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Opinia do ustawy o  zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu 

przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją 

(druk nr 703) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 10 stycznia 2018 r. w/w ustawa związku ze skróceniem okresu 

przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją skraca z 50 do 10 lat czas 

przechowywania dokumentacji pracowniczej (tj. dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika) oraz umożliwia pracodawcy prowadzenia 

i przechowywania jej w postaci elektronicznej, a także przesądza o jej równorzędności 

z dokumentacją w postaci papierowej. 

Zmiana dotycząca przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia danych przez 

ZUS, obejmie nie tylko pracowników, lecz także zleceniobiorcy, tj. osoby wykonujące pracę 

na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 

do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby 

z nimi współpracujące, stanowiący znaczną części ogólnej liczby pracujących. 

Zleceniodawca będzie więc obowiązany do przechowywania dowodów potwierdzających 

pracę na podstawie umowy zlecenia przez 10 lat. Modyfikacja stanu prawnego w stosunku do 

tych podmiotów ułatwi otrzymywanie informacji niezbędnych do ustalania prawa do 

emerytury lub renty oraz wysokości tych świadczeń, stanowi także materiał dowodowy 

w postępowaniu przed sądem w razie sporów. Zmiany powyższe wiążą się z realizacją przez 

pracodawców obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń 

społecznych. 

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmuje wszystkich pracowników 

zatrudnionych po wejściu w życie ustawy (tj. po 1 stycznia 2019 r.). Dla pracowników 
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zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. zasadą 

będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 

pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich 

zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych oraz 

raporty te faktycznie złoży.  

Ustawa ponadto zmienia obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia. Obecnie  

Kodeks pracy przewiduje wypłatę do rąk własnych pracownika, a inny sposób wypłaty 

wynagrodzenia jest dopuszczalny, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy albo pracownik 

wyrazi na to wcześniej zgodę na piśmie. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wypłata 

bezgotówkowa stanie się preferowana i wiodąca, pozostanie jednak na, wniosek pracownika, 

możliwość wypłaty w formie gotówkowej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt wpłynął do Sejmu 7 listopada 2017 r. (druk sejmowy nr 1995), stanowił 

przedłożenie rządowe. 

Pierwsze czytanie odbyło się na 53. posiedzeniu Sejmu, następnie projekt został 

skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Sprawozdanie komisji zawiera 

druk sejmowy nr 2119). 

Drugie czytanie przeprowadzono na 55. posiedzeniu Sejmu, podczas którego zgłoszono 

3 poprawki. Poprawki dotyczą przedsiębiorców przechowujących dokumentację osobową 

i płacową, nie legitymując się wpisem do rejestru. Komisja rekomendowała Sejmowi 

przyjęcie poprawek (druk sejmowy nr 2119–A) i tak też się stało. W głosowaniu, które 

odbyło się na 55. posiedzeniu Sejmu, ustawa uzyskała poparcie 438 głosów za, przy braku 

sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się. 

Ustawa nie budzi uwag o charakterze legislacyjnym, z wyjątkiem art. 12, który nie 

wskazuje terminu przekazania dokumentacji przez przedsiębiorcę, który nie spełnił wymogu 

przewidzianego przez ustawę (nie uzyskał wpisu do rejestru). 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


