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Wprowadzenie

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to podstawowe tematy kadrowe. Pierwszy 
z nich wiąże się z szeregiem dokumentów, które pracodawca musi przygotować dla 
każdej nowozatrudnionej osoby w firmie. Umowa o pracę to dopiero początek; do 
tego informacja o warunkach zatrudnienia, obowiązkowe szkolenia i zapoznanie 
z oceną ryzyka zawodowego, przydział odzieży i obuwia roboczego, zapoznanie 
z przepisami wewnątrzzakładowymi itd. Wszystkie te dokumenty należy przecho
wywać albo w aktach osobowych pracownika (które oczywiście w związku z za
trudnieniem trzeba dla nowego pracownika założyć), albo odrębnie (np. ewidencja 
przydziału odzieży i obuwia roboczego). Należy także pamiętać o obowiązkowej 
ewidencji czasu pracy oraz tych dokumentach, które powinny być przechowywane 
wraz z nią.

A co z ustaniem stosunku pracy? Tu też jest szereg koniecznych dokumentów, po
cząwszy od oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu umowy bez 
wypowiedzenia, porozumienia w sprawie przeniesienia urlopu wypoczynkowego na 
następną umowę, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku 
pracy, obowiązkowych konsultacji związkowych wypowiedzenia lub dyscyplinarki, 
poprzez zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia, 
aż po świadectwo pracy czy opinię wystawianą na prośbę pracownika.  

Dlatego też, zatrudniając pracownika, warto zadbać zarówno o dobry start, który 
zapewni prawidłowe i terminowe przygotowanie obowiązkowej dokumentacji zwią
zanej z zatrudnieniem, jak i właściwe zakończenie, które uchroni przed zarzutem 
naruszenia przepisów prawa pracy. Przepisy te, choć stosowane na co dzień, nie 
zawsze są jasne i zrozumiałe. Do tego dość często są nowelizowane, a urzędy różnie je 
interpretują. Niejednokrotnie więc budzą wątpliwości i zmuszają praktyków zajmują
cych się tematyką kadrową do poszukiwania rozwiązań. Tę książkę przygotowaliśmy 
właśnie z myślą o takich Czytelnikach. A w szczególności o tych, którzy – z uwagi na 
ogrom obowiązków związanych z działalnością zakładu pracy – nie mają czasu na 
poszukiwania i potrzebują gotowych rozwiązań, po które mogą sięgnąć w każdym 
momencie, w razie potrzeby. 

Niniejsza publikacja to kompendium dokumentacji kadrowej związanej z nawiąza
niem i ustaniem stosunku pracy, z którego można się dowiedzieć, kiedy stosuje się 
dany dokument, jakie są warunki jego stosowania, czy jest obowiązkowy, co musi 
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zawierać, gdzie go przechowywać itd. Oprócz tego zawiera również wzory omawia
nych dokumentów i dotyczące ich wyjaśnienia urzędowe Państwowej Inspekcji Pracy, 
Ministerstwa Pracy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Czyli 
wszystko, co potrzebne, aby zatrudnianie i zwalnianie stało się łatwiejsze.
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