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Najważniejsze wydarzenia rynkowe

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Kalendarz najważniejszych wydarzeń

Wytyczne WEC w zakresie stosowania RODO

HOT NEWS!
Listopad upłynął pod znakiem kolejnych ważnych zmian, w

szczególności legislacyjnych, które w znaczący sposób

wpłyną na rynek usług HR. 

LEGISLACJA

Nie będzie zniesienia limitu 30-krotności

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

podpisana przez Prezydenta

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia dot.

dokumentacji pracowniczej

RYNEK

Liczba pracowników tymczasowych spadła o 16% w

porównaniu do roku poprzedniego 

Odbyła się coroczna konferencja Praca 4.0, której Polskie

Forum HR było partnerem głównym - zapoznaj się z

relacją
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skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
umożliwienie przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie
elektronicznej 
wiecej informacji na stronie 4

Ze względu na jedną z podstawowych zasad RODO jaką jest spójność stosowania przepisów
w całej Unii, World Employment Confederation – Europe przygotował dokument zawierający
wytyczne w zakresie prawidłowego określenia ról poszczególnych podmiotów w sektorze
usług HR 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy, dotycząca
zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją
Rząd w pracach nad ustawą naruszył elementarne zasady dotyczące
właściwego procesu legislacyjnego 
TK nie odniósł się do braku dialogu społecznego i pomijaniu roli partnerów
społecznych w procesie stanowienia prawa 

ustawa została podpisana przez Prezydenta
wejście w życie 1 stycznia 2019 roku 

Dokumentacja pracownicza

Wytyczne World Employment Confederation w
zakresie stosowania RODO

Nie będzie zniesienia limitu 30-krotności

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o PPK

Wytyczne WEC

Treść projektu rozporządzenia Ustawa o skróceniu okresu przechowywania
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http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2811_u/$file/2811_u.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315951
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/praca-tymczasowa/administrator-i-podmiot-przetwarzajacy-w-sektorze-uslug-hr-wytyczne-world-employment-confederation/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000357
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przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4921,39 zł i było wyższe od tego
wypłacanego rok wcześniej o 7,6%

Polskie Forum HR partnerem głównym konferencji
Eksperci PFHR podzielili się swoją wiedzą i
doświadczeniem w zakresie: sytuacji na rynku pracy,
employer brandingu, realizacji projektów rekrutacji
masowych

liczba pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2018 roku spadła o 16%
z końcem listopada upłynęły limity 18-miesięcznego zatrudnienia u jednego
pracodawcy użytkownika 

Bezrobocie w październiku wyniosło 5,7%

Wyniki agencji zatrudnienia w 3Q2018

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
wzrosło w październiku o 3,2% 
 

Obwieszczenie GUS

Przeczytaj artykuł
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Podsumowanie Konferencji Praca 4.0

Relacja z konferencji

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2018-roku,3,83.html
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/praca-tymczasowa/wyniki-agencji-zatrudnienia-w-trzecim-kwartale-2018-roku/
https://www.praca4zero.pl/edycja2018
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Dokumentacja pracownicza –
zmiany od 1 stycznia 2019 r.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Od nowego roku na pracodawców czekają duże zmiany w
prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zmiany
w kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz
nowe rozporządzenie MRPIPS w sprawie dokumentacji pracowniczej,
wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.  
 
 
 
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej 
 
Najważniejszą z wprowadzanych zmian jest skrócenie okresu
przechowywania dokumentacji pracownika z 50 do 10 lat. Będzie to
obowiązywać w stosunku do nowych pracowników, zatrudnionych po dniu
1 stycznia 2019 r. – pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać ich
dokumentację przez okres zatrudnienia oraz okres 10 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub
wygasł. 
 
Dokumentacja pracowników, których stosunek pracy został nawiązany
przed 1999 r. będzie w dalszym ciągu przechowywana przez okres 50 lat. 
 
Natomiast w stosunku do pracowników zatrudnionych po raz pierwszy
przez pracodawcę po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019
r., pracodawca, co do zasady, będzie przechowywać dokumentację przez
okres 50 lat, chyba że złoży oświadczenie o zamiarze przekazania, za
wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w tym okresie,
raportów informacyjnych do ZUS. Wówczas okres przechowywania
dokumentacji ulegnie skróceniu do lat 10. 
 
 

Karolina Kot 
Specjalistka ds.

prawnych, Polskie
Forum HR
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SZKOLENIE dla
członków Polskiego

Forum HR
dotyczące nowych
zasad prowadzenia

dokumentacji
pracowniczej 

17/12/2018
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Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej 
 
Wprowadzane zmiany umożliwią pracodawcom prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
w postaci elektronicznej, która będzie równoważna z dokumentacją papierową. Pracodawca
będzie mógł zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację. Zmiana postaci
z papierowej na elektroniczną będzie następować poprzez sporządzenie odwzorowania
cyfrowego, w szczególności skanu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bądź kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy. Zmiana postaci z elektronicznej na
papierową będzie polegać na sporządzeniu wydruku i opatrzeniu go podpisem osoby
upoważnionej. Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji będzie związana z
obowiązkiem poinformowania pracownika o możliwości odbioru dokumentacji w ciągu 30 dni. 
 
Przekazywanie dokumentacji pracownikowi 
 
Na pracodawcy zostaną nałożone nowe obowiązki w zakresie doręczania informacji o
możliwości odbioru dokumentacji przez pracownika. Regulacje dotyczące sposobu i trybu
doręczania zawiadomień określone są w nowym rozporządzeniu MPRIPS w sprawie
dokumentacji pracowniczej. Pracodawca będzie mieć obowiązek powiadomić pracownika w  
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 przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania, ale również i przede wszystkim w
przypadku upływu okresu jej przechowywania. Obok świadectwa pracy, pracodawca będzie
przekazywał pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
możliwości jej odbioru przez pracownika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po
upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także o konieczności zniszczenia
dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w zakreślonym terminie. 
 
Akta osobowe i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
 
Nowością jest również wprowadzona w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy definicja dokumentacji
pracowniczej, która obejmuje łącznie akta osobowe pracowników oraz inną dokumentację w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy.  
 
Zakres, sposób oraz warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej określa
rozporządzenie MRPiPS. Akta osobowe pracownika składać się będą z 4 części. Wprowadzona
została nową część D, w której znajdą się dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika
odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które
przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu. Dokumentacja w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy będzie prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika i obejmować m. in.
dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz dokumenty związane z ubieganiem
się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. 
 
Przepisy nowego rozporządzenia MRPiPS będą mieć zastosowanie w całości do dokumentacji
pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r oraz
dokumentacji pracowników pozostających w dniu 1 stycznia 2019 r. w stosunku pracy, ale tylko w
zakresie nowej dokumentacji gromadzonej od dnia 1 stycznia 2019 r. W stosunku do bieżącej
dokumentacji, będziemy stosowali nowe rozporządzenie z wyłączeniem §2- §6, czyli z
wyłączeniem nowego sposobu ich prowadzenia. Pracodawcy nie będą mieć obowiązku
dostosowywania sposobu prowadzenia dokumentacji obecnych pracowników do nowego
rozporządzenia, nie mniej jednak będą mieli taką możliwość. Wszystkie dokumenty gromadzone
od 1 stycznia 2019 r. będą musiały być już prowadzone i przechowywane według nowych zasad. 
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KALENDARZ PFHR

WEC-Europe Governing Body, Bruksela 

Spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan 
Hotel Narvil, Serock 

SZKOLENIE PFHR: Recepta na skuteczną rozmowę
rekrutacyjną 

Spotkanie członków Polskiego Forum HR 
Hotel Victoria Sofitel, Warszawa

Rada Dyrektorów Personalnych 
Konfederacja Lewiatan 

SZKOLENIE PFHR: Prowadzenie dokumentacji
pracowniczej po zmianach  

4.12

7-8.12

10.12

11.12

13.12

17.12
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