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Uzasadnienie

I. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego.
Projekt ustawy ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców
z tytułu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników. Projektowane rozwiązania polegają na ograniczeniu zakresu
i czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców. Będą one na nowo,
w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów i ochrony praw pracowniczych
i emerytalnych, kształtowały zasady ogólne przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Projekt uwzględnia zasadę nienaruszania dotychczasowych uprawnień pracowników.
Prowadzone analizy wykazały potrzebę określenia nowych okresów przechowywania tej
dokumentacji i ich zróżnicowania zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności do
celów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz dla celów emerytalno – rentowych.
II. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projektowana ustawa.
W obecnym stanie prawnym, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest
obowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz akta osobowe pracowników. Zgodnie art. 94 ustawy Kodeks pracy pracodawca jest
obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników (pkt 9a) oraz przechowywać dokumentację w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących
uszkodzeniem lub zniszczeniem (pkt 9b). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi
wykroczenie przeciwko prawom pracownika, o którym mowa w art. 281 pkt 6 i 7 Kodeksu
pracy.
Dla większości dokumentów wymagane jest zachowanie formy pisemnej. W aktach
osobowych pracownika gromadzone są dokumenty obligatoryjne oraz złożone dobrowolnie.
W zakresie dokumentacji płacowej, zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1440, z póżn. zm.) płatnik składek jest obowiązany przechowywać listy płac, karty
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru
emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy
u danego płatnika.
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Akta osobowe i płacowe są dokumentacją tzw. niearchiwalną i posiadają ustalony przez
ustawodawcę czasowy okres przechowywania wynoszący 50 lat, po upływie którego są
niszczone. Okres 50 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od dnia
zakończenia pracy u danego pracodawcy dla dokumentacji osobowej i od dnia wytworzenia
dla dokumentacji płacowej. Regulująca tę kwestię ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn.
zm.) przewiduje także, że w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub
ogłoszenia upadłości, pracodawca musi wskazać podmiot prowadzący działalność
w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego
przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca
50 - letniego okresu przechowywania dokumentacji. W sytuacji braku środków finansowych
dokumentacja przekazywana jest do archiwum państwowego, po uprzednim uzyskaniu
postanowienia

sądu

o niemożności

zapewnienia

środków

na

koszty

dalszego

przechowywania. Koszty te są pokrywane ze środków będących w dyspozycji Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych.
Pracodawcy, zależnie od możliwości finansowo–organizacyjnych, przechowują
dokumentację pracowniczą byłych pracowników we własnym zakresie lub oddają na
przechowanie profesjonalnym przechowawcom.
Sposób oraz zakres prowadzenia i gromadzenia dokumentów określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). Pracodawca
prowadzi akta osobowe w podziale na trzy części: A (dokumenty zgromadzone w związku
z ubieganiem się o zatrudnienie), B (dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz
przebiegu zatrudnienia pracownika) i C (dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia).
Ponadto pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika następującą
dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: kartę ewidencji czasu pracy,
imienna kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych
z pracą, kartę ewidencyjną 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.
Szacuje się, że łączne roczne koszty administracyjne w gospodarce z tytułu prowadzenia
i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą 130 mln PLN.
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III. Projektowane rozwiązania.
Projekt ustawy określa nowe okresy przechowywania dokumentacji, zróżnicowane
zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności do celów bieżących, do dochodzenia
roszczeń ze stosunku pracy oraz dla celów emerytalno – rentowych.
W dodawanym art. 944 Kodeksu pracy proponuje się określić trzy okresy
przechowywania: (1) okres zatrudnienia (określany jako „0 lat”, tj. zniesienie obowiązku
przechowywania

dokumentu

po

zakończeniu

zatrudnienia

u danego

pracodawcy),

(2) pięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (dla dokumentacji, która może być pomocna przy
dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy) oraz (3) pięćdziesięcioletni okres po ustaniu
zatrudnienia (co do zasady, dotyczący dokumentów gromadzonych dla celów emerytalnorentowych). Dla okresów przechowywania tylko przez czas zatrudnienia oraz przez 50 lat
przewiduje się opracowanie zamkniętych katalogów dokumentów. Pozostałe dokumenty
podlegałyby obowiązkowi przechowywania przez okres 5 lat od ustania zatrudnienia. Jeżeli
przepisy dotyczące stosunku pracy określonej kategorii pracowników będą przewidywały
obowiązek włączenia do akt osobowych pracownika danego dokumentu, nie określając czasu
jego przechowywania, czas przechowywania takiego dokumentu wynosiłby 5 lat od dnia
rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.
Okres pięcioletni, proponowany dla dokumentacji, która może być pomocna przy
dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy, uwzględnia okres przedawnienia tych roszczeń
wynoszący 3 lata zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy i został określony biorąc pod uwagę
m. in. uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości dane statystyczne w zakresie czasu trwania
postępowań sądowych prowadzonych przez sądy pracy. Z danych tych wynika, że dla ponad
99,6% spraw czas trwania postępowania sądowego, od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I
instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, wynosi do 5 lat. Średni czas trwania
postępowania sądowego wynosi: w sądach rejonowych (gdzie rozpatrywanych jest 98%
spraw) 6-7 miesięcy, a w sądach okręgowych ok. 10 miesięcy.
Wskazany 5-letni okres przechowywania dokumentacji dla celów dochodzenia roszczeń
pracowniczych jest optymalny. Należy podkreślić, że w chwili wniesienia pozwu strona
dołącza niezbędne dokumenty w sprawie. Od uznania sądu zależy czy dokumentacja ta ma
zostać uzupełniona, przez kogo i w jakim zakresie. W związku z tym, że dochodzenie
roszczenia ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne, należy założyć, że racjonalny pracodawca nie dokona
niszczenia dokumentacji danego pracownika po upływie 5 lat od dnia rozwiązania albo
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wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli którakolwiek ze stron (pracownik albo pracodawca)
dochodzi roszczenia przed sądem.
Zakłada

się

dopuszczenie

przechowywania

dokumentu

po

upływie

okresu

przewidzianego w ustawie aż do maksymalnego okresu wynoszącego 50 lat. Decyzję w tym
przedmiocie podejmowałby pracodawca biorąc pod uwagę, że przechowywanie danych
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą może mieć miejsce nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz z uwzględnieniem
usprawiedliwionych interesów stron stosunku pracy.
Ustalenie okresów „0 lat” i 5 lat jako terminów, po których istniałby obowiązek
usuwania dokumentów z teczek osobowych, wiązałoby się ze wzrostem nakładów pracy
związanej z czynnościami wydzielania akt z teczki osobowej, tj. koniecznością weryfikacji
dokumentacji po ustaniu zatrudnienia pracownika oraz ponownie, po upływie 5 lat.
Stanowiłoby

to

poważne

obciążenie

organizacyjno-finansowe

dla

pracodawców.

Wprowadzane ułatwienia, mające na celu zmniejszenie kosztów przechowywania
dokumentacji pracowników, nie powinny generować dodatkowego nakładu pracy, którego
koszty mogłyby przewyższyć oczekiwane korzyści. W celu uniknięcia ponoszenia
znaczących kosztów z tego tytułu, zakłada się ustawowe określenie przedmiotowych okresów
(„0 lat” i 5 lat) jako okresów minimalnego przechowywania, tj. po upłynięciu których
dopuszczone byłoby przechowywanie dłużej, aż do maksymalnego okresu wynoszącego
50 lat. Decyzję w tym przedmiocie podejmowałby sam pracodawca.
Należy zauważyć,

że

już

w obecnym

systemie prawnym

jest

obowiązek

przechowywania teczki osobowej z pełną dokumentacją pracownika przez 50 lat, pomimo że
część tej dokumentacji nie jest przydatna, nawet potencjalnie, dla korzystania przez
pracownika z przysługujących mu uprawnień, czy to w ramach dochodzenia roszczeń z tytułu
stosunku pracy, czy też w dłuższej perspektywie dla celów emerytalno-rentowych.
Nowe rozwiązanie polegające na możliwości przechowywania dokumentów o krótszym
okresie przechowywania - dłużej niż „0 lat” czy 5 lat - nie naruszy praw i wolności osoby,
której dane dotyczą.
W związku z ustaleniem nowych okresów przechowywania dokumentacji, zmianie
ulegnie sposób gromadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z nowym art. 945 Kodeksu
pracy akta osobowe pracownika będą składały się z trzech części, ale wyodrębnionych ze
względu na okres przechowywania gromadzonych w nich dokumentów. Rodzaje
dokumentów gromadzonych w poszczególnych częściach akt osobowych oraz sposób
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prowadzenia tych akt zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 945 § 3
Kodeksu pracy.
W celu zapewnienia płynnego przejścia na nowy system gromadzenia akt
pracowniczych, projekt ustawy zakłada, że dokumenty z akt osobowych pracowników
zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy i zgromadzone do tego dnia, staną się
dokumentami przechowywanymi przez okres 50 lat od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy, chyba że pracodawca zdecyduje o stosowaniu do tych dokumentów nowych
zasad ich przechowywania.
Kolejne dokumenty dołączane do akt osobowych będą umieszczane w częściach
odpowiadających okresowi ich przechowywania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy rodzajów dokumentów gromadzonych w aktach
osobowych pracowników, opracowany został wykaz tych dokumentów obejmujący
175 pozycji. Określono zamknięte katalogi dokumentów dla okresów przechowywania „0 lat”
i 50 lat. Do przechowywania tylko przez okres zatrudnienia zakwalifikowano 23 pozycje,
natomiast 50-letnim okresem przechowywania objęto 31 pozycji (11 rodzajów dokumentów).
Katalogi te zostaną ujęte w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 945 § 3 Kodeksu
pracy. Natomiast pozostałe dokumenty objęte 5-letnim okresem przechowywania zostaną
w rozporządzeniu określone rodzajowo w katalogu otwartym. Rozporządzenie to zastąpi
obecnie funkcjonujące rozporządzenie wydane na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy,
w związku z czym w projekcie ustawy uregulowano uchylenie tego przepisu.
W odniesieniu do akt osobowych pracowników, których stosunek pracy uległ
rozwiązaniu albo wygasł do dnia wejścia w życie projektowanych rozwiązań, przewiduje się
możliwość dokonywania przez pracodawców selekcji i zniszczenia dokumentów z powodu
upływu okresu przechowywania tych dokumentów. Dotyczyć to będzie jednak tylko
dokumentów wytworzonych po 31 grudnia 1998 r. tj. od czasu wprowadzenia reformy
emerytalnej, która ustanowiła konta ubezpieczonych i mechanizm uzależniający wysokość
przyszłej emerytury od wysokości sumy opłaconych składek. Decyzja o podjęciu czynności
mających na celu tzw. odchudzenie teczki osobowej pozostaje w gestii pracodawcy, który
będzie ją podejmował z uwzględnieniem kosztów i korzyści wynikających dla niego z tego
tytułu.
Pracodawca na wniosek pracownika, w dniu ustania zatrudnienia tego pracownika,
będzie wydawał kopie lub odpisy świadectw pracy wydanych przez innych pracodawców,
złożonych przez pracownika na etapie ubiegania się o zatrudnienie oraz kopie lub odpisy
dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy
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określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, złożonych przez pracownika, uzyskanych
u innych pracodawców. Przepis ma na celu nieprzechowywanie tych samych dokumentów
przez wielu pracodawców.
Przewidziano również możliwość dokonania zniszczenia dokumentacji z akt osobowych
po śmierci pracownika, pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę od organu rentowego
informacji o przyznaniu renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Zgodnie z § 35 i 36
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie
postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412) dokumenty
składające się na akta sprawy przechowuje się przez okres 50 lat (w przypadku dokumentów
odwzorowanych cyfrowo), a w przypadku prowadzenia akt sprawy w formie papierowej
decyzję w sprawach świadczeń organ dołącza do tych akt. Ocenia się, że na podstawie tak
prowadzonych akt mogą być wydane „kolejne” decyzje dla „nowych” ujawnionych
uprawnionych, bez potrzeby sięgania do akt pracowniczych zmarłego pracownika, a co za
tym idzie - ich dalszego przechowywania.
W związku z powyższym uprawnieniem pracodawcy, 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.) zaproponowano regulację, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł
wystąpić do organu rentowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika,
o udzielenie informacji o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie przyznania prawa do
świadczenia, po śmierci tego pracownika.
Oczekiwanym efektem projektu ustawy jest ograniczenie kosztów pracodawców
poprzez zmniejszenie kosztów przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze
znacznym ograniczeniem liczby dokumentów objętych obligatoryjnym archiwizowaniem
przez okres 50-ciu lat.
W projekcie ustawy zmianie ulega art. 229 § 7 Kodeksu pracy. Zmiana polega na
zwolnieniu pracodawcy z obowiązku przechowywania orzeczeń lekarskich wydanych po
rozwiązaniu stosunku pracy, gdy badania przeprowadzono na wniosek byłego pracownika.
Orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami będą mieściły się
w kategorii dokumentów przechowywanych przez pracodawcę przez okres 5 lat od
zakończenia pracy pracownika. W związku z przyjęciem takiego okresu przechowywania,
bezprzedmiotowe byłoby dołączenie do akt tych orzeczeń, które zostały wydane w związku
z wnioskiem pracownika złożonym po 6 lub 10 latach od zakończenia pracy. Dokumentacja
medyczna będzie w takim przypadku dostępna w jednostce służby medycyny pracy.
Ww. orzeczenia lekarskie byłyby przechowywane, jak dotychczas, przez okres 20 lat (lub 40
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lat w przypadku pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne
itp.) na podstawie przepisów ustawy o służbie medycyny pracy. Kwestię okresów
przechowywania orzeczeń reguluje § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca
2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149,
poz. 1002).
Zmiana art. 231 Kodeksu pracy wynika z przeniesienia do ustawy regulacji dotyczących
przejmowania akt osobowych przez nowego pracodawcę, zawartych obecnie w § 9
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zostanie
zastąpione przez nowe rozporządzenie.
Zmiana art. 29 Kodeksu pracy związana jest z przeniesieniem do ustawy regulacji
dotyczących sporządzania umowy o pracę, zawartych obecnie w § 2 ww. rozporządzenia.
IV. Wejście w życie.
Zgodnie z art. 7 projektu, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
V. Informacje końcowe.
Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego
też nie podlega notyfikacji.
Projekt ustawy nie narusza przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M. P. poz. 979), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
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