Projekt
z dnia 27.03.2015 r.
U S T AWA
z dnia …………………………….
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 231 dodaje się § 7 i 8 w brzmieniu:
„§ 7. Dotychczasowy

pracodawca

przekazuje

dokumentację

w

sprawach

związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników przejmowanych
nowemu pracodawcy.
§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio także w przypadku, gdy z mocy
odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy
nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tych pracowników.”;
2)

w art. 29 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
„§ 21. Pisemną umowę o pracę albo potwierdzenie ustaleń co do stron umowy,
rodzaju umowy oraz jej warunków sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.”;

3)

po art. 943 dodaje się art. 944 i 945 w brzmieniu:
„Art. 944 § 1. Pracodawca obowiązany jest przechowywać akta osobowe
pracowników przez ustalony okres, zależnie od rodzaju dokumentu: co najmniej przez
okres zatrudnienia, co najmniej przez okres 5 lat od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy u danego pracodawcy, nie dłużej niż przez okres 50 lat, oraz przez okres
50 lat od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy u danego pracodawcy.
§ 2. Jeżeli przepisy dotyczące stosunku pracy określonej kategorii pracowników
przewidują obowiązek włączenia do akt osobowych pracownika danego dokumentu, nie
określając czasu jego przechowywania, czas przechowywania takiego dokumentu
wynosi 5 lat od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

1)

Wymienione zostaną ustawy, których zmiana, wg resortów i innych organów, będzie konieczna dla
kompleksowego uregulowania kwestii przechowywania dokumentacji pracowniczej
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§ 3. Pracodawca na wniosek pracownika, w dniu rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy, wydaje:
1)

kopie lub odpisy świadectw pracy wydanych przez innych pracodawców,
złożonych przez pracownika na etapie ubiegania się o zatrudnienie oraz

2)

kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym
stanowisku, złożonych przez pracownika, uzyskanych u innych pracodawców.
§ 4. Pracodawca może, po uzyskaniu od organu rentowego informacji o przyznaniu

renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, dokonać zniszczenia dokumentacji z akt
osobowych dotyczących tego pracownika.
Art. 945 § 1. Akta osobowe pracownika zawierają dokumenty związane
z ubieganiem się o zatrudnienie, dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu
zatrudnienia oraz związane z ustaniem zatrudnienia.
§ 2. Akta osobowe pracownika składają się z trzech części, wyodrębnionych ze
względu na okres przechowywania gromadzonych w nich dokumentów.
§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi w drodze rozporządzenia:
1)

rodzaje dokumentów składanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz
przez pracownika,

2)

rodzaje dokumentów gromadzonych w poszczególnych częściach akt osobowych
wyodrębnionych ze względu na okres przechowywania dokumentów,

3)

sposób prowadzenia akt osobowych,

4)

dokumenty stanowiące dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy,

5)

zakres informacji umieszczanych w karcie ewidencji czasu pracy,

6)

dokumenty dołączane do karty ewidencji czasu pracy,

7)

pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

8)

pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika,

9)

pomocniczy wzór umowy o pracę,

10) pomocnicze

wzory

o wypowiedzeniu

pism

zawierających

umowy o

pracę,

o

oświadczenia
wypowiedzeniu

woli

pracodawcy

umowy o

pracę

z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, o wypowiedzeniu warunków
pracy lub płacy oraz o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

–3–

– uwzględniając znaczenie poszczególnych dokumentów dla ustalania uprawnień
pracowniczych, uprawnień z ubezpieczenia społecznego, przestrzeganie przepisów prawa
pracy, a także podział akt osobowych na części.”;
4)

w art. 229 § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie
badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5 pkt 1.”;

5)

uchyla się art. 2981.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm. 2)) po art. 122 dodaje się art.
122a w brzmieniu:
„Art. 122a. Pracodawca może wystąpić do organu rentowego, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania zmarłego pracownika wskazane w dokumentacji
pracowniczej, lub miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o rentę
rodzinną, o udzielenie informacji o przyznaniu renty rodzinnej po tym pracowniku.”.
Art. 3. Przepisy art. 944 i 945 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą stosuje się do akt osobowych pracowników zatrudnianych od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy oraz do dokumentów gromadzonych w aktach osobowych
poczynając od tego dnia – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w
życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Dokumenty z akt osobowych pracowników zatrudnionych w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy i zgromadzone do tego dnia, stają się dokumentami
przechowywanymi przez okres 50 lat od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
chyba że pracodawca zdecyduje o stosowaniu do tych dokumentów zasad ich
przechowywania określonych w art. 944 i 945 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5. 1. Akta osobowe pracowników, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu albo
wygasł do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechowuje się przez okres 50 lat od dnia
rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracodawca może dokonać zniszczenia dokumentów zgromadzonych w aktach
osobowych pracownika, wytworzonych po dniu 31 grudnia 1998 r., z powodu upływu okresu
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 983, poz. 1717
i poz. 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, poz. 567 i poz. 1682.

–4–

przechowywania tych dokumentów, określonego w przepisach ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 6. Akta osobowe pracownika przekazane, do dnia wejścia w życie przepisów
ustawy zmienianej

w art. 1,

na podstawie

umowy przechowania przedsiębiorcom

prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej
i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, oraz innym podmiotom
uprawnionym do wykonywania tego rodzaju działalności, są przechowywane zgodnie
z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

