
4 lata do emerytury – również oni mogą być raczej spokojni o  swoje posady. Tylko 
w nielicznych, ściśle określonych przypadkach pracodawca może wypowiedzieć takim 
pracownikom umowę. Nieco łatwiej jest ze zmianą warunków zatrudnienia – przepisy 
wskazują bowiem kilka przypadków, w których wręczenie wypowiedzenia zmieniają-
cego nawet chronionemu pracownikowi jest możliwe.

Ciąża i urlop macierzyński – ochrona niemal kompletna 
Najtrwalszą i jednocześnie najtrudniejszą do naruszenia ochroną przed zwolnieniem ob-
jęte są kobiety w ciąży oraz pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego. W tych 
okresach pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę – chyba że 
zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika (na mocy art. 52 Kodeksu pracy – dalej kp). Należy jednak pamiętać, że jeżeli 
w zakładzie działa organizacja związkowa, zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe dopiero 
po uzyskaniu jej zgody. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy nie 
obejmuje pracownicy ciężarnej w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.
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ZDANIEM PIP: Badania lekarskie  
a urlop wypoczynkowy
Bezpośrednio po zakończeniu urlopów macierzyńskich pracownik może 
wnioskować o udzielenie całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego 
(zaległego i bieżącego). Pracodawca w takiej sytuacji nie ma prawa mu odmówić. 

Wypowiedzenie to tryb rozwiązania stosunku pracy, z którego może skorzystać 
zarówno pracownik, jak i pracodawca. Bywa jednak, że zamiar wypowiedzenia 
umowy przez pracodawcę utrudniają przepisy, które roztaczają nad niektórymi 
zatrudnionymi ochronę przed zwolnieniem.

Najliczniejszą grupą pracowników korzystających z ochrony przed wypowiedzeniem 
i  rozwiązaniem stosunku pracy są zatrudnieni rodzice. Zwolnić kobietę w  ciąży lub 
pracownika (zarówno matkę, jak i  ojca dziecka) korzystającego z  urlopów z  tytułu 
rodzicielstwa jest niezwykle trudno. Podobnie jest z  pracownikami, którym brakują 

Jak postąpić, jeśli o taki urlop wnioskuje pracownica, która przed porodem przebywała na 
długim – ponad 30-dniowym – zwolnieniu lekarskim? Czy przed rozpoczęciem urlopu po-
winna zrobić badania kontrolne i przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie?
A co z pracownikiem, któremu tuż przed lub w trakcie zaplanowanego urlopu wypoczyn-
kowego kończy się termin ważności zaświadczenia z badań okresowych? Czy pracodawca 
może wstrzymać wypoczynek i żądać od zatrudnionego stawienia się u lekarza i przedsta-
wienia aktualnego zaświadczenia?

wyjaśnienia PIP na stronie 12



 2 l Wejdź na stronę: WWW.praWo-pracy.Wip.pl             Zadaj pytanie redaKcji: praWopracy@Wip.pl l 3 

Co do zasady przekazanie danych oso-
bowych przez kandydata na pracownika 
lub pracownika następuje poprzez wypeł-
nienie przez niego kwestionariusza oso-
bowego (innego dla osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie i  innego dla osoby już za-
trudnionej). 

Trzeba ujawnić dane  
o służbie wojskowej
Określony w  przepisach prawa pracy 
wzór kwestionariusza osobowego dla 
pracownika przewiduje podanie m.in. 
danych dotyczących powszechnego obo-
wiązku obrony. Pracodawca może po-
przestać na przyjęciu oświadczenia pra-
cownika w  powyższym zakresie poprzez 
wypełnienie kwestionariusza osobowego. 
Może też żądać udokumentowania wska-
zanych w kwestionariuszu informacji po-
przez przedstawienie przez pracownika 
książeczki wojskowej.
Zawiera ona dane osobowe posiadacza, 
dane organu wydającego oraz informacje 
dotyczące powszechnego obowiązku obro-
ny i przebiegu czynnej służby wojskowej.

Tylko dane dozwolone przepisami
Pracodawca nie może jednak kserować 
i  przechowywać książeczki wojskowej 
w  częściach zawierających informacje 
inne niż zawarte we wzorze kwestio-
nariusza lub potrzebnych dla ustalenia 
uprawnień pracowniczych. W  sytuacji 
gdy kopia dokumentu (lub któraś ze 
stron tego dokumentu) zawiera zarów-
no dane osobowe, których pracodawca 
może żądać oraz dane, których poda-
nia nie może się domagać, pracodaw-
ca może przechowywać kopię takiego 
dokumentu, jeśli dane niemogące być 
w posiadaniu pracodawcy zostały zano-
nimizowane, tzn. są niewidoczne w tre-
ści dokumentu. W  celu uzyskania kopii 
dokumentu bez tych danych można po-

prosić pracownika, aby przedkładając 
książeczkę wojskową do skserowania, 
chwilowo zasłonił dane, których praco-
dawca nie może posiadać.

Właściwa będzie część A lub B akt
Kopię książeczki wojskowej należy prze-
chowywać w części A akt osobowych.  
Poświadcza ona bowiem okoliczności 
mające wpływ na uprawnienia pracow-
nicze, co wskazuje część A jako właściwą 
do przechowywania kopii książeczki woj-
skowej.
Jeśli jednak kopia książeczki służy jedy-
nie udokumentowaniu danych w zakre-
sie powszechnego obowiązku obrony 
podanych w kwestionariuszu osobowym 
wypełnionym przez pracownika, należy 
ją umieścić w części B akt osobowych. 
Zarówno kwestionariusz osobowy pra-
cownika, jak i kopie dokumentów po-
twierdzających zawarte w nim dane, 
przechowuje się w właśnie w części B akt 
osobowych.

Bartosz Miszewski
radca prawny, specjalista prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA:
art. 221 § 2 pkt 2, § 3 i § 5 ustawy  
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(tekst jedn.: dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
art. 54 ust. 1 i 2, art. 120, art. 122, art. 125 
ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony (tekst jedn.: dz.U. z 2012 r. 
poz. 461 ze zm.),
§ 1 ust. 1, 3 i 4, § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 
lit. l rozporządzenia ministra pracy i polityki 
socjalnej z 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 ze zm).

Umowy i dokumentacja

NA WNIOSEK CHOĆ NIE NA KORZYŚĆ
Pracownicy przychodzą do pracodawcy 
z różnymi sprawami – składają wnioski, 
prośby, propozycje. Jeśli przepisy na to po-
zwalają, pracodawca może się do nich przy-
chylić i pójść na rękę pracownikowi. Jednak 
i tutaj jest pewne „ale” – zastosowane 
rozwiązanie nie może być dla pracownika 
mniej korzystne niż przewidują to przepisy 
prawa pracy. 
Jak to – przecież pracownik na pewno nie 
będzie zabiegał o coś, co jest dla niego 
niekorzystne… Wygląda jednak na to, że 
prawo jest bardzo propracownicze, czasem 
nawet bardziej niż oczekiwaliby tego sami 
pracownicy.

Emilia Wawrzyszczuk
redaktor prowadząca, specjalista w zakresie 
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w grudniu: 22 318 07 34
w styczniu: 22 318 07 30

Przechowywanie w aktach osobowych 
kopii dokumentów pracownika
Pytanie: Czy w części B akt osobowych można trzymać kopię książeczki woj-
skowej – czy zakres danych w książeczce jest większy niż dane wymagane 
w kwestionariuszu osobowym pracownika i nie można przechowywać w aktach 
kopii książeczki? Czy też książeczkę wojskową można zaliczyć do dokumentacji 
o powszechnym obowiązku służby wojskowej, o czym mówi rozporządzenie do-
tyczące prowadzenia akt osobowych, i w związku z tym konieczne, albo dopusz-
czalne, jest trzymanie kopii w aktach – zarówno z punktu widzenia prawa pracy, 
jak i ochrony danych osobowych?

Odpowiedź: Pracodawca nie ma obowiązku przechowywania w aktach osobo-
wych pracownika kopii książeczki wojskowej, ale może to robić. Nie powinien 
jednak przechowywać kopii całej książeczki, ale jedynie strony zawierające 
informacje, do których żądania upoważniają go przepisy. 




