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Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem 
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec.

Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów 
opublikowanych w informatorze „Akta pracownicze 2011” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz 
nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem siC na aródło. Niniejszy informator został przygotowany 
z zachowaniem najwycszej starannoWci i wykorzystaniem wysokich kwaliikacji, wiedzy i doWwiadczenia. 
Zaproponowane w informatorze „Akta pracownicze 2011” wskazówki, porady i interpretacje dotycz> sytuacji 
typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku moce wymagać dodatkowych, pogłCbionych kon-
sultacji. Publikowane rozwi>zania nie mog> być traktowane jako oicjalne stanowisko organów i urzCdów 
paMstwowych.

W zwi>zku z powycszym redakcja nie moce ponosić odpowiedzialnoWci prawnej za zastosowanie zawar-
tych w informatorze „Akta pracownicze 2011” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych 
przypadków.

27 wzorów dokumentów kadrowych, lista kontrolna: obowiązki 
w zakresie prowadzenia akt osobowych!
Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” – starannie wyselekcjonowane i zebrane 
informacje, wskazówki i porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostCpne, całoWciowo 
ogarniaj>ce tematykC prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 27 wzorów dokumentów ka-
drowych z objaWnieniami, jak je wypełniać. Praktyczne przykłady i lista kontrolna dotycz>ca 
gromadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników.
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Chcesz tak prowadzić akta pracownicze,  
by nie narazić się na kary w wyniku kontroli  

z Państwowej Inspekcji Pracy?

Korzystaj z gotowych i godnych zaufania wzorów umów,  
pism i innych dokumentów kadrowych!

W codziennym prowadzeniu akt pracowniczych niezbCdne s> gotowe formularze, 
które mocna szybko wypełnić i wydrukować. DziCki temu oszczCdzasz wiele cen-
nego czasu i masz pewnoWć, ce druk, na którym np. podpisujesz lub wypowiadasz 
umowC, odpowiada wymogom prawnym. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliWmy 
elektroniczne opracowanie najwacniejszych wzorów umów i pism podzielonych 
na czCWci A, B, C akt pracowniczych. Zapewniamy, ce dziCki tej fachowej pomocy 
zyskasz pewnoWć, ce akta pracownicze prowadzone s> bezbłCdnie i rzetelnie.

http://www.kadryonline.pl
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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Czy wiesz, ce akta pracownicze s> sprawdzane przez inspektorów 
PIP w pierwszej kolejnoWci? Kacdy doWwiadczony inspektor bez trudu 
znajdzie w nich nieprawidłowoWci. Prowadzenie akt pracowniczych 
obwarowane jest tyloma nakazami, ce przy wiCkszej liczbie pracow-
ników łatwo o pomyłkC czy pozornie niewinne uchybienie. Dlatego 
z roku na rok utrzymuje siC wysoki odsetek irm, w których niewłaW-
ciwie prowadzona jest dokumentacja pracownicza.

WielkoWć irmy ani jej branca nie maj> znaczenia. Okazuje siC, ce 
w kacdej kontrolowanej przez PIP irmie łatwo znaleać niedoci>gniCcia 
formalne w dokumentach personalnych. Inspektorzy PIP sprawdzaj>c 
rzetelnoWć prowadzenia akt, mog> zakwestionować nawet niepodzie-
lenie dokumentacji na czCWci, brak numeracji kart czy...

Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliWmy publikacjC fachow> 
dla specjalistów ds. personalnych – „Akta pracownicze 2011”.

To wyj>tkowa, starannie przygotowana pozycja wydawnicza, która 
kompleksowo omawia zasady prowadzenia akt pracowniczych. Teraz 
mocesz bez ducego trudu poznać najwacniejsze tajniki bezbłCdnego 
prowadzenia kacdej z czCWci akt osobowych – A, B i C. Dla Twojej 
wygody kacda z nich została omówiona odrCbnie.

Informator „Akta pracownicze 2011” pomoce Ci unikn>ć kłopotów, 
jakie mog> CiC spotkać w wyniku kontroli z PaMstwowej Inspekcji 
Pracy.

Pocytecznej lektury!

Iwona Jaroszewska-Ignatowska
redaktor merytoryczny

Anna Makarczuk
redaktor

http://www.kadryonline.pl
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AKTA OSOBOWE  
PRACOWNIKÓW

Koniecznie przeczytaj:
	Dla kogo trzeba prowadzić akta osobowe?
	Jakie dokumenty nalecy gromadzić w poszczególnych czCWciach akt osobowych?
	Czy dokumenty nalecy przechowywać w kopiach, czy w oryginałach?
	Jak numerować dokumentacjC?
	Przez jak długi czas przechowywać dokumentacjC płacow> i pracownicz>?
	Co powinien zrobić z dokumentacj> osobow> pracodawca, gdy zakład pracy ule-

ga likwidacji?

§  Podstawowe akty prawne:
1. Obowi>zek prowadzenia i sposób przechowywania akt osobowych: ustawa z 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., w tekWcie 
w skrócie: kp) 
 art. 94 pkt 9a i 9b kp,
 art. 281 pkt 6 kp.

2. Sposób prowadzenia akt osobowych: rozporz>dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach zwi>zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.; w tekWcie zwane: rozporz>dzeniem)
 § 1 ust. 3 rozporz>dzenia,
 § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporz>dzenia.

3. Okres przechowywania dokumentacji płacowej: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeM Społecznych (tekst jednolity: Dz.U z 2009 r. 
nr 153, poz. 1227 ze zm.)
 art. 125a ust. 4 tej ustawy.

4. Okres przechowywania akt osobowych: ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673 ze zm.)
 art. 51u tej ustawy.

http://www.kadryonline.pl
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Obowiązek prowadzenia akt osobowych
Nieprowadzenie akt osobowych jest wykroczeniem, za które pracodawca moce zostać 

ukarany grzywn>. Zapoznajcie siC wiCc z zasadami prowadzenia i przechowywania akt pra-
cowniczych, gdyc inspektor pracy w razie kontroli u Was z pewnoWci> bCdzie sprawdzał, czy 
prowadzicie akta osobowe i czy robicie to prawidłowo.

Podstawa prawna
 Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników reguluje rozporz>dzenie MPiPS 

z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach zwi>zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.), zwane dalej rozporz>dzeniem.

Dla kacdego pracownika oddzielnie pracodawca powinien załocyć i prowadzić akta oso-
bowe (art. 94 pkt 9a kp). Dotyczy to pracowników, a wiCc osób zatrudnionych na podstawie: 
umowy o pracC, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracC (art. 2 kp). 
Nie musicie prowadzić teczek personalnych dla osób, które angacujecie na podstawie umów 
zlecenia, umów o dzieło, cywilnoprawnych kontraktów menedcerskich oraz w ramach 
tzw. samozatrudnienia.

PRZYKŁAD 1

Kadrowa zastanawia siC, czy moce prowadzić jedn> teczkC personaln> dla wszyst-
kich czterech pracowników magazynu, choćby z tego powodu, ce podpisali umowC 
o wspólnej odpowiedzialnoWci materialnej.

Niestety nie. Paragraf 6 ww. rozporz>dzenia stanowi, ce akta osobowe prowadzi siC 
oddzielnie dla kacdego pracownika. Nie ma mocliwoWci prowadzenia akt zbiorowych. 
Umowa o wspólnej odpowiedzialnoWci materialnej powinna być sporz>dzona w tylu 
egzemplarzach, by mocliwe było przekazanie po jednym egzemplarzu kacdemu 
pracownikowi oraz wł>czenie po jednym egzemplarzu do czCWci B akt osobowych 
kacdego z pracowników, którego dotyczy umowa.

PRZYKŁAD 2

Andrzej D. był zatrudniony w irmie Delta sp. z o.o. przez dwa i pół roku na czas 
okreWlony. Po upływie tego terminu pracownik znalazł pracC u innego praco-

http://www.kadryonline.pl
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dawcy. Obecnie w irmie Delta ma miejsce rekrutacja i wszystko wskazuje na to, 
ce Andrzej D. znów zostanie zatrudniony i to na tym samym stanowisku pracy 
co poprzednio. Kadrowa zastanawia siC, czy jeWli zapadnie pozytywna decyzja, 
powinna załocyć now> teczkC osobow>, czy tec moce dalej prowadzić tC, któr> 
pracownik miał do tej pory.

Przepisy nie okreWlaj>, co nalecy robić w takich sytuacjach. Skoro zatem nie ma naka-
zu załocenia i prowadzenia nowej teczki akt osobowych, mocna poprzestać, naszym 
zdaniem, na tej, która była załocona w zwi>zku z poprzednim zatrudnieniem. Nalecy 
jednak pamiCtać, by zgromadzić now> dokumentacjC (w czCWci A – nowe zaWwiadcze-
nie lekarskie o zdolnoWci pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku 
oraz nowe Wwiadectwa pracy; w czCWci B – now> umowC, szkolenie wstCpne bhp 
i pozostał> dokumentacjC).

Akta osobowe prowadzi każdy pracodawca!
Akta osobowe dla zatrudnianych pracowników musi prowadzić kacdy pracodawca, nieza-

lecnie od liczby pracowników, których zatrudnia. Nieprowadzenie akt osobowych jest wy-
kroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które mocecie być ukarani grzywn> (art. 281 
pkt 6 kp). Inspektor pracy w razie kontroli z pewnoWci> bCdzie sprawdzał, czy prowadzicie 
akta osobowe i czy robicie to prawidłowo.

PRZYKŁAD

Kazimierz Z. prowadzi działalnoWć gospodarcz> jako osoba izyczna. Zajmuje siC 
handlem obwoanym. Ma zamiar zatrudnić swojego kuzyna na podstawie umowy 
o pracC na czas okreWlony. Zastanawia siC, czy dla tego jednego pracownika bCdzie 
musiał prowadzić akta osobowe.

Kacdy pracodawca, który zatrudnia pracowników w ramach stosunku pracy (a wiCc 
na podstawie umowy o pracC, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy 
o pracC), musi dla kacdego pracownika z osobna prowadzić akta osobowe. Nie ma 
przy tym znaczenia, ilu pracowników zatrudniania. Obowi>zek prowadzenia akt oso-
bowych dotyczy wiCc równiec tych pracodawców, którzy zatrudniaj> choćby jednego 
pracownika.

Odpowiedzialność kadrowej
Zwykle obowi>zek prowadzenia akt osobowych w irmie nalecy do obowi>zków kadrowej 

(specjalisty do spraw kadr). NieprawidłowoWci w zakresie prowadzenia tej dokumentacji, jeWli 

http://www.kadryonline.pl
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s> zawinione przez kadrow> (np. brak prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nietermino-
we sporz>dzanie umów o pracC, brak gromadzenia poszczególnych dokumentów z przyczyn 
lec>cych po stronie kadrowej, a nie po stronie innych pracowników), mog> być przyczyn> 
wypowiedzenia jej umowy o pracC.

Jak powinny wyglądać akta osobowe?
Akta osobowe powinny składać siC z trzech czCWci: A, B i C. Te czCWci powinny być wy-

raanie oddzielone: 
1. w czCWci A – musicie gromadzić dokumenty zwi>zane z ubieganiem siC kandydata o zatrud-

nienie;
2. w czCWci B – musicie gromadzić dokumenty dotycz>ce nawi>zania stosunku pracy oraz 

przebiegu zatrudnienia pracownika;
3. w czCWci C – musicie gromadzić dokumenty zwi>zane z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 1 

i 2 rozporz>dzenia).

Numerowanie i spis dokumentów w aktach osobowych
Zgodnie z rozporz>dzeniem dokumenty znajduj>ce siC w poszczególnych czCWciach akt 

osobowych powinniWcie ułocyć w porz>dku chronologicznym oraz ponumerować (§ 6 ust. 3 
rozporz>dzenia). Numerujecie wiCc dokumenty w ramach poszczególnych czCWci akt oso-
bowych. Kacda z czCWci powinna ponadto zawierać pełny wykaz (spis treWci) znajduj>cych 
siC w niej dokumentów (§ 6 ust. 3 rozporz>dzenia). JeWli wiCc pracownik doniesie Wam np. 
kolejne Wwiadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy albo zaWwiadczenie o ukoMczeniu 
jakiegoW kursu, musicie pamiCtać, by oprócz tego, ce wepniecie kopiC takiego Wwiadectwa lub 
zaWwiadczenia do akt osobowych, nadać jej numer i dokonać zmiany spisu treWci tej czCWci 
akt, w której dokonujecie takiego uzupełnienia.

UWAGA! PamiCtajcie, ce w czCWci A akt osobowych pracownika przechowujecie odpisy lub 
kopie składanych dokumentów, nigdy nie oryginały. Mocecie c>dać od pracownika przedło-
cenia oryginałów dokumentów tylko do wgl>du lub sporz>dzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 
ust. 3 rozporz>dzenia).

Wykaz dokumentów, które powinny znajdować siC w aktach osobowych, z podzia-
łem na poszczególne czCWci, przedstawiamy w tabeli na stronie 10.
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