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Rozdział I. Obowiązek tworzenia 
akt osobowych 
Zasady realizacji obowiązku prowadzenia akt osobowych oraz wskazanie dokumentów, 
które powinny się znaleźć w aktach pracowniczych, zostały określone w DokStosPrR, 
wydanym na podstawie art. 2981 KP.

1. Zakres podmiotowy
Każdy pracodawca zobowiązany jest do założenia i oddzielnego prowadzenia dla 
każdego pracownika akt osobowych. Obowiązek ten ma charakter powszechny w tym 
sensie, że dotyczy wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych przez 
nich pracowników lub formy organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Przykład

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą właściciel serwisu agregatów malarskich 
postanowił zatrudnić pomocnika na podstawie umowy o pracę. Czy w przypadku zatrudnienia 
pierwszego pracownika konieczne jest realizowanie wszystkich obowiązków pracodawcy przewi-
dzianych w KP, w tym prowadzenie teczki pracownika? 

Tak, pracodawca zatrudniający tylko jednego pracownika powinien realizować nieomal takie 
same obowiązki, jak zatrudniający kilka tysięcy pracowników. Różnice dotyczą kwestii re-
gulaminów zakładowych. W zakresie obowiązku tworzenia akt osobowych liczba zatrudnia-
nych pracowników nie ma znaczenia.

1.1. Pracodawca
Pracodawcą jest każdy podmiot, który zatrudnia pracowników we własnym imieniu. 
Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje status prawny jednostki zatrudniającej (osoba 
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna), 
jej forma organizacyjna (spółka, fundacja, spółdzielnia, zakład opieki zdrowotnej, 
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szkoła, osoba prywatna itp.), cel działalności (gospodarczy, niezarobkowy) czy układ 
stosunków własnościowych.

Zatrudnianie we własnym imieniu oznacza kompetencję prawną do samodzielnego 
nawiązywania, modyfikowania i rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, 
a ponadto do samodzielnego realizowania zobowiązań wynikających ze stosunku pracy 
i organizowania procesu pracy. 

Zdolność do zawierania umów o pracę ma każda osoba fizyczna, a w przypadku osób 
prawnych zdolność taką ustanawiają akty założycielskie (statuty, umowy), które najczę-
ściej wskazują organy właściwe w omawianym zakresie. Pracodawcą nie jest jednostka, 
która zatrudnia pracowników w imieniu jednostki nadrzędnej, na podstawie wydanego 
jej upoważnienia. 

Ważne

Pracodawcą jest każda osoba fizyczna i jednostka organizacyjna, która we własnym imieniu 
zatrudnia choćby jednego pracownika. Również do takiego stosunku pracy będą miały zasto-
sowanie przepisy KP określające obowiązki i prawa pracodawcy, w tym dotyczące prowadze-
nia akt osobowych. 

W przypadku rozbudowanej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pracodawcami 
mogą być również wydzielone części, „ogniwa” osób prawnych, np. zakład lub oddział 
spółki, które mają własne prawo zarządu i kompetencje do zatrudniania, wynikające ze 
statutu lub innych przepisów określających ustrój danej osoby prawnej. Jeżeli natomiast 
„wewnętrzna” jednostka organizacyjna jest tylko upoważniona do zawierania umów 
o pracę w imieniu podmiotu, w skład którego wchodzi, to nie jest pracodawcą w rozu-
mieniu art. 3 KP. 

1.2. Osoba reprezentująca pracodawcę w sprawach 
pracowniczych
Reprezentację jednostki organizacyjnej w sprawach ze stosunku pracy określa przepis 
art. 31 KP, który stanowi, że za pracodawcę czynności takich dokonuje osoba lub organ 
zarządzający tą jednostką (stosownie do przepisów o funkcjonowaniu danego rodzaju 
jednostek organizacyjnych) albo inna wyznaczona osoba. Sformułowanie „wyznaczona 
do tego osoba” oznacza osobę wyznaczoną przez zarządzającego jednostką organiza-
cyjną będącą pracodawcą. W przypadku gdy pracodawcą jest osoba fizyczna, czynności 
z zakresu prawa pracy dokonuje ona osobiście albo przez organ zarządzający zakładem 
lub przez inną wyznaczoną do tego osobę.

Organ lub osoba, która na podstawie przepisów prawa lub statutu zarządza jednostką or-
ganizacyjną będącą pracodawcą, może wyznaczyć inną osobę do dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy (post. SN z 12.10.2000 r., I PKN 536/00, OSNAPiUS 2002, Nr 10, 
poz. 241). „Inna wyznaczona do tego osoba” może być osobą fizyczną lub prawną. Wy-
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znaczenie do tych czynności osoby fizycznej może wynikać z zatrudnienia w charakterze 
pracownika, np. z zakresu obowiązków kierownika kadr, z umowy o pracę, ze wskazania 
stanowiska w regulaminie organizacyjnym albo w regulaminie pracy. Osoba taka może 
wykonywać czynności z zakresu prawa pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
np. zlecenia.

Możliwe jest zarówno powierzenie dokonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy jednemu pracownikowi, jak i rozproszenie kompetencji pomiędzy kilku 
pracowników, np. do zawierania i rozwiązywania umów o pracę uprawniony może być 
kierownik działu kadr, a do nakładania kar porządkowych, udzielania urlopów i innych 
zwolnień od pracy – bezpośredni przełożony danego pracownika. 

Ważne

Prowadzenie akt pracowniczych jest czynnością techniczną (administracyjną), która nie wy-
maga szczególnego upoważnienia. 

Najczęściej powierzenie prowadzenia akt osobowych wynika z zakresu obowiązków pra-
cownika lub z rodzaju wykonywanej pracy. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że osoba 
zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw kadr zajmuje się m.in. administracją 
kadrową i obiegiem dokumentów kadrowych, w tym prowadzeniem teczek osobowych 
pracowników. Prowadzenie akt osobowych może być też realizowane przez podmiot ze-
wnętrzny, np. biuro rachunkowe, na podstawie zawartej z pracodawcą cywilnoprawnej 
umowy o współpracę.

Do wyznaczenia osoby prowadzącej akta osobowe pracowników nie jest potrzebne 
złożenie oświadczenia woli pracodawcy i wyrażenie na to zgody przez tę osobę. Obo-
wiązek prowadzenia akt należy do zwykłych czynności pracowniczych, do których nie 
jest potrzebna odrębna zgoda pracownika, jeśli pracodawca uważa, że dana osoba ma 
odpowiednie kwalifikacje i może tę czynność prawidłowo wykonywać.

1.3. Pracownik
Pracownikiem jest osoba, która jest związana z pracodawcą szczególną więzią prawną 
nazywaną stosunkiem pracy (art. 22 KP). Więź ta powstaje w wyniku dokonania jednej 
z następujących czynności prawnych: zawarcia umowy o pracę, aktu powołania, aktu 
wyboru, aktu mianowania albo też zawarcia spółdzielczej umowy o pracę. Wykonywanie 
pracy na innej podstawie prawnej, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
w ramach wolontariatu, praktyk absolwenckich lub samozatrudnienia, nie umożliwia 
uzyskania statusu pracownika. Podstawa prawna zatrudnienia decyduje zatem o statusie 
prawnym wykonującego pracę. Na posiadanie statusu pracownika nie ma wpływu rodzaj 
wykonywanej pracy, stanowisko zajmowane w hierarchii zakładu czy też długość okresu 
trwania zatrudnienia. Nie mają też wpływu cechy pracodawcy takie jak rodzaj prowa-
dzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, sektor własności czy forma 
organizacyjno-prawna zakładu. 
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Ważne

Obowiązek prowadzenia akt osobowych dotyczy wyłącznie pracowników. Osoba niemająca 
statusu pracownika, np. zleceniobiorca, nie korzysta z przywilejów pracowniczych określo-
nych w KP, co dotyczy m.in. zakresu dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej w związ-
ku z zawarciem umowy.

Statusu pracowniczego nie mają następujące osoby: 
1) wykonujące pracę na podstawie umów typu cywilnoprawnego, np. umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, umowy agencyjnej, kontraktu menedżerskiego; 
2) jednoosobowo prowadzące samodzielną działalność gospodarczą; 
3) zatrudnione w tzw. służbach mundurowych: policjanci, funkcjonariusze Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Więziennej, Straży Granicznej, zawodowi 
żołnierze i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; stosunki prawne, na jakich 
świadczą oni pracę, nie są stosunkami pracy, lecz stosunkami służbowymi o charak-
terze administracyjnym, które są regulowane przez tzw. pragmatyki służbowe;

4) wykonujące pracę nakładczą, na podstawie NakładczaPrR;
5) będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 

Najczęstszą podstawą prawną nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Do ka-
talogu podstaw nawiązania stosunku pracy należą ponadto: akt powołania (art. 68 KP), 
mianowania (art. 76 KP), wyboru (art. 73 KP) oraz zawarcie spółdzielczej umowy 
o pracę (art. 77 KP). Należy podkreślić, że zatrudnienie na innej podstawie prawnej niż 
umowa o pracę może nastąpić tylko w ściśle oznaczonym zakresie, jeżeli dopuszczają to 
przepisy szczególne. W tzw. sektorze własności prywatnej nie ma prawnej możliwości 
stosowania innych podstaw prawnych nawiązania stosunku pracy niż umowa o pracę. 

Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna, która osiągnęła określony wiek (18 lat) oraz 
ma co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych. Na warun-
kach określonych w Dziale dziewiątym KP pracownikiem może być również młodociany, 
który nie ukończył 18 lat, ale osiągnął 16 lat i ukończył gimnazjum (art. 190–191 KP), 
a wyjątkowo, także osoba młodsza, która nie ukończyła gimnazjum (ZatrudMłodR). 
Ponadto możliwe jest też wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci, 
które nie ukończyły 16 lat, po spełnieniu warunków określonych w art. 3045 KP. 

1.4. Umowy cywilnoprawne
W stosunku do osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych pracodaw-
ca nie ma obowiązku tworzenia sformalizowanych akt osobowych. Nie ma też przepisów 
określających sposób gromadzenia i przechowywania dokumentów związanych z wyko-
nywaniem prac na podstawie takich umów. Wskazane wydaje się więc przechowywanie 
umów i dokumentów związanych z zatrudnieniem cywilnoprawnym co najmniej przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Na przykład w zakresie umowy zlecenia 
okres przedawnienia wynosi 2 lata (art. 751 KC).
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2. Zakres przedmiotowy
Zasady realizacji obowiązku prowadzenia akt osobowych oraz wskazanie dokumentów, 
które powinny się znaleźć w aktach pracowniczych, określone zostały w DokStosPrR, 
wydanym na podstawie art. 2981 KP.

2.1. Dokumenty umieszczane w aktach
W aktach osobowych składane są wszystkie dokumenty związane z pracownikiem, 
tj. sporządzone przez pracownika (np. wnioski), dostarczone przez pracownika (bez 
względu na to, kto taki dokument sporządził), sporządzone przez pracodawcę w celu 
udokumentowania zapoznania się pracownika z określonym oświadczeniem lub infor-
macją (np. przekazanie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, odebranie 
świadectwa pracy, otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę). 

2.2. Dokumenty kandydata do pracy
Pełny wykaz dokumentów, jakich pracodawca może żądać od osoby, którą zamie-
rza zatrudnić, jest zawarty w DokStosPrR. Stosownie do przepisu § 1 DokStosPrR 
należą do nich:
1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające 

okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, 
w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie;

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (świadectwa, zaświadczenia 
kwalifikacyjne, certyfikaty ukończonych kursów lub szkoleń, dyplomy);

4) świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnie-
nie w celu przygotowania zawodowego;

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku pracy;

6) inne dokumenty, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów 
(np. poświadczenie niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych).

Powyższy wykaz dokumentów, które należy umieścić w części A akt osobowych, ma 
charakter wyczerpujący, co oznacza, że pracodawca nie może domagać się od oso-
by ubiegającej się o zatrudnienie innych dokumentów i informacji niż wskazane 
w omawianym przepisie. Wymaganie złożenia do akt innego dokumentu, tj. wykracza-
jącego poza wskazane powyżej wyliczenie, jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje 
ku temu określona podstawa prawna, np. konieczność przedstawienia zezwolenia na 
zatrudnienie cudzoziemca wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy 
(art. 87 PromZatrU) albo np. konieczność potwierdzenia, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 4 pkt 3 SłużbaCywilU), z wykorzystaniem 
odpowiedzi na tzw. zapytanie o karalność skierowane do Krajowego Rejestru Karnego 
na podstawie art. 6 pkt 10 KrRejKarU.
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Ważne

Nie ma przeszkód, aby kandydat do pracy z własnej woli przedłożył pracodawcy dokumen-
ty, które w jego opinii zwiększają szanse na przyjęcie do pracy, np. dotyczące wyjątkowych 
umiejętności zawodowych.

W części pierwszej teczki osobowej (A) mogą zostać złożone również inne dokumen-
ty niż określone w DokStosPrR, które kandydat do pracy dobrowolnie przedkłada 
pracodawcy. Ich celem może być uwiarygodnienie deklarowanych przez pracownika 
umiejętności zawodowych (np. dyplom z konkursu językowego). Informacja o szczegól-
nych uprawnieniach przysługujących danej osobie może natomiast pomóc dookreślić 
ewentualne przyszłe zobowiązania pracodawcy z tytułu nabycia świadczeń zakładowych 
uzależnionych od stażu pracy, np. urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej czy 
dodatku stażowego. 

Ubiegający się o zatrudnienie może zatem przedłożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy z życiorysem zawodowym (CV) oraz list motywacyjny,
2) dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
3) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (sprzed roku, w którym następuje za-

trudnienie), 
4) dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w za-

kresie stosunku pracy, np. zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasił-
ku dla bezrobotnych lub stypendium szkoleniowego (art. 79 PromZatrU), zaświad-
czenie z urzędu gminy potwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym (StażPrU), książeczka wojskowa, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
legitymacja kombatancka.

Ważne

Niedopuszczalne jest przechowywanie w aktach osobowych pracownika oryginalnych doku-
mentów, które zostały złożone w procesie rekrutacji. 

W części A akt osobowych pracodawca przechowuje dokumenty składane przez pra-
cownika w związku z zatrudnieniem w formie odpisu lub kopii potwierdzonej przez 
siebie za zgodność z oryginałem. Nie ma bowiem potrzeb ani podstaw prawnych do 
przechowywania w aktach osobowych oryginałów przedłożonych pracodawcy dyplo-
mów, zaświadczeń, świadectw, książeczki wojskowej, licencji, lub innych dokumentów 
potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia. Dokumenty te należą do 
pracownika, który może dysponować nimi również w innych celach niż zatrudnienie 
u pracodawcy. 

Jeżeli pracodawca bezprawnie odmawia wydania oryginału złożonego dokumentu, 
naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Pracownik może bowiem – jeżeli 
w związku z odmową zwrotu oryginałów dokumentów poniósł szkodę – domagać się 
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odszkodowania od pracodawcy. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia na-
leży – wobec braku odpowiednich przepisów w KP – stosować na podstawie art. 300 KP 
przepisy KC, a w szczególności art. 471 KC (zob. wyr. SN z 6.10.1976 r., I PR 130/76, 
OSNCP 1977, Nr 4, poz. 82).

2.3. Dokumenty z okresu zatrudnienia pracownika
Część B akt osobowych jest zwykle najobszerniejszym elementem teczki osobowej. Prze-
chowywane są w niej bowiem dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz 
przebiegu zatrudnienia pracownika. Zgodnie z DokStosPrR są to w szczególności:
  1) umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta w formie pisemnej – potwier-

dzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków;
  2) zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie 

określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę;
  3) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy;
  4) pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu 

pracy;
  5) potwierdzenie odebrania informacji o tzw. dodatkowych warunkach zatrudnienia 

(m.in. obowiązującej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, 
wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia, objęciu ukła-
dem zbiorowym pracy);

  6) potwierdzenie zapoznania się z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp oraz za-
świadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia wstępnego (ogólnego, stanowi-
skowego) oraz szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  7) oświadczenie pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 
ukończenia 4 lat, o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z niektórych upraw-
nień rodzicielskich (m.in. w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze 
nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, możliwości delegowania poza sta-
łe miejsce pracy), a także pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziec-
ko w wieku do 14 lat o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od 
pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego;

  8) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu 
albo do wyliczenia się;

  9) dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych;
10) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę 

lub zmiany tych warunków w innym trybie;
11) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz 

wymierzeniem kary porządkowej;
12) wnioski i pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego;

13) dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika uprawnione-
go do urlopu wychowawczego;
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14) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowy-
mi i kontrolnymi;

15) umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozosta-
wania w stosunku pracy;

16) wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pra-
cy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do 
niego tzw. weekendowego systemu czasu pracy;

17) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnia-
niu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowa-
nej do właściwego inspektora pracy;

18) korespondencja z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową 
we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania praco-
dawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku 
pracy;

19) informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku 
obrony.

2.4. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
W ostatniej części akt osobowych (część C) gromadzone są dokumenty związane z usta-
niem zatrudnienia. Zgodnie z DokStosPrR umieszcza się w niej:
1) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę;
2) wnioski pracownika w sprawie wydania świadectwa pracy (w przypadku zawarcia 

kolejnej terminowej umowy o pracę) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w przypadku przeniesienia urlopu 
na kolejny okres pracy u tego samego pracodawcy;

3) kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy;
4) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę 

w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, w tym kopię pisma prze-
słanego nowemu pracodawcy (jeżeli ten jest znany) z zawiadomieniem komornika 
o zajęciu wynagrodzenia pracownika oraz kopie powiadomienia komornika i pra-
cownika o przesłaniu nowemu pracodawcy dokumentów dotyczących zajęcia wyna-
grodzenia;

5) umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły 
taką umowę;

6) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowy-
mi po rozwiązaniu stosunku pracy.
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2. Zakres przedmiotowy

Przykład

Czy w aktach osobowych pracownika należy nadal umieszczać kopie zawiadomienia urzędu pra-
cy o zatrudnieniu pracownika, który był bezrobotny? A jeśli nie ma już takiego obowiązku, to czy 
należy usunąć takie zawiadomienia znajdujące się w aktach pracowników?

Obecnie nie wytwarza się i nie zamieszcza w aktach kopii zgłoszenia informacji o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej w  rejestrze osób bezrobotnych do urzędu pracy. Zniesienie tego 
obowiązku pracodawcy nastąpiło na podstawie ZmPromZatrU, w ślad za którym 10.7.2009 r. 
znowelizowano DokStosPrR (Dz.U. Nr 115, poz. 971). Z DokStosPrR wykreślono przepis usta-
lający obowiązek przechowywania w aktach pracownika kopii zawiadomienia powiatowego 
urzędu pracy o jego zatrudnieniu, jeżeli wcześniej był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. 

Likwidacja obowiązku zamieszczania w aktach osobowych określonego dokumentu następu-
je od dnia wejścia w życie nowelizacji w tym zakresie. Nie oznacza to jednak zobowiązania 
pracodawcy do usuwania z akt uprzednio sporządzonych dokumentów tego rodzaju. Zwłasz-
cza że po usunięciu z akt powstałaby luka w numeracji.

Podstawa prawna:
● art. 3, 31, 22, 68, 73, 76–77, 190–191, 3045 KP,
● § 1, 6 DokStosPrR,
● art. 751 KC.
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1. Termin założenia akt osobowych pracownika
Przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracodawca ma się wywiązać 
z nałożonego nań art. 94 pkt 9a KP obowiązku założenia i prowadzenia akt osobowych. 
Dokumenty dotyczące danej osoby pracodawca uzyskuje już na etapie rekrutacji, 
np. kwestionariusz kandydata do pracy, świadectwo pracy z poprzednich miejsc zatrud-
nienia w tym roku kalendarzowym, dyplomy ukończenia uczelni wyższej itp. W związku 
z tym powstają wątpliwości, czy akta osobowe należy zakładać już z dokumentów doty-
czących kandydatów do pracy.

Rozważając kwestię momentu, w którym pracodawca powinien założyć akta osobowe, 
należy zwrócić uwagę na to, że akta te dotyczą osoby pracownika. Uzasadniony wydaje 
się zatem wniosek, że termin ten należy wiązać z momentem zatrudnienia danej osoby, 
czyli podpisania z nią umowy o pracę. Dopiero w tym momencie dana osoba staje się 
pracownikiem, a zatrudniający pracodawcą, a więc dopiero w tym momencie można 
mówić o powstaniu względem tej osoby obowiązków przynależnych pracodawcy.

Ważne

Akta osobowe pracodawca powinien założyć w  terminie powiązanym funkcjonalnie z  uzy-
skaniem przez daną osobę statusu pracownika. 

Po formalnym zatrudnieniu pracownika, zwłaszcza po podpisaniu umowy o pracę, 
zwłoka w założeniu akt osobowych może zostać uznana za naruszenie obowiązku pra-
codawcy prowadzenia akt osobowych pracownika.

2. Sposób prowadzenia akt osobowych
Zasady, których należy przestrzegać, prowadząc akta osobowe, określają przepisy 
DokStosPrR. Zgodnie z nimi, pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego 
pracownika akta osobowe podzielone na trzy części. Dokumenty w każdej części po-
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winny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Numeracja 
akt prowadzona jest osobno dla każdej części akt osobowych. Ponadto każda część akt 
powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej dokumentów (swego rodzaju spis 
treści). Zachowanie powyższych zasad spowoduje, że zarówno pracownik, jak i osoby 
zajmujące się sprawami kadrowymi będą miały ułatwiony dostęp do konkretnych doku-
mentów.

Ważne

Każdy nowy dokument dokładany do akt powinien zostać nie tylko wpięty do odpowiedniej 
części, ale także należy nadać mu kolejny numer oraz wpisać do spisu treści tej części akt oso-
bowych, do której został dołożony.

Przyjmując od pracownika nowy dokument w celu umieszczenia go w aktach osobo-
wych, pracodawca powinien wykonać następujące czynności:
1) zrobić jego kopię,
2) potwierdzić za zgodność z oryginałem (opcjonalnie),
3) ustalić, do której części akt dokument będzie dołożony (A, B lub C),
4) oznaczyć kolejnym (najwyższym) numerem w danej części akt,
5) wpiąć go w porządku chronologicznym do właściwej części akt,
6) wpisać jego tytuł do spisu treści części akt, w której został umieszczony.

Pracodawca zakłada i prowadzi akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika (§ 6 
ust. 1 DokStosPrR). Wobec tego w teczce osobowej należy gromadzić dokumenty zwią-
zane z zatrudnieniem konkretnej osoby, a nie dotyczące określonego stosunku pracy. Nie 
jest też możliwe założenie teczki grupowej, zawierającej dokumenty kilku osób.

Przykład

Na zmianie w sklepie są zatrudnione 4 osoby, które podpisują umowę o wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej za powierzone mienie. Czy jest możliwe prowadzenie dla nich jednej teczki oso-
bowej?

Akta osobowe prowadzi się oddzielnie dla każdego pracownika, wobec czego nie ma moż-
liwości prowadzenia jednej teczki personalnej dla kilku bądź wszystkich pracowników. Nic 
nie zmienia w tym zakresie fakt podpisania przez grupę pracowników umowy o wspólnej od-
powiedzialności materialnej. Nie jest możliwe założenie zbiorowej teczki osobowej. Umowa 
o współodpowiedzialności materialnej powinna być sporządzona w tylu egzemplarzach, aby 
możliwe było jej przekazanie po jednym egzemplarzu dla każdego pracownika oraz włączenie 
jej kopii do części B akt osobowych każdego zatrudnionego, którego obejmuje ta umowa.

Zbiór dokumentów tworzących akta osobowe każdego pracownika powinien dzielić się 
na trzy części, wyodrębnione ze względu na fazę zatrudnienia pracownika. W pierwszej 
części akt (A) znajdują się dokumenty z okresu ubiegania się o zatrudnienie, w części 
drugiej (B) dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnie-
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nia, a w trzeciej (C) dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby. Każdą 
część należy opatrzyć spisem znajdujących się w niej dokumentów.

Ważne

Każda część akt osobowych powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumen-
tów, a dokumenty zawarte w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone 
w porządku chronologicznym i ponumerowane (§ 6 ust. 3 DokStosPrR).

W każdej części akt osobowych należy umieścić na początku odrębną kartę zawierającą 
aktualny, pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów. 

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być uło-
żone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Porządek chronologiczny 
oznacza ułożenie dokumentów według kryterium daty ich przekazania pracodawcy lub 
wytworzenia przez pracodawcę. Przepisy nie wskazują, czy dokumenty w danej części 
powinny się zaczynać od najstarszego do najnowszego, czy też odwrotnie – pierwszy 
powinien być dokument najnowszy, a ostatni najstarszy. W praktyce najczęściej wybiera-
ne jest to ostatnie rozwiązanie, ponieważ łatwiej jest wpinać do akt kolejne dokumenty 
na sam ich początek, niż przekładać całą zawartość danej części, po to, by na jej końcu 
umieścić kolejny, najnowszy dokument. Ponadto w ten sposób łatwiej dotrzeć do najczę-
ściej wykorzystywanych dokumentów, tj. tych z ostatniego okresu zatrudnienia.

Ważne

Wybór stosowanej do prowadzenia akt osobowych metody chronologii należy do pracodawcy.

Przepisy prawa pracy nie wskazują ponadto, w jaki sposób dokumenty znajdujące 
się w aktach osobowych powinny być numerowane, tj. z wykorzystaniem alfabetu, 
numeracji rzymskiej czy arabskiej. Ponieważ dokumentów w aktach pracownika może 
być stosunkowo dużo, najbardziej przydatna wydaje się cyfrowa numeracja arabska. Nie 
można jednak wykluczyć używania dodatkowo innego rodzaju numeracji, np. w celu 
uniknięcia luki w numeracji podstawowej po usunięciu dokumentu zawiadomienia 
pracownika o ukaraniu go karą porządkową (taki wyjątkowy obowiązek pracodawcy 
przewiduje art. 113 § 1 KP). W praktyce stosowane jest rozwiązanie polegające na nada-
niu zawiadomieniu pracownika o ukaraniu karą porządkową cyfrą arabską połączoną 
z literą łacińską, np. 17a, przez co po usunięciu tego pisma po roku nienagannej pracy 
nie będzie luki między dokumentami akt oznaczonymi cyframi 17 i 18.

Przykład

Czy w dokumentach osobowych pracownika powinna być numerowana każda kartka znajdująca 
się w aktach, czy też numeracji podlegają tylko całe dokumenty, niezależnie od tego, ile stron one 
liczą?
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Numeracja i  chronologiczne ułożenie akt osobowych mają na celu ułatwienie korzystania 
z akt, ograniczenie możliwości utraty dokumentów lub ich części. Numeracja tylko pierwszej 
strony dokumentu może powodować zagrożenie zaginięcia pozostałych stron dokumentu, 
zwłaszcza jeśli dany dokument nie zawiera własnej numeracji stron. Bezpieczniejsza, chociaż 
bardziej czasochłonna, jest zatem metoda numerowania wszystkich kart zbioru. Dopuszczal-
ne wydaje się również numerowanie poszczególnych dokumentów cyframi arabskimi, z do-
datkowym numerowaniem literowym poszczególnych stron dokumentu. W takim przypadku 
w spisie na początku danej części akt umieszcza się informację nie tylko o liczbie dokumentów 
znajdujących się w aktach, ale też o liczbie kart danego dokumentu. Rozwiązanie to sprawdza 
się w praktyce, ponieważ większość dokumentów jest sporządzona na jednej karcie.

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych tylko odpisy lub kopie składanych 
przez pracownika dokumentów, a ich oryginałów może żądać do przedłożenia jedynie 
w celu sporządzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3 DokStosPrR). Reguła ta dotyczy 
dokumentów należących do pracownika, które mogą mu służyć do innych celów, np. 
dyplomów, świadectw, certyfikatów, orzeczeń itp. W aktach osobowych przechowywane 
są też oryginały dokumentów, mianowicie należące do pracodawcy egzemplarze oświad-
czeń stron stosunku pracy, np. umowy o pracę, porozumienia zmieniającego itp. 

Orzecznictwo

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez zakład pracy wskutek niezwrócenia pra-
cownikowi dokumentów złożonych przez niego w związku ze stosunkiem pracy nie powinno 
być wyższe niż takie samo roszczenie związane z niewydaniem świadectwa pracy albo opinii. 
Nie powinno więc przekraczać wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dłuższy niż 
6 tygodni (art. 99 § 2 KP) (wyr. SN z 22.11.1990 r., I PR 362/90, OSP 1991, Nr 9, poz. 213).

Przykład

Czy w aktach osobowych możliwe jest umieszczenie dokumentu, z którym pracownik nie został 
zapoznany, czy tylko tych, które pracownik widział? Czy pracodawca ma obowiązek pokazania 
pracownikowi dokumentów, które wpłynęły od komornika, zanim umieści je w  aktach osobo-
wych i rozpocznie potrącanie kwot z wynagrodzenia pracownika?

Generalnie nie uzależnia się możliwości umieszczenia danego dokumentu w aktach osobowych 
od kryterium zapoznania się z nim lub wyrażenia zgody przez pracownika. Żaden przepis pra-
wa pracy nie wymaga tego, by przed umieszczeniem danego dokumentu w aktach osobowych 
pracownik koniecznie został z nim zapoznany. W większości przypadków taka sekwencja zda-
rzeń ma miejsce, ponieważ dokumenty dotyczące pracownika najczęściej są tworzone z  jego 
udziałem. Nie ma jednak przeszkód, by umieścić w aktach osobowych dokumenty, z którymi 
pracownik nie miał okazji się zapoznać, np. z powodu jego długotrwałej nieobecności. 

Dokumenty wpływające od komornika można umieszczać w aktach osobowych niezależnie od 
tego, czy pracownik się z nimi zapoznał. Należy jednak zauważyć, że zawierają się one w kategorii 
dokumentów, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie pracownika, co w świetle 
art. 85 § 5 KP oznacza, że pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek ich udostępnienia. 
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Dokumenty umieszczone w aktach osobowych należy traktować jako definitywne 
w tym sensie, że niedopuszczalne jest dokonywanie w nich zmian, sprostowań czy uwag. 
Nie należy też przetrzymywać w aktach kilku egzemplarzy danego dokumentu, np. jego 
kolejnych wersji czy projektów. 

Przykład

Osoba poprzednio zajmująca się aktami osobowymi wkładała do nich zarówno projekty poro-
zumień zmieniających warunki pracy, jak i wersje ostateczne. Projekty nie mają podpisów stron 
albo mają podpis tylko jednej strony, nie do końca wiadomo, w jakim celu były włożone do akt. 
Czy należy je przechowywać w aktach?

Nie jest dokumentem pismo niepodpisane przez strony, a  jeśli pismo ma charakter jedno-
stronny – przez właściwą osobę. W aktach osobowych przechowuje się tylko prawidłowe do-
kumenty. Wszelkie niewykorzystane projekty dokumentów należy zniszczyć. Przechowywa-
nie ich w aktach osobowych jest pozbawione celu. 

Teczki osobowe pracowników powinny być szczególnie chronione przed dostępem 
osób nieuprawnionych. Należy je więc przechowywać w miejscu zabezpieczonym, 
np. w zamykanych szafach lub pomieszczeniach, do których dostęp mają jedynie upo-
ważnione osoby. Należy też zadbać, aby warunki przechowywania dokumentów nie 
groziły ich zniszczeniem, np. z powodu wilgoci.

Podsumowując opisane powyżej zasady prowadzenia akt osobowych, dochowanie for-
malnych reguł prowadzenia tych akt oznacza, że:
1) każdy pracownik ma swoją odrębną teczkę osobową,
2) teczka osobowa pracownika składa się z 3 części: A, B i C,
3) w poszczególnych częściach akt dokumenty są ponumerowane i ułożone w przyję-

tym przez pracodawcę porządku chronologicznym,
4) każda z części akt zaopatrzona jest w pełny spis znajdujących się w niej dokumen-

tów,
5) każdy dokument przyporządkowany jest do odpowiedniej części akt, wpięty w spo-

sób zgodny z porządkiem chronologicznym, opatrzony numerem i uwzględniony 
w spisie dokumentów,

6) w aktach przechowywane są tylko kopie lub odpisy dokumentów należących do pra-
cownika.

Przykład

Po dwóch latach zatrudnienia pracownik doniósł duplikat świadectwa pracy dokumentujący 
okres pracy wykonywanej kilkanaście lat temu. Chodzi mu o uzupełnienie stażu pracy do nagro-
dy jubileuszowej. Do której części akt dokument ten powinien być dołożony? Jak wprowadzić go 
do akt, by zachować ich chronologię?

Kopie świadectwa pracy dotyczące poprzednich okresów pracy przechowuje się najczęściej 
w części A akt osobowych. Zgodnie bowiem z § 1 ust. 2 DokStosPrR, osoba ubiegająca się o za-
trudnienie może dodatkowo przedłożyć świadectwa pracy z  poprzednich miejsc pracy lub 
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inne dokumenty potwierdzające okresy pracy przypadające w  innym roku kalendarzowym 
niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, oraz dokumenty stanowiące podsta-
wę korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. Dokumenty tą są za-
tem związane z okresem ubiegania się o zatrudnienie i zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 DokStosPrR 
umieszcza się je w części A akt osobowych.

Niekiedy wyrażane są poglądy, że możliwe jest też wpięcie takiego dokumentu do części B akt 
osobowych, ponieważ wpłynie on na wymiar przysługującego pracownikowi uprawnienia, 
np. nagrody jubileuszowej (lub np. urlopu wypoczynkowego), a więc jest związany z naby-
ciem przez zatrudnionego takich uprawnień związanych z bieżącym zatrudnieniem. Pogląd 
ten wydaje się jednak kontrowersyjny z uwagi na brak bezpośredniego oparcia w przepisach 
DokStosPrR. 

W omawianym przypadku nie ma obawy o  zaburzenie chronologii ułożenia dokumentacji, 
ponieważ chronologia dotyczy nie tyle dat powstania dokumentów, ile dat ich przekazania 
pracodawcy. Zatem doniesione świadectwo pracy należy dołożyć do części A, ewentualnie 
dla wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości można dodać do niego notatkę służbową 
określającą datę jego wpływu do odpowiedniej jednostki pracodawcy.

3. Wymogi techniczne dla teczki osobowej 
Przepisy prawa pracy nie określają obowiązkowych wymogów technicznych dla oprawy 
teczki akt osobowych. Wymogi te można jednak wyinterpretować z ogólnych założeń, 
jakie powinny spełniać akta osobowe oraz wymaganego sposobu przechowywania do-
kumentów w tych aktach. Mianowicie, dokumenty w aktach osobowych powinny być 
trwale zespolone w jedną całość, ułożone w sposób uporządkowany, umożliwiają-
cy ich przeglądanie bez zaburzania chronologii ułożenia, wielokrotne wyjmowanie 
i wkładanie z powrotem, przechowywanie przez okres nawet kilkudziesięciu lat. 
Spełnienie takich wymogów wymaga połączenia dokumentów w trwały sposób, umoż-
liwiający jednocześnie czasowe wyjęcie jednego lub kilku dokumentów. W praktyce 
najpopularniejszym system łączenia dokumentów w zwarty tom akt jest wykorzystanie 
metalowej taśmy (tzw. wąsa), którą przekłada się przez dziurki zrobione po lewej stro-
nie karty, a następnie taśmę zagina, tak by poszczególne karty można było przeglądać, 
a jednocześnie stanowiły one zwartą całość. Zamiast tekturowej lub plastikowej okładki 
z zamocowaną metalową taśmą można wykorzystać specjalnie przygotowany segregator 
z mechanizmem dźwigniowym do mocowania kartek, który umożliwia łatwe dokładanie 
kolejnych dokumentów oraz przeglądanie i wyjmowanie już zgromadzonych. Rozwią-
zania te spełniają postulat łączenia akt w sposób trwały, z jednoczesną możliwością ko-
rzystania z poszczególnych dokumentów. Możliwe jest też stosowanie innych systemów 
tworzenia akt, jeśli spełniają one wskazane wyżej wymogi dla akt osobowych.

Ważne

Przepisy nie określają technicznych wymogów dla teczki osobowej, sposobu przygotowania 
dokumentów do umieszczenia w  teczce osobowej pracownika ani obowiązkowego sposobu 
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łączenia poszczególnych dokumentów w aktach. W praktyce przyjmuje się, że powinna to być 
sztywna, trwała teczka, w  której zastosowano system trwałego przyłączania dokumentów, 
np. za pomocą metalowej taśmy czy z zastosowaniem mechanizmu dźwigniowego. 

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie akt osobowych pracowników w wa-
runkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 94 pkt 9b KP). Reguła 
ta powinna być wzięta pod uwagę również przy wyborze techniki tworzenia teczek 
osobowych. Pracodawca powinien zwrócić uwagę na to, aby akta były wykonane w taki 
sposób i z takich materiałów (sztywne teczki, plastikowe okładki), które pozwolą na ich 
przechowywanie przez wyznaczony przepisami okres. 

Przykład

Czy akta osobowe powinny być przechowywane w segregatorze, czy też mogą być zebrane w pla-
stikowej koszulce albo w teczce tekturowej typu kopertowego?

Przepisy prawa pracy nie wskazują obowiązkowego technicznego sposobu łączenia doku-
mentów w jednolitą teczkę akt osobowych. Poszczególne dokumenty powinny być jednak po-
łączone w sposób trwały, jednocześnie umożliwiający wyjmowanie ich do bieżącego użytku. 
Z tego punktu widzenia dopuszczalne wydaje się przechowywanie poszczególnych dokumen-
tów w popularnych plastikowych koszulkach, które ułatwiają wpinanie do segregatora, przy 
jednoczesnym braku konieczności dziurkowania kart dokumentu. Błędem byłoby natomiast 
przechowywanie dokumentów luzem włożonych do teczki tekturowej lub plastikowej koszul-
ki. Każde ich wyjęcie i rozłożenie groziłoby bowiem zaburzeniem chronologii i zaginięciem 
dokumentów. Poza tym niektóre plastikowe koszulki i tekturowe teczki przygotowane są na 
kilkukrotne użycie, a teczka osobowa ma być wielokrotnie używana i archiwizowana przez 
kilkadziesiąt lat. Ważna jest też potencjalna liczba kart, jaką można zmieścić w teczce na do-
kumenty, ponieważ akta osobowe po kilku latach mogą być stosunkowo obszerne.

4. Akta osobowe w formie elektronicznej
Biorąc pod uwagę perspektywę przechowywania papierowych akt osobowych przez 
obowiązkowe 50 lat, wiele firm rozważa możliwość zdygitalizowania dokumentów, 
tj. zmiany ich formy z papierowej na elektroniczną, w celu przechowywania tylko formy 
elektronicznej. Jednorazowy koszt takiej operacji byłby wprawdzie wysoki, jednak byłby 
on i tak wielokrotnie niższy niż koszt przechowywania akt. A liczba przypadków korzy-
stania z akt osobowych po rozwiązaniu umowy jest niewielka. 

Wprawdzie przepisy prawa pracy nie określają wprost formy, w jakiej powinny być pro-
wadzone akta osobowe, jednak większość dokumentów związanych z zatrudnieniem, 
np. umowa o pracę, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy czy rozwią-
zanie umowy, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej. Dokumenty papierowe 
przechowywane w aktach osobowych dowodzą, że pracodawca dochował wymaganej 
przepisami formy sporządzenia tych dokumentów. Ograniczenie mocy dowodowej 
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dokumentu w formie elektronicznej wynikałoby też z braku odręcznych podpisów osób 
składających oświadczenia, które to podpisy mają podstawowe znaczenie w razie ewen-
tualnych sporów co do treści dokumentu. Ponadto papierowa forma akt osobowych wy-
nika pośrednio z przepisów DokStosPrR oraz DokKlasR. Określają one sposób zakładania 
i postępowania z aktami, który wyraźnie wskazuje na formę papierową akt. Świadczą 
o tym np. warunki przechowywania dostosowane do papieru czy sposób niszczenia akt 
przez brakowanie i makulaturyzowanie. 

Stanowisko w sprawie formy przechowywania akt osobowych zajął Departament 
Prawny GIP w dniu 9.4.2010 r. (GPP-87-4560-29/10/PE/RP, Rzeczp. z 9.4.2010 r.), 
w którym stwierdził, że w obowiązującym stanie prawnym prowadzenie dokumentacji 
pracowniczej i akt osobowych nie może być ograniczone wyłącznie do wersji elektro-
nicznej. Zatem do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w DokStosPrR akta muszą 
być prowadzone w klasycznej postaci papierowej. Możliwe jest natomiast jednoczesne 
prowadzenie akt osobowych w dwóch formach, przy czym elektroniczna forma akt może 
mieć jedynie charakter pomocniczy.

Przykład

Pracodawca wprowadził zintegrowany system informatyczny, który pozwala automatycz-
nie gromadzić zeskanowane dokumenty pracownicze na centralnym serwerze, samoczynnie 
tworząc kartoteki ułożone w  porządku chronologicznym. System ten ułatwia prowadzenie 
spraw kadrowych, gdyż sygnalizuje modyfikację treści zatrudnienia w  związku z  osiągnię-
ciem wymaganego stażu zakładowego, aktualizując na bieżąco informacje o  warunkach 
pracy poszczególnych pracowników. System przypomina również o  kończącej się ważności 
badań lekarskich czy upływającym terminie szkolenia BHP. Z punktu widzenia technicznego 
zastępuje więc zarządzanie aktami.

Wprowadzenie opisanego systemu nie zwalnia pracodawcy z  obowiązku prowadzenia kla-
sycznej, papierowej dokumentacji osobowej. Zeskanowane i  przechowywane na serwerze 
kartoteki akt pracowniczych mogą stanowić jedynie wersję dodatkową. Zniszczenie wersji 
papierowej akt osobowych stanowiłoby naruszenie prawa.

Ważne

W obowiązującym stanie prawnym konieczne jest przechowywanie akt osobowych w formie 
papierowej, a nie w formie elektronicznych zapisów na dyskach twardych czy innych nośni-
kach danych. Wersja elektroniczna akt osobowych może być prowadzona tylko jako dodatko-
wa w stosunku do obowiązkowej wersji papierowej.

Podstawa prawna:
● art. 85, 94 pkt 9a, art. 113 KP,
● § 1, 6 DokStosPrR.


