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Wprowadzenie

Drugie wydanie poradnika „Dokumentacja pracownicza. Wzory dokumentów kadrowych z ko-
mentarzem” zostało zainspirowane zmianami prawnymi, które w znaczącym stopniu zmieniły spo-
sób tworzenia i prowadzenia akt osobowych pracowników oraz spowodowały konieczność mody-
fikacji treści dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Gruntowne zmiany, nierozerwalnie związane z treścią książki, przyniosła nowelizacja Kodeksu
pracy z 10.1.2018 r. oraz nowe rozporządzenie z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowni-
czej, których przepisy zaczęły obowiązywać od 1.1.2019 r.  Zmiany te dotyczą m.in. elektronizacji
akt osobowych, skrócenia okresu archiwizowania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, okre-
ślenia nowego zakresu danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika, wpro-
wadzenia nowego obowiązku informacyjnego dotyczącego okresu przechowywania akt, rozsze-
rzenia zakresu obowiązkowo przechowywanych dokumentów, wprowadzenia czteroczęściowego
podziału teczki osobowej, uregulowania obowiązku przekazania pracownikowi kopii jego indywi-
dualnej dokumentacji.

Na potrzebę przygotowania nowego wydania poradnika wpłynęło ponadto wejście w życie roz-
porządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych – tzw. RODO, które spowodowało
zmiany w dokumentach pracowniczych, w szczególności związane z wprowadzeniem w wielu
z nich klauzuli ochrony danych osobowych. Ustawa z 21.2.2019 r. dostosowująca polskie prawo
do przepisów RODO, obowiązująca od 4.5.2019 r., spowodowała dodatkowo zmiany w Kodeksie
pracy związane z zakresem danych osobowych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracow-
nika, m.in. zawarte w kwestionariuszach osobowych wspomnianych osób. Również inne zmiany
wprowadzone tą ustawą w Kodeksie pracy, np. dotyczące monitoringu, powodują konieczność do-
datkowych postanowień w regulaminie pracy, a z kolei zmiany w ustawie o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych wpływają na treść regulaminu zfśs. Dostosowane do nowych przepisów zo-
stało również rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – resort pracy przygotował nowy wzór
pomocniczy tego dokumentu.

Przystosowanie istniejącej dokumentacji oraz tworzenie dokumentów dla przyjmowanych pracow-
ników według nowych regulacji stanowi dla osób pracujących w działach kadr nie lada wyzwanie
i wiąże się z potrzebą pozyskiwania informacji oraz poszukiwania sprawdzonych rozwiązań.

W niniejszej książce zostały opracowane najważniejsze pisma i formularze pracownicze wraz z ob-
jaśnieniami, w których uwzględniony został nowy stan prawny.  Autorzy w swojej pracy zawo-
dowej zajmują się zagadnieniami kadrowymi, dzięki czemu doskonale znają problemy towarzy-
szące powstawaniu akt osobowych. Stworzyli więc praktyczny komplet dokumentów, obejmują-
cych wszystkie etapy stosunku pracy – począwszy od momentu przyjęcia do pracy, przez trwanie
zatrudnienia, skończywszy na jego rozwiązaniu.
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Struktura poradnika została zachowana tak jak w poprzednim wydaniu. Każdy rozdział obej-
muje tematykę wybranego dokumentu pracowniczego i zawiera:

1) komentarz, który stanowi wprowadzenie w omawiane zagadnienie, wyjaśnienie obowiązu-
jących przepisów, wskazanie podstaw prawnych, terminów sporządzania pisma;

2) wyjaśnienia do wzoru, które są uszeregowanymi zgodnie z budową dokumentu wskazów-
kami jak wypełnić puste pola, jak modyfikować treść niektórych zapisów dokumentów, aby
odpowiadał on specyfice danego pracodawcy, jakie elementy pisma są obowiązkowe, a które
zależą od woli stron, itp.;

3) wzór dokumentu, który jest pismem przygotowanym do wypełnienia i stanowi dokument
zgodny z obecnymi przepisami prawnymi.

Dodatkowo do książki dołączona została płyta CD zawierająca wzory w formie edytowalnej, które
są formularzami gotowymi do skopiowania, modyfikacji, wydruku lub przechowywania w formie
elektronicznej.

Publikacja wraz z płytą CD jest niezbędnym narzędziem dla każdego pracownika działu kadr, po-
trzebującego aktualnej informacji na temat sposobu wypełniania i prowadzenia dokumentacji pra-
cowniczej zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.
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