 
wynagrodzenia

Do 2% 
wynagrodzenia

+ Wpłata powitalna finansowana z Funduszu Pracy 250 zł  - będzie jednorazowa
+ Dopłata coroczna 240 zł  dla regularnie oszczędzających w ramach PPK (czyli jeśli kwota 
wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych 
należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia)
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Zgodnie z ustawą to pracodawca pokrywa koszty naliczania i 
przekazywania wpłat do PPK.

Obowiązkiem zatrudniającego jest zatem:

- Naliczenie wpłat finansowanych ze środków uczestnika
- Pobranie wpłat finansowanych ze środków uczestnika z 

terminie wypłaty
- Naliczenie wpłat ze środków własnych

- Dokonanie wpłat do wybranej wcześniej instytucji 
finansowej

Dalsze obowiązki pracodawcy w ramach PPK
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Przykładowe rozliczenie wynagrodzenia wynoszącego 5000 zł brutto, 
dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę



21

Musisz przygotować firmę na odpowiedzi na pytania 
pracowników zainteresowanych szczegółami PPK.

Gdyż:
Jedynym obowiązkiem pracownika będzie złożenie 
deklaracji o wysokości składek - podstawowej oraz 

dodatkowej, reszta należy do firmy.

Kilka ważnych pytań i odpowiedzi na kolejnych slajdach

Obowiązek informacyjny względem pracowników o 
PPK
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Tak. 
Może się zdarzyć sytuacja, że po ukończeniu 60 roku życia 

uczestnik PPK wyjmie z funduszu mniej pieniędzy, niż wpłacił 
w postaci składek.

Jest to możliwe, bo fundusze inwestycyjne, które inwestują w 
aktywa finansowe, mogą ponieść stratę.

Czy na PPK można stracić?
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Pieniądze będzie można wypłacić 
po ukończeniu 60 roku życia.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku 25 procent środków 
zgromadzonych zostanie wypłacona jednorazowo, chyba że 

złożymy wniosek o wypłatę tej części w ratach.

Pozostałych 75 procent środków wypłacanych będzie w co 
najmniej 120 miesięcznych ratach, chyba że uczestnik zażąda 

wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku będzie trzeba 
zapłacić podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) 

od kwoty wypłaty przekraczającej 25 proc. wartości aktywów 
zgromadzonych w PPK.

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?
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Tak, 
ale jako "pożyczkę" na wkład własny w przypadku kredytu na zakup 

mieszkania lub budowę domu. Trzeba będzie je jednak zwrócić w pełnej 
kwocie. Termin zwrotu nie będzie mógł rozpocząć się później niż pięć lat 

od dnia wypłaty środków i trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty 
środków.

Uczestnik będzie mógł również wypłacić 25 procent zgromadzonych 
oszczędności w przypadku poważnej choroby uczestnika, jego 

współmałżonka lub dziecka uczestnika programu. Wypłata będzie 
dokonywana jednorazowo albo w ratach.

Czy przed 60 rokiem życie będzie można wypłacić 
pieniądze z PPK?
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Tak.
By to zrobić, będzie trzeba przekazać taką deklarację pracodawcy w 

formie pisemnej.

Następnie zatrudniający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie wybraną 
instytucję finansową. Wpłaty nie będą dokonywane począwszy od 

miesiąca, w której dotychczasowy uczestnik złożył rezygnację.

Złożenie jednej deklaracji jednak nie wystarczy!!!
Zgodnie bowiem z ustawą, co cztery lata - do końca ostatniego dnia 

lutego danego roku – musisz jako pracodawca poinformować o 
ponownym zapisaniu uczestnika do PPK. 

W takim przypadku wymagane będzie zatem złożenie kolejnej rezygnacji.

Czy można zrezygnować z PPK?



26

CHROŃ NA NOWYCH ZASADACH 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 



Stara definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności.
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Wystarczyło, aby przedsiębiorca, podjął podstawowe działania o 
charakterze prawnym lub pozaprawnym, z których wynikało, że jego 

wolą jest ochrona określonych informacji np.:

- zawierał umowy o poufności,
- podpisywał klauzulę poufności, 

- wysyłał e-maile z adnotacją „poufne” lub inną równoważną,
– prowadził działania o charakterze technicznym, z których kontekstu 

wynika wola zabezpieczenia przekazywanych informacji (np. hasła 
dostępu do dokumentu, kody itp.).

Generalnie, poinformowanie pracownika o poufnym charakterze 
wiedzy, techniki, urządzenia, było wystarczające, na co wrócił też uwagę Sąd 

Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2003, IV CKN 211/01

Stara definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 

tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 
takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji 

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 
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Pojęcie rozsądnych działań i należytej staranności w ochronie tajemnicy 
zastąpi dotychczasowe działania niezbędne. 

Od przedsiębiorcy oczekuje się podwyższonego standardu zachowań. 
Będzie on musiał podjąć nie tylko działania „niezbędne”, ale „z zachowaniem 

należytej staranności”.

Nielojalny partner handlowy chcący wykorzystać je do własnych celów 
czy przekazać ją osobie trzeciej może podnieść, że firma  nie wykazała 
się należytą starannością, gdyż np. kod był znany większej liczbie osób 

lub adnotacja nie była wystarczająco czytelna, a on sam nie miał 
podstaw do przyjęcia, że informacje podlegają ochronie

O tym, jakie działania będzie można uznać za spełniające ten wymóg, 
decydowały będą standardy przyjęte w danej dziedzinie (np. seria ISO/IEC 

27000 czy kodeksy dobrych praktyk.

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 
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Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

z dnia 18 października 2018 r. Sygn. akt II SA/Sz 823/18 

Sam fakt objęcia klauzulą poufności nie może decydować o tym czy dana 
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Zastrzeżenie poufności informacji 
może być uznane za usprawiedliwione wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną 

wszystkie warunki.
Co to znaczy?

Nie jest w tym wypadku decydująca wyłącznie wola przedsiębiorcy  bo dla 
przedsiębiorcy wszystko, co wiąże się z jego funkcjonowaniem, może mieć wartość 

gospodarczą, jednakże nie wszystko będzie stanowiło tajemnicę przedsiębiorcy.

Tajemnica przedsiębiorcy nie jest wartością będącą celem samym w sobie, lecz ma 
chronić przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami, jakie mogłoby dla prowadzonej 

przez niego działalności wywołać udzielenie określonych informacji.
Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej  przesłanek implikuje tym, że 

podmiot nie może skutecznie powoływać się na tajemnicę przedsiębiorstwa !!!

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 
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Ponieważ tajemnica przedsiębiorcy nie jest wartością będącą celem 
samym w sobie, lecz ma chronić przedsiębiorcę przed negatywnymi 
skutkami, jakie mogłoby dla prowadzonej przez niego działalności 

wywołać udzielenie określonych informacji.
Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej  przesłanek 

implikuje tym, że podmiot nie może skutecznie powoływać się na 
tajemnicę przedsiębiorstwa !!!

Należy:

w Uchwale Zarządu zdefiniować – z przemyśleniem – tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zgodnie z nową definicją i przenieść obowiązek jej 
ochrony do regulaminu pracy, umów o pracę, umów w kontrahentami

Co należy zrobić w zakresie tajemnicy 
przedsiębiorstwa?
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Dotychczas jako tajemnica przedsiębiorstwa kwalifikowały się wszystkie 
te informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. 

Do tajemnicy przedsiębiorstwa można było zaliczyć wszystkie te 
informacje, które nie zostały udostępnione szerszemu, 

niezidentyfikowanemu ogółowi, np. przez publikację w prasie lub 
Internecie, i do których każdy ma dostęp bez podejmowania specjalnych 

starań.
Teraz zakres informacji podlegających ochronie jest węższy.

Za tajemnice są uznane tylko takie informacje, które jako całość lub 
w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie 
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo 

nie są dla nich łatwo dostępne. 
Czyli informacje znane lub łatwe do pozyskania dla osób z danej 

branży lub obeznanych z danym tematem nie będą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa!!!

Informacja łatwo dostępna nie jest tajemnicą firmy

33



Wcześniej, w braku odmiennych postanowień w umowie z 
pracownikiem, były pracownik powinien zachować informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy 
przez 3 lata, chyba że stan tajemnicy ustał wcześniej. 

Obecnie, w nowych rozwiązaniach nie ma takiego limitu!!!
To oznacza, że w tym zakresie zastosowanie będą miały 

reguły ogólne, w tym zasada, że tak długo jak informacje nie 
są powszechnie znane ani łatwo dostępne, podlegają 

ochronie.

Dłuższa odpowiedzialność pracowników – aż do śmierci
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ZMIANY W KODEKSIE PRACY  



Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez 
pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w 

postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych.

bo: 

w art. 86 § 3 otrzymał ww. brzmienie

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika także: 

numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył 
wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

bo:

w art. 221 w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 3
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Zmienione obowiązki Pracodawcy: 
Pracodawca jest zobowiązany:

"9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej 
dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 

pracowników (dokumentacja pracownicza);

9b) 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

bo: 
art. 94 pkt 9a i 9b otrzymały ww. brzmienie. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Zatem:

50-letnie przechowywanie dokumentacji pracowniczej zostaje 
zastąpione rozwiązaniem, w którym na pracodawcy ciąży obowiązek 
przechowywania dokumentacji pracowniczej w krótszym niż do tej 
pory okresie, 

przy jednoczesnym zobowiązaniu przekazywania do 
ZUS danych potrzebnych.
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Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie możliwe 
dzięki przekazaniu do ZUS za:

a) pracowników i
b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące 
(określanych jako: "zleceniobiorcy") 

wszystkich niezbędnych danych, na podstawie których nastąpi ustalenie 
prawa do wybranego świadczenia oraz jego wysokość. 

Dane te będą zapisywane na koncie ubezpieczonego. 

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. Pracownicy i Zleceniobiorcy
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Zmiana dotycząca przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia danych 
przez ZUS, dotyczy nie tylko pracowników, ale także ubezpieczonych 

zleceniobiorców. 

Również w ich przypadku ZUS otrzyma informacje niezbędne do wyliczenia i 
przyznania emerytury lub renty, natomiast zleceniodawca zobowiązany będzie do 
przechowywania dowodów potwierdzających pracę na podstawie umowy zlecenia 

tylko przez 10 lat. 

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. Pracownicy i Zleceniobiorcy
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. Pracownicy i Zleceniobiorcy

Pracodawca zastosuje skrócony 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dla wszystkich
pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy.

Dla pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1
stycznia 2019 r. zasadą będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze
przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców
raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

Za pracownika zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r. pracodawca nie może
złożyć raportu informacyjnego. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych tego pracownika zawsze będzie
wynosił 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci 
elektronicznej wymaga doprecyzowania warunków, jakie musi spełnić pracodawca, aby 

dokumentacja pracownicza była właściwie zabezpieczona. 

Do warunków tych należy: 
zachowanie poufności, tj. ograniczenie dostępu do dokumentacji pracowniczej tylko dla 

pracodawcy lub osób przez niego upoważnionych. 

Integralność wymaga zachowania spójnej struktury dokumentacji pracowniczej, tak aby 
każda zmiana w zgromadzonych dokumentach pozostawiała trwały ślad. 

Konieczne jest również zachowanie kompletności, to oznacza zagwarantowanie, że 
poszczególne dokumenty będą w całości znajdować się w jednej wybranej przez 

pracodawcę postaci dokumentacji pracowniczej. 

Zachowanie wymogu dostępności dokumentacji pracowniczej oznacza prowadzenie i 
przechowywanie jej na nośniku dostosowanym do zmieniającego się otoczenia 

technicznego. 

43



Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym

Bez względu na fakt, czy pracodawca jest stroną toczącego się postępowania, czy 
jedynie poweźmie informację o tym, że dokumentacja może stanowić lub stanowi 

dowód w sprawie (np. zostanie wezwany do złożenia dokumentu z akt 
pracowniczych jako dowodu), 

będzie miał obowiązek wydłużyć okres przechowywania dokumentacji 
pracowniczej.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Jeśli pracodawca jest stroną wszczętego postępowania:

będzie zobowiązany do przechowania dokumentacji pracowniczej do czasu jego 
prawomocnego zakończenia, ale nie krócej niż do upływu 10-letniego okresu 

przechowywania.

Jeśli pracodawca nie jest stroną, ale poweźmie w jakikolwiek sposób wiadomość o 
toczącym się postępowaniu, w którym dokumentacja pracownicza będzie mogła stanowić 

lub stanowi dowód:

okres przechowywania wydłuża się o dalsze 12 miesięcy ponad 10-letni obowiązkowy 
okres jej przechowywania. 

W tym terminie pracownik będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie dowodu z 
dokumentacji pracowniczej lub odebrać od pracodawcy potrzebne w sprawie dokumenty. 

Po upływie dodatkowego terminu pracodawca poinformuje pracownika o możliwości 
odbioru dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Jeżeli pracownik nie odbierze swojej dokumentacji, pracodawca będzie mógł ją zniszczyć.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Powzięcie wiadomości o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania 
nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. 

Pracodawca może zostać poinformowany bezpośrednio przez pracownika, sąd lub 
organ prowadzący dane postępowanie lub w jakikolwiek inny sposób. 

Nowelizacja nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków w zakresie 
uzyskania informacji przez pracodawcę o toczącym się postępowaniu.

Bez względu na sposób, w jaki pracodawca dowie się o wytoczeniu powództwa lub 
wszczęciu postępowania, będzie zobowiązany do dłuższego przechowania 

dokumentacji pracowniczej. 

Przedłużenie przechowywania dokumentacji pracowniczej nastąpi także bez 
względu na rodzaj wszczętego postępowania - Może to być postępowanie cywilne, 
karne, administracyjne, dyscyplinarne lub inne, jeżeli dokumentacja pracownicza 

stanowi lub może stanowić w nim dowód.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 945 K.p. reguluje sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku 
zawarcia ponownego stosunku pracy pomiędzy byłym pracownikiem i pracodawcą w 
okresie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał poprzedni stosunek pracy. 

W takiej sytuacji pracodawca nie będzie tworzył nowej dokumentacji pracowniczej, ale 
będzie kontynuował prowadzenie dotychczasowej dokumentacji. W związku z tym 

pracownik nie będzie musiał przedkładać ponownie tych dokumentów, które znajdują 
się już w jego teczce pracowniczej. 

Okres przechowywania dokumentacji będzie liczony od ustania stosunku pracy, który 
najpóźniej wygasł lub rozwiązał się. Pracodawca będzie mógł kontynuować prowadzenie 

już istniejącej dokumentacji pracowniczej do czasu upływu 10-letniego okresu 
przechowywania. Po tym okresie, nawet jeżeli dokumentacja nie została jeszcze zniszczona, 

a pracodawca nawiąże ponowny stosunek pracy z tym samym pracownikiem, będzie on 
zobowiązany do przygotowania nowej dokumentacji.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 946 K.p.
Uprawnieniem byłego pracownika jest możliwość odebrania dokumentacji pracowniczej 

po upływie okresu jej przechowywania. 

Pracodawca powinien jednak zapewnić pracownikowi wiedzę na temat tego uprawnienia!!!

Dlatego, na podstawie art. 946 K.p., pracodawca wraz ze świadectwem pracy, tj. w chwili 
ustania stosunku pracy, przekaże pracownikowi:

- informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, 
- o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w ciągu miesiąca kalendarzowego 

następującego po upływie okresu jej przechowywania 
- oraz o jej zniszczeniu, jeżeli pracownik nie odbierze dokumentacji pracowniczej w 

wyznaczonym terminie.

Informacja pracodawcy może być przekazana pracownikowi w postaci papierowej 
lub elektronicznej i opatrzona podpisem pracodawcy lub osoby przez niego 

upoważnionej !!!
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 947 K.p. 

Reguluje procedurę postępowania z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu 
jej przechowywania. 

Pracodawca jest zobowiązany do zniszczenia dokumentacji pracowniczej w 
ciągu 12 miesięcy po upływie okresu, w którym były pracownik może odebrać 

archiwalną dokumentację pracowniczą. 

Artykuł 947 K.p. ma umożliwić pracodawcom zaplanowanie zgodnej z przepisami 
procedury zniszczenia dokumentacji pracowniczej, uwzględniając szczególne 

wymagania techniczne, jakie muszą zostać spełnione, aby usunąć dane w sposób 
uniemożliwiający identyfikację osoby, dla której prowadzona była dokumentacja w 

postaci elektronicznej.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 947 § 2 K.p. 

Upoważnia pracodawcę do wydania dokumentacji pracowniczej byłemu 
pracownikowi także po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po 
zakończeniu okresu przechowywania, pod warunkiem że nie została ona już 

zniszczona. 

Przepis zapewnia podstawę prawną działania pracodawcy, który wyda 
dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi już po upływie miesięcznego 

terminu przeznaczonego na jej zwrot, a jednocześnie stwarza dodatkowe 
możliwości uzyskania dokumentacji pracowniczej byłemu pracownikowi, który nie 

zdążył jej odebrać w miesięcznym terminie.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 948 K.p. 

Umożliwia pracodawcy zmianę postaci prowadzenia i 
przechowania dokumentacji pracowniczej w trakcie trwania 

stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu. 

Przepis pozostawia pracodawcy możliwość zmiany decyzji co do 
wyboru postaci dokumentacji pracowniczej, co gwarantuje, że w 
sytuacjach szczególnych, takich jak np. przejęcie zakładu pracy lub 

jego części przez innego pracodawcę, nastąpi sprawne przeniesienie 
dotychczasowej dokumentacji pracowniczej i dostosowanie jej do 

postaci preferowanej przez nowego pracodawcę.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 
Nowy Art. 948 § 2 i 3 K.p. 

Regulują sposób zmiany dokumentacji pracowniczej z postaci papierowej na elektroniczną. 

Pracodawca sporządzi odwzorowanie cyfrowe digitalizowanego dokumentu w postaci 
papierowej. 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. poz. 67 i 
140) odwzorowanie cyfrowe to dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

dowolnej treści zapisanej w postaci innej niż elektroniczna, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do pierwowzoru. 

Odwzorowanie cyfrowe może powstać w dowolnej postaci, w szczególności jako skan 
opatrzony własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy lub 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby. Złożony podpis potwierdzi 

zgodność wykonanego odwzorowania cyfrowego z treścią dokumentu w postaci 
papierowej.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 948 § 2 i 3 K.p. ciąg dalszy
Po dokonaniu konwersji dokument elektroniczny zostanie zapisany w systemie 

teleinformatycznym lub na wybranym nośniku danych, który pracodawca 
wykorzystuje do prowadzenia lub przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Jeżeli obie strony stosunku pracy będą dysponowały kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, dokument elektroniczny będzie powstawał bez konieczności 

dokonywania procesu konwersji dokumentu papierowego. Ze względu na znikome 
wykorzystanie przez pracowników kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

ustawa umożliwia tworzenie dokumentów w postaci papierowej, a następnie ich 
digitalizowanie. 

Szczegółowe warunki przechowywania dokumentacji w postaci 
elektronicznej zostaną zawarte w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 2981 K.p. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy Art. 948 § 2 i 3 K.p.  ciąg dalszy

Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z 
elektronicznej na papierową nastąpi poprzez 

sporządzenie wydruku dokumentu cyfrowego, 
następnie pracodawca lub osoba przez niego upoważniona 

opatrzy wydruk podpisem, potwierdzając zgodność 
treści dokumentu papierowego z treścią dokumentu 

cyfrowego..
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 949 § 1 K.p. 

nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania 
pracowników o każdorazowej zmianie postaci dokumentacji 
pracowniczej, tak aby pracownicy dysponowali wiedzą, w jakiej 

postaci jest gromadzona i przechowywana ich dokumentacja.

Jednocześnie pracodawca poinformuje pracowników o możliwości 
odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 

30 dni od dnia przekazania informacji.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 949 § 2 K.p. 

nakłada na pracodawcę także obowiązek zawiadomienia w 
postaci papierowej lub elektronicznej byłego pracownika o 

możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji 
pracowniczej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 949 § 3 K.p. 

Określa krąg osób, które mogą odebrać dokumentację pracowniczą w przypadku śmierci 
pracownika lub byłego pracownika. 

Prawo do odbioru będą mieli następujący członkowie rodziny:
- małżonek (wdowa i wdowiec), 

- dzieci własne, 
- dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione, przyjęte na wychowanie i 

utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z 
wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny 

zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, 

- rodzice, za których uważa się także ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające. 

Osoby te nie będą musiały spełnić żadnych dodatkowych warunków, aby otrzymać 
dokumentację pracowniczą albo jej kopię.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 9410 K.p. 

pracodawca będzie mógł zniszczyć pozostałą po zmianie postaci 
dokumentację, jeżeli pracownik lub były pracownik jej nie odbierze. 

Pracodawca może przechowywać obie postacie dokumentacji 
pracowniczej, jeżeli znajduje to w jego ocenie uzasadnienie. W takim 
przypadku będzie on mógł przechowywać obie postacie do upływu 
ustawowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

ArtNowy art 9411 K.p. 

Ma na celu zagwarantowanie, że dokumentacja pracownicza w 
postaci elektronicznej będzie równoważna z dokumentacją 

pracowniczą w postaci papierowej. 

Pracownik i pracodawca będą mogli w jednakowym zakresie 
korzystać z dokumentu papierowego i elektronicznego, w 

szczególności wykorzystując obie postacie dokumentów jako 
potwierdzenie uprawnień czy dowody w postępowaniach sądowych, 

administracyjnych i dyscyplinarnych. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 9412 K.p.

Pracodawca, na żądanie pracownika, byłego pracownika lub osób 
uprawnionych do odbioru dokumentacji po śmierci pracownika lub 

byłego pracownika wskazanych w art. 949 § 3 K.p., będzie 
zobowiązany do wydania wnioskodawcy wydruku lub 
elektronicznej kopii całości lub części dokumentacji. 

Wniosek powinien zostać podpisany odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Nowy art. 281 pkt 6a K.p. 

Wprowadza nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
polegające na naruszeniu obowiązku przechowywania dokumentacji 

pracowniczej przez okres 10 lat od końca roku, w którym ostatni 
stosunek pracy ustał. 

Wprowadzenie sankcji za nieprzechowywanie dokumentacji 
pracowniczej stanowi konsekwencję uregulowania w K.p. okresu jej 

przechowywania.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Zmiana w zakresie potrąceń z wynagrodzenia:

wpłaty dokonywane odprowadzane do PPK nie będą podlegały ograniczeniom 
w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

bo:

w art. 87 w § 1 K.p. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 
pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli pracownik 

nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące 
należności: …
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Zwiększono możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę 
zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii 

ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z 
obecnego limitu 20 pracowników

bo: 
art. 237 11 w § 1 pkt 2 otrzymał brzmienie:

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań 
służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla 
której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

Ograniczono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach 

środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia
bo:

w art. 2373 po § 21 dodano  się § 22-24 w brzmieniu:
"§ 22. Szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku 

administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu 
przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 
trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o 
statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia 

kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia 
ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
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ZAKŁADAMY NOWE TECZKI OSOBOWE 
PRACOWNIKÓW  



Zmiany od 1 stycznia 2019 r. - Nowe teczki osobowe

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia 
i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wprowadzają one nowe zasady 

tworzenia akt osobowych – nowy podział oraz dokumenty wchodzące w ich 
skład – oraz zobowiązują pracodawców do tworzenia dodatkowych 

dokumentów poza tymi teczkami. Wprowadzają również nowe sposoby i okresy 
gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. - Nowe teczki osobowe

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie 
jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. 

Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której 
zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia 

przez niego odpowiedzialności porządkowej. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. - Nowe teczki osobowe

Zmienia się skład przedmiotowy poszczególnych części – znikają z nich niektóre 

dokumenty i pojawiają się nowe - na co warto zwrócić uwagę nie tylko przy 
zakładaniu nowych teczek osobowych, ale również przy porządkowaniu 

dotychczasowych – wytworzone już teczki (pracowników pozostających w 
zatrudnieniu 1 stycznia 2019 r. ) będą musiały być bowiem zorganizowane i 

uporządkowane w „nowy” sposób.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. - Nowe teczki osobowe

Teczki osobowe według nowych zasad muszą obejmować następujące dokumenty:
Część A: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie

Część B: oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz 
przebiegu zatrudnienia pracownika

Część C: oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo 
wygaśnięciem stosunku pracy

Część 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
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. - Nowe teczki osobowe

Nowością, w porównaniu do dotychczasowych przepisów, jest zaś to, że 
oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w części A, B i C, powiązane ze 
sobą tematycznie, można przechowywać w wydzielonych częściach, którym 
przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne. 

Dokumenty znajdujące się w części D przechowuje się zaś w wydzielonych 
częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio 
numery D1 i kolejne – również w porządku chronologicznym. W związku z 
usunięciem z akt pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą 
wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się 
następujące po sobie numery.
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DOKUMENTY DOTYCZĄCE CZASU PRACY  



Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu 
pracy

Pracodawca od 1 stycznia tego roku ma obowiązek prowadzić oddzielnie dla 
każdego pracownika dokumentację związaną z czasem pracy. 

Inaczej, niż to było dotychczas przedstawiane w piśmiennictwie branżowym, ma 
ona być odrębną od teczek osobowych dokumentacją tworzoną albo w 
postaci dodatkowej teczki (segregatora) – w przypadku, gdy pracodawca 
prowadzić będzie dokumentację pracowniczą w formie papierowej albo w postaci 
odrębnego katalogu (zbioru) – w przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się 
prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej). 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu pracy ma 
obejmować:

• ewidencję czasu pracy, zawierającą informacje o: 

o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia 

pracy, 

o liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej, 

o liczbie godzin nadliczbowych, 

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

o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze 

wskazaniem miejsca jego pełnienia, 

o rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy, 

o rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, 

o wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, 

o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych 

młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez 

nich przygotowania zawodowego, 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu pracy ma 
obejmować:

• wnioski pracownika dotyczące: 

o udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, 

o ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku 

wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, 

o ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu 

pracy, którym pracownik jest objęty, 

o stosowania systemu skróconego tygodnia pracy, 

o stosowania weekendowego systemu czasu pracy, w którym praca jest 

świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, 

o stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny 

rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla 

pracownika dniami pracy – tzw. rozkładu z naruszeniem doby pracowniczej, 

o stosowania tzw. ruchomej organizacji czasu pracy, czyli rozkładu czasu pracy 

przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie 

rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika 

dniem pracy, 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu pracy ma 
obejmować:

• dokumenty związane: 

o ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy, 

o z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego 

od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy 

wynikaj ącym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, 

o z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem 

poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy, 

• zgodę: 

o pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku 

życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących 

przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w 

godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego 

czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy, 

o pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i 

zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy; 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu pracy

Inaczej, niż było sugerowane w projekcie zmian, pracodawca nie ma obowiązku
gromadzić i przechowywać w ramach dokumentacji pracowniczej
harmonogramów czasu pracy pracowników (grafików).

Harmonogramy czasu pracy należy jednak przechowywać co najmniej do
zakończenia okresu rozliczeniowego – są one bowiem podstawą rozliczenia czasu
pracy - a najlepiej do upływu trzech lat – wraz z tym okresem przedawniają się
bowiem roszczenia pracownicze, a harmonogram czasu pracy może być pomocny
do ustalenia zasadności tych roszczeń. Ponadto, podkreślam, iż zupełną
nowością w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jest obowiązek
zawierania w niej informacji nie tylko o liczbie przepracowanych w
poszczególnych dniach, ale również o godzinie rozpoczęcia i zakończenia
pracy w poszczególnych.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dokumenty dot. czasu pracy

Rewolucyjną nowością jest, obowiązek przechowywania dokumentów
związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia
wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu

pracy.

Dotychczas taki dokument nie musiał być tworzony ani przechowywany, a dla
uzgodnienia terminu w/w dnia wolnego wystarczyło ustne uzgodnienie
pracownika i pracodawcy, które skutkowało skorzystaniem przez pracownika z
takiego dnia wolnego i późniejsze wskazanie tego faktu w ewidencji czasu pracy.
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z § 6 pkt 1) ppkt c) Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie

dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369):

pracodawca w ramach prowadzonej indywidualnie dla każdego pracownika
dokumentacji z zakresu czasu pracy ma obowiązek:

przechowywać dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem
terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie

pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Oznacza to, że bez względu na to czy do uzgodnienia terminu doszło czy też nie
(choć pracodawca zawsze ma obowiązek do takiego porozumienia dążyć), fakt
uzgodnienia lub jego braku musi być stwierdzony w formie dokumentu!!!
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r.
Przykładowy druk, w którym pracodawca proponuje pracownikowi co

najmniej jeden termin odebrania dnia wolnego:

……………………., dnia …………. 
 
       Pani/Pan 
       ……………………………………….. 
       (imię i nazwisko)    
            
       ……………………………………….. 
       (stanowisko/dział) 

Działając na mocy art. 1513 Kodeksu pracy, w związku z poleconą Pani/Panu* pracą w dniu 
…………………………………….  będącym dniem wolnym z tytułu przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy, proponuję odebranie dnia wolnego w terminie 
……………………………………. . 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
………………………………………………………… 
(data i podpis pracownika) 

 
*- niepotrzebne skreślić  
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Dodatkowe dokumenty

Oprócz teczek osobowych oraz dokumentacji związanej z czasem pracy pracodawca ma 

obowiązek gromadzić i przechowywać, odrębnie dla każdego pracownika:  

• dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu 

wypoczynkowego, 

• kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z 

pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych; 

• kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za 

używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i art. 

2377 Kodeksu pracy). 

Nowością w tym zakresie jest obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z 

ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego (wniosków urlopowych), które 

stają się składowym elementem dokumentacji pracowniczej (gromadzonym poza teczką 

osobową), a co za tym idzie, podlegającym wszelkim rygorom wytwarzania i 

przechowywania dokumentacji ze stosunku pracy. 

80



Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Przepisy przejściowe

Nowe przepisy dotyczące tworzenia i zawartości teczek osobowych oraz zakresu 
gromadzenia dokumentów wykraczających poza te teczki stosuje się, co do zasady, do 
pracowników, których stosunek pracy został nawiązany od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Do dokumentacji pracowników, którzy pozostawali w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia 
2019 r., ale których stosunki pracy zostały nawiązane przed tym dniem, wprawdzie 
nowe regulacje stosujemy, ale tylko do dokumentacji gromadzonej od 1 stycznia 2019 r. 

!!!
W praktyce oznacza to, że jakkolwiek od 1 stycznia br. należy dostosować teczki 

osobowe pracowników do nowych wymogów - podzielić je na cztery części i zacząć 
zamieszczać dokumenty, o których mowa w nowych przepisach – oraz należy 

stworzyć i gromadzić dodatkową dokumentację (poza aktami osobowymi), ale nie 
trzeba – ani teczek ani dodatkowej dokumentacji uzupełniać o dokumenty za okresy 

sprzed 1 stycznia 2019 r. 
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Zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Przepisy przejściowe

Ewidencje czasu pracy (jeśli chodzi o ich zakres) tworzone dla pracowników, 
którzy pozostawali w zatrudnieni w dniu 1 stycznia, których stosunku pracy 

zostały nawiązane przed tym dniem, mogą być tworzone na dotychczasowych 
zasadach.

Oznacza to, że w ewidencjach czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 
1 stycznia 2019 r., tworzonych od tego dnia można zamieszczać dane, które były 

wymagane dotychczasowymi – nie nowymi – przepisami, np. nie musimy podawać 
informacji o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy (a jedynie liczbę godzin pracy) 

oraz godzinach rozpoczynania i kończenia dyżuru i miejscu jego pełnienia. 

Dotyczy to jednak tych pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w 
życie nowych przepisów, a został nawiązany przed tym dniem. 

Warto również mieć świadomość, iż nie ma prawnych przeciwwskazań ku temu, aby 
firma- jeśli taka jest wola pracodawcy - dostosowała dokumentację w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników pozostających w 
zatrudnieniu 1 stycznia 2019 r., zgromadzoną przed tym dniem, dostosowała do 

nowych regulacji.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIESTOSOWANIE NOWYCH 
PRZEPISÓW

Pracodawca oraz osoba działająca w jego imieniu, którzy: 
- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Odpowiedzialność za w/w wykroczenia jest odpowiedzialnością na zasadzie winy, 
a co za tym idzie, jeśli u pracodawcy jest zatrudniona osoba lub osoby 
odpowiedzialne prowadzenie dokumentacji, jej przechowywanie i 

odpowiednie zabezpieczenie, to odpowiedzialność w w/w zakresie ponoszą 
takie osoby – one zatem, jeśli nie zachowują należytej staranności i nie 

przestrzegają przepisów w tym zakresie - mogą zostać obciążone 
ewentualną karą. !!!

Jeśli jednak winę za takie wykroczenie ponosi sam pracodawca - gdyż 
uniemożliwia przestrzeganie przepisów (np. nie zapewnia odpowiedniego 

oprogramowania), to pracodawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu i może 
zostać obciążony ewentualną karą. 
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