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Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe 
obowiązki dla pracodawców
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych 
(PPK). Na ich podstawie od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania 
składek na PPK zostaną objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. 
Docelowo obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich podmiotów zatrudniających co 
najmniej jedną osobę. 
Jaki jest harmonogram utworzenia PPK? Jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiąza-
nych do wdrożenia tych programów oszczędnościowych? Którzy pracownicy będą zapisy-
wani automatycznie do PPK? Kto będzie mógł przystąpić do PPK dobrowolnie? I na jakich 
zasadach będzie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK?
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● ► Sprawdź szczegóły na stronach 7–9

ZDANIEM EKSPERTÓW

PRAWA PRACY

W kolejnym numerze przeczytasz: Wydawanie kopii całości lub części 
dokumentacji pracowniczej. Pracownik złożył wniosek o wydanie mu kopii części 
dokumentów z akt osobowych. Jak obecnie wygląda realizacja takiego wniosku? 
Pracownik wskazał, że chciałby otrzymać te dokumenty w formie elektronicznej – 
czy jesteśmy zobligowani do wykonania skanów itp.?

Kopia dokumentacji na wniosek rodziny zmarłego pracownika. Osoba bliska 
zmarłego pracownika może domagać się wydania kopii dokumentacji pracowniczej. 
W jaki sposób mamy ustalić jej uprawnienie do odbioru dokumentów? Obawiamy 
się udostępnić dane osobowe osobie nieuprawnionej.

Eksperci odpowiadają:

Katarzyna 
Pietruszyńska
Departament Prawny GIP

Dni wolne na dziecko – które dokumenty 
w aktach, które z ewidencją?
W której części akt osobowych należy przechowywać oświadczenie pracownika o za-
miarze korzystania ze zwolnienia na opiekę na dziecko? Czy wnioski o udzielenie 
zwolnienia na opiekę nad dzieckiem powinny być przechowywane w aktach osobo-
wych, czy musimy je przechowywać oddzielnie? A może powinniśmy je załączyć do 
ewidencji czasu pracy, skoro są one częścią dokumentacji dotyczącej ewidencjono-
wania czasu pracy?

Ile godzin wolnego na dziecko przysługuje 
pracownicy, gdy pracuje nie 8, ale 7 godzin, 
bo korzysta z przerwy na karmienie piersią?
Czy w razie złożenia przez tę pracownicę wniosku o zwolnienie na opiekę nad 
dzieckiem w wymiarze godzinowym, powinniśmy udzielić jej tego zwolnienia na 7, 
czy 8 godzin? Czytaj więcej na stronie 12
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DOKUMENTACJA – CO BUDZI 

WĄTPLIWOŚCI?

Czy pracodawca może prowadzić 

dotychczasową dokumentację osobową 

pracownika, gdy umowa o pracę z nim 

zakończyła się w sierpniu 2018 roku, 

a w marcu 2019 roku pracodawca ponownie 

go zatrudni? Czy może w takim przypadku 

musi mu założyć nowe akta osobowe? 

A jak dokumentować kary porządkowe 

po zmianach w aktach osobowych od 

2019 roku? Przykładowo: pracownik otrzymał 

w lipcu 2018 roku karę porządkową, a na 

początku 2019 roku kolejną. Czy ubiegłorocz-

na powinna być przeniesiona z części B akt 

osobowych do nowo utworzonej części D? 

W jaki sposób liczyć termin na usunięcie kary 

pierwszej i drugiej?

Sprawdź odpowiedzi naszego eksperta (str. 2 

i 3). Zapraszam do lektury.

Anna Makarczuk

redaktor prowadząca

OD REDAKCJI

Dyżur eksperta prawa pracy
wtorek, 14.00–16.00
nr tel. 22 518 29 22

nr PIN luty: 2995, marzec: 4582

Ponowne zatrudnienie pracownika po 
przerwie – zakładamy nowe akta osobowe 
czy prowadzimy dotychczasowe?
Pytanie: Umowa o pracę z pracownikiem zakończyła się w sierpniu 2018 roku. 
W marcu 2019 roku najprawdopodobniej ponownie zatrudnimy tę osobę. Czy 
musimy prowadzić dalej jej dotychczasową dokumentację osobową, czy możemy 
zaprowadzić nową?

Odpowiedź: Pracodawca nie ma w opisanej sytuacji takiego obowiązku. Dalsze 
prowadzenie dotychczasowej dokumentacji jest narzucone wówczas, gdy 
pierwsze zatrudnienie nastąpiło nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. 

Od początku 2019 roku obowiązuje regu-
lacja, która wprost nakazuje kontynuowa-
nie prowadzenia wcześniejszej dokumen-
tacji pracowniczej w razie ponownego 
zatrudnienia tej samej osoby po przerwie. 
Oczywiście odnosi się to do zawarcia ko-
lejnej umowy w okresie, w którym praco-
dawca posiada nadal tę dokumentację. 
Artykuł 945 kp, który wprowadza ten 
obowiązek, odsyła przy tym do okresu 
wskazanego w art. 94 pkt 9b kp, czyli do 
okresu 10-letniego liczonego po zakoń-
czeniu roku kalendarzowego, w którym 
zatrudnienie się zakończyło. 
Według ustawy nowelizującej, która m. 
in. wprowadziła omawiany obowiązek, 
do stosunków pracy nawiązanych przed 
1 stycznia 2019 r. stosuje się nowe re-
gulacje Kodeksu pracy: art. 94 pkt 9a 
i 9b (tutaj z dalszymi zastrzeżeniami) 
oraz art. 948 – 9412. Nie wymienia się 
zaś tutaj art. 945 kp. Stąd też obowiązek 
kontynuowania dokumentacji dotyczy 
tych tylko sytuacji, w których zatrudnienie 
powstało po wejściu w życie zmian, czyli 
1 stycznia 2019 r. i później. 

W przypadku ponownego nawiązania sto-
sunku pracy z tym samym pracownikiem, 
z którym poprzedni stosunek pracy trwał 
w dniu wejścia w życie nowelizacji (czyli 
1 stycznia 2019 r.), art. 945 kp stosuje 
się, jeżeli za tego pracownika został 
złożony raport informacyjny. Dotyczy to 
jednak tych osób, których stosunek pracy 
został nawiązany przed 1 stycznia 2019 r. 
i w tym dniu nadal trwał, a nie pracow-
ników, których zatrudnienie ustało przed 
zmianą przepisów i którzy obecnie zawarli 
z tym samym pracodawcą kolejną umowę. 

WAŻNE

W związku z tym dla wskazanego w pytaniu 
pracownika nie ma obowiązku prowadzenia 
dotychczasowej dokumentacji. Zastanowić 
się nawet należy, czy byłoby to dopuszczal-

ne na zasadzie dobrowolności. Zdaniem au-
tora nie można wykluczyć takiej możliwości, 
niemniej trzeba by ją opierać na złożonym 
raporcie informacyjnym. Trudno bowiem by-
łoby mówić o kontynuowaniu prowadzenia 
dokumentacji z „zamkniętego” zatrudnie-
nia w 2018 roku z 50-letnim okresem prze-
chowywania przy zatrudnieniu w 2019 roku 
z obowiązującym 10-letnim okresem prze-
chowywania dokumentacji.
Warto pamiętać, że w razie kontynu-
owania prowadzenia dotychczasowej 
dokumentacji okres jej przechowywania 
liczy się od końca roku kalendarzowego, 
w którym kończący się najpóźniej stosu-
nek pracy rozwiązał się lub wygasł. 

Pracownik został zatrudniony w stycz-
niu 2019 roku na 3-miesięczną umo-
wę próbną, po której nie zawarto 
z nim kolejnej umowy. Okres 10-let-
niego przechowywania dokumenta-
cji liczony jest od końca 2019 roku. 
W 2020 roku pracodawca planuje 
zatrudnić tę osobę na okres półrocz-
ny, kończący się z końcem września 
2020 roku. Jeżeli do tego zatrudnie-
nia dojdzie, to pracodawca będzie 
prowadzić dokumentację „stworzo-
ną” w 2019 roku, zaś okres przecho-
wywania całości dokumentacji liczony 
będzie od końca 2020 roku.
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PODSTAWA PRAWNA:
art. 945 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

art. 7, art. 9 ustawy z 10 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze skróceniem okresu 
przechowywania akt pracowni-
czych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 357).

Marek Rotkiewicz
prawnik, specjalista prawa pracy 

Akta osobowe 
i RODO w kadrach 

Pierwsze doświadczenia

KADRY•PŁACE•HR
XX Ogólnopolskie Forum Praktyków

Dla tych, którzy oczekują więcej...

Szczegółowe informacje: 
tel. 22 429 43 40, 691 238 759, e-mail: szkolenia@wip.pl

www.KadryiPlace.wip.pl

11–12 kwietnia 2019 r., Hotel Golden Tulip
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Ponowne zatrudnienie pracownika – jaki okres zatrudnienia 
ma obejmować świadectwo pracy? 
Pytanie: Pracownik odszedł na emeryturę 21 lipca 2008 r. Świadectwo 
pracy zostało wypisane od 1 sierpnia 1995 r. do 21 lipca 2008 r. Pracownik 
został ponownie zatrudniony 24 lipca 2008 r. i pracuje do 31 marca 2019 r. 
Czy świadectwo pracy wypisujemy od 24 lipca 2008 r. do 31 marca 2019 r., czy 
za cały okres zatrudnienia – od 1 sierpnia 1995 r.?

Odpowiedź: Świadectwo pracy należy wystawić za okres od 24 lipca 2008 r. do 
31 marca 2019 r.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnię-
ciem stosunku pracy pracodawca jest 
obowiązany niezwłocznie wydać pracowni-
kowi świadectwo pracy, jeśli nie zamierza 
nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy 
w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wy-
gaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 
Świadectwo pracy dotyczy okresu 
lub okresów zatrudnienia, za które 
dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Jak wynika z pytania pracownik odszedł 
na emeryturę 21 lipca 2008 r. i otrzymał 
świadectwo pracy za okres od 1 sierpnia 
1995 r. do 21 lipca 2008 r. Następnie 
pracownik został ponownie zatrudniony 
od 24 lipca 2008 r. i pracuje do 31 marca 
2019 r. W związku z rozwiązaniem umowy 
o pracę pracodawca powinien wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie 
zamierza zawierać z nim kolejnej umowy 

w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniej. 
W świadectwie pracy należy uwzględnić 
okres zatrudnienia, za który dotychczas 
nie wydano świadectwa pracy. 
Ponieważ pracownik otrzymał świadectwo 
pracy za poprzedni okres zatrudnienia od 
1 sierpnia 1995 r. do 21 lipca 2008 r., 
obecnie należy wystawić świadectwo 
pracy za okres zatrudnienia od 24 lipca 
2008 r. do 31 marca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 97 § 1 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska
prawnik, specjalista prawa pracy

Kary porządkowe od 2019 roku – jak je dokumentować 
po zmianach w aktach osobowych? 
Pytanie: Pracownik otrzymał w lipcu 2018 roku karę porządkową, kilka dni temu 
kolejną. Czy ubiegłoroczna powinna być przeniesiona z części B akt osobowych do 
nowo utworzonej części D? W jaki sposób liczyć termin na usunięcie kary pierwszej 
i drugiej?

Odpowiedź: Pracodawca nie ma obowiązku dostosowywania dotychczasowej 
dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów. Taki obowiązek nie 
powstaje również przy nałożeniu kolejnej kary – dotychczasowa będzie nadal 
w części B, nałożona w 2019 roku znajdzie się już w części D. Rok nienagannej 
pracy należy liczyć od nałożenia drugiej kary. 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika 
ustalonej organizacji i porządku w proce-
sie pracy (np. niewykonywanie poleceń 
przełożonych, spóźnienia do pracy), prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, a także 
przyjętego sposobu potwierdzania przy-
bycia do pracy i obecności w niej oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
pracodawca może stosować karę:

  upomnienia,
  nagany.

Pracodawca może również nałożyć na 
pracownika karę pieniężną, ale tylko za: 

  nieprzestrzeganie przepisów bhp 
i ppoż,
  stawienie się do pracy w stanie nie-
trzeźwości lub spożywanie alkoholu 
w czasie pracy,
  opuszczenie pracy bez usprawiedli-
wienia.

Do końca 2018 roku odpis zawiadomie-
nia o wymierzeniu kary porządkowej 
umieszczało się w części B akt osobo-
wych pracownika. Wywoływało to wiele 
problemów, gdyż po roku nienagannej 
pracy (albo wcześniej, np. jeżeli sąd uzna 
rację pracownika w odwołaniu od nało-
żenia na niego kary) karę uważa się za 
niebyłą, a informacje o ukaraniu usuwa 
się niezwłocznie z akt osobowych. Usu-
nięcie z akt informacji o ukaraniu ozna-
cza bowiem sytuację, w której po nało-
żonej karze nie będzie w aktach śladu, 
tymczasem w wielu przypadkach osoba 
oglądająca później dokumentację bez 
trudu domyśli się, że kara była nałożona 
– ze względu na luki w numeracji i wyka-
zie dokumentów. 
Od początku 2019 roku akta osobowe 
składają się z czterech części, z których 
ostatnia, część D obejmuje tylko odpis 

zawiadomienia o ukaraniu oraz inne do-
kumenty związane z ponoszeniem przez 
pracownika odpowiedzialności porząd-
kowej lub odpowiedzialności określonej 
w odrębnych przepisach, które przewidu-
ją zatarcie kary po upływie określonego 
czasu. Ma to właśnie ułatwić „bezślado-
we” usuwanie z akt wszelkich informa-
cji o ukaraniu. 

Do dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
pracowników, pozostających 1 stycznia 
2019 r. w stosunku pracy, zgromadzo-
nych do tego dnia, stosuje się przepisy 
nowego rozporządzenia ale z wyjątkiem 
jego § 2–6. Te zaś dotyczą konstrukcji 
i elementów składowych dokumentacji. 
Obejmują m. in. akta osobowe (podział 
na części oraz dokumenty umieszczane 
w poszczególnych częściach). Regulacje 
te są obowiązkowo stosowane do do-
kumentacji gromadzonej w aktach od 
1 stycznia 2019 r. 

Rozporządzenie daje możliwość dosto-
sowania treści i zakresie dokumentacji 
w odniesieniu do tej grupy pracowników 
do nowych przepisów, ale nie tworzy ta-
kiego obowiązku. Oznacza to, że kara 
nałożona w 2018 roku znajduje się na-
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dal w części B akt osobowych. Miejscem 
właściwym dla dokumentacji związanej 
z karą nałożoną na początku 2019 roku 
będzie nowo utworzona część D akt oso-
bowych. 
Uznanie kary za niebyłą następuje 
w trzech przypadkach:
1)  po roku nienagannej* pracy lub wcze-

śniej (pracodawca może – z inicjatywy 
własnej, na wniosek organizacji związ-
kowej, ale także na wniosek pracowni-
ka – podjąć decyzję o wcześniejszym 
usunięciu z akt odpisu o ukaraniu);

2)  gdy pracodawca uwzględni sprzeciw 
pracownika od nałożonej kary;

3)  gdy sąd pracy wyda orzeczenie o uchy-
leniu kary.

*  „Nienaganność pracy” powinna być ro-
zumiana jako sytuacja, w której w cią-
gu roku po ukaraniu nie została pra-
cownikowi wymierzona kolejna kara 
porządkowa. 

Stanowisko organów

Zarówno MPiPS, jak i PIP podkreślają, 
że w przypadku gdy pracownik zostanie 
ukarany w trakcie roku od nałożenia kary 
porządkowej ponownie karą porządkową, 
zatarcie ukarania odsuwa się w czasie. 
Rok nienagannej pracy liczony będzie 
od ostatniego ukarania (zob. wyjaśnie-

nia MPiPS z 24 maja 1988 r.: PP-053-
069/88 oraz pismo GIP: GPP-517-4560-
68-1/10/PE/RP).

PODSTAWA PRAWNA:
art. 108, art. 113 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

§ 3, § 20, § 21 rozporządzenia Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2369). 

Marek Rotkiewicz
prawnik, specjalista prawa pracy 

Czy okres nauki zawodu zaliczamy do stażu pracy, od którego 
zależy okres wypowiedzenia?
Pytanie: Planujemy wypowiedzieć umowę pracownikowi, który od 1 września 
2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. był u nas zatrudniony na podstawie umowy w celu 
nauki zawodu, a następnie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pracuje na 
podstawie umowy o pracę na czas określony. Jaki okres wypowiedzenia (jedno- czy 
trzymiesięczny) obowiązuje w przedstawionej sytuacji?

Odpowiedź: Wypowiadając pracownikowi umowę, pracodawca powinien 
zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony i umowy 
o pracę zawartej na czas określony jest 
uzależniony od okresu zatrudnienia u da-
nego pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrud-

niony krócej niż 6 miesięcy;
2)  1 miesiąc, gdy pracownik był zatrud-

niony co najmniej 6 miesięcy;
3)  3 miesiące, kiedy pracownik był za-

trudniony co najmniej 3 lata.
Ustalając staż pracy, od którego zależy 
długość okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę, musimy uwzględnić wszystkie 

okresy zatrudnienia pracownika u dane-
go pracodawcy, bez względu na rodzaj 
umowy o pracę oraz ewentualne prze-
rwy w zatrudnieniu.
Okres nauki zawodu zaliczamy do stażu 
pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, gdy osoba ucząca się od-
bywała jednocześnie praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego w formie nauki zawodu, 
a więc miała status pracownika młodo-
cianego. Okres nauki zawodu odbywanej 
przez młodocianego na podstawie umo-

wy o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego powinien być udokumentowany 
świadectwem pracy wydanym przez pra-
codawcę, u którego uczeń szkoły zawo-
dowej był zatrudniony.
W przypadku rozwiązania umowy o pra-
cę na czas określony zawartej z pracow-
nikiem, który wcześniej był zatrudniony 
u danego pracodawcy na podstawie umo-
wy o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego, musimy uwzględnić oba okre-
sy zatrudnienia. W efekcie pracodawcę 
i pracownika obowiązuje 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska
prawnik, specjalista prawa pracy

Czy trzeba ponowić badania lekarskie i szkolenie bhp, gdy umowę 
o pracę zawieramy zaraz po zleceniu?
Pytanie: Pracodawca planuje zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę, która 
obecnie jest zatrudniona na tym samym stanowisku pracy, ale na umowę zlecenia 
i ma badania lekarskie i szkolenie bhp ważne do 2020 roku. Czy w związku ze 
zmianą sposobu zatrudnienia konieczne będzie ponowne badanie lekarskie 
i szkolenie bhp tej osoby?

Odpowiedź: W takim przypadku konieczne będzie poddanie pracownika 
wstępnym badaniom lekarskim i przeszkolenie go w zakresie bhp. Nie 
występują bowiem tutaj przewidziane w Kodeksie pracy przesłanki, które 
zwalniają pracodawcę z tych obowiązków. 

Których pracowników nie musimy 
kierować na badania wstępne?

Osoby przyjmowane do pracy podle-
gają wstępnym badaniom lekarskim. 
Badania są przeprowadzane na koszt 
pracodawcy. Nie musimy jednak pod-
dawać tym badaniom osób przyjmo-
wanych ponownie do pracy u tego 
samego pracodawcy na to samo sta-
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nowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy w ciągu 30 
dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniego stosunku pracy z tym 
pracodawcą. Dodajmy, że pracodawca 

nie może dopuścić do pracy pracownika 
bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań 
do pracy na określonym stanowisku 
w warunkach pracy opisanych w skie-
rowaniu na badania lekarskie.

Kiedy nie jest wymagane szkolenie 
bhp zatrudnianego pracownika?

Pracodawca ma również obowiązek 
przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy zapewnić mu przeszkolenie w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenie odbywa się w czasie pracy i na 
koszt pracodawcy. Szkolenie pracownika 
przed dopuszczeniem do pracy nie jest 
wymagane w przypadku podjęcia przez 
niego pracy na tym samym stanowi-
sku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed na-
wiązaniem z tym pracodawcą kolejnej 
umowy o pracę.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 229 § 1 pkt 1 i § 11 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.),

art. 734 i nast. ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Maciej Karpiński
prawnik, specjalista prawa pracy, 

zarządzania pracownikami i funkcjonowania 
samorządu terytorialnego

Co ma zrobić pracodawca, gdy w skierowaniu na badania wpisał 
niewłaściwe stanowisko pracy?
Pytanie: W skierowaniu na badanie okresowe pracodawca błędnie określił 
stanowisko pracy pracownika. Cechy charakterystyczne tego właściwego i „błędnego” 
stanowiska są takie same: praca w hałasie, wymuszona pozycja ciała itp. Badanie 
się odbyło, a pracownik przyniósł orzeczenie o zdolności do pracy. Ośrodek 
medycyny pracy nie godzi się na „korektę” orzeczenia w związku z zaistniałą pomyłką 
pracodawcy. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca?

Odpowiedź: Pracodawca musi ponownie wystawić pracownikowi skierowanie 
na powtórne badania okresowe, tym razem z prawidłowo określonym 
stanowiskiem pracy.

Z Kodeksu pracy wynika, że wstępne, okre-
sowe i kontrolne badania lekarskie prze-
prowadza się na podstawie skierowania 
wydanego przez pracodawcę. Z kolei roz-
porządzenie w sprawie badań lekarskich 
stanowi, że skierowanie powinno zawierać:
1)  określenie rodzaju badania profilak-

tycznego, jakie ma być wykonane;
2)  w przypadku osób przyjmowanych 

do pracy lub pracowników przeno-
szonych na inne stanowiska pracy 
– określenie stanowiska pracy, na 
którym dana osoba ma być zatrud-
niona (pracodawca może wskazać 

w skierowaniu dwa stanowiska pracy 
lub więcej, w kolejności odpowiadają-
cej potrzebom zakładu pracy);

3)  w przypadku już zatrudnionych pra-
cowników – określenie stanowiska 
pracy, na którym pracownik jest za-
trudniony;

4)  opis warunków pracy uwzględniający 
informacje o występowaniu na stanowi-
sku lub stanowiskach pracy czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia lub czynników uciążliwych i innych 
wynikających ze sposobu wykonywania 
pracy, z podaniem wielkości narażenia 

oraz aktualnych wyników badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia, wykonanych na tych stanowiskach.

Przepisy wskazują więc, że w treści skie-
rowania powinno być określone stanowi-
sko pracy i jest ono wiążące dla lekarza 
prowadzącego badanie. Oznacza to, że 
lekarz, prowadząc badanie, zwraca uwa-
gę na opis stanowiska i jego określenie. 
Jeżeli pracodawca błędnie określi sta-
nowisko – wpisze do skierowania sta-
nowisko, którego pracownik faktycznie 
nie zajmuje – ponosi za to pełną odpo-
wiedzialność. 

CZĘSTO NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD PONOWNYCH SZKOLEŃ I BADAŃ

Zatrudnienie pracownika w ramach stosunku pracy od 1 stycznia 2019 r. było 
poprzedzone wcześniejszą umową zlecenia. Stosunek prawny zlecenia nie jest 
równoznaczny ze stosunkiem pracy (a w szczególności z umową o pracę) i jest 
regulowany przepisami Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Przepisy Kodek-
su pracy zezwalają na odstąpienie od poddania pracownika wstępnym badaniom 
lekarskim, jeśli jest on osobą przyjmowaną ponownie do pracy (u tego samego 
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach 
pracy) w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pra-
cy z tym pracodawcą. Możliwość wyjątkowego odstąpienia od poddania pracow-
nika badaniom dotyczy zatem przypadku, gdy pracownika łączył już poprzednio 
z pracodawcą stosunek pracy. Jednak w omawianym przypadku stosunek pracy, 
który został nawiązany 1 stycznia 2019 r., był poprzedzony nie umową pracę, lecz 
umową zlecenia (umowa zlecenia zakończyła się 31 grudnia 2018 r.).
Podobnie od przeszkolenia pracownika z zakresu bhp można odstąpić, gdy pra-
cownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u da-
nego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej 
umowy o pracę. Tu również mówi się o kolejnym stosunku pracy (umowie o pracę), 
co oznacza, że i w tym przypadku konieczne jest, aby umowa o pracę, która została 
zawarta 1 stycznia 2019 r., była poprzedzona stosunkiem pracy, a nie – jak w ana-
lizowanym przypadku – stosunkiem zlecenia (czyli stosunkiem cywilnoprawnym).
A zatem w przedstawionym przypadku nie występują przesłanki do odstąpienia 
ani od wstępnych badań lekarskich, ani od przeszkolenia bhp.
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Nie jest możliwe skorygowanie badania 
ani zaświadczenia lekarskiego po prze-
prowadzonym badaniu, w sytuacji gdy 
pracodawca określił jednoznacznie, choć 
błędnie, stanowisko służbowe pracowni-
ka. Przepisy Kodeksu pracy ani rozporzą-
dzenia ws. badań tego nie przewidują.

WAŻNE
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W takim przypadku – jak opisany w pytaniu 
– pracodawca ma obowiązek ponownego 
wystawienia skierowania na powtórne ba-
dania okresowe, tym razem z prawidłowo 
określonym stanowiskiem.

Michał Culepa
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

Pracownik z Ukrainy – kiedy trzeba ponowić badania wstępne 
i szkolenie bhp?
Pytanie: Pracownik był oddelegowany do pracy u nas z firmy ukraińskiej i nasza 
firma zrobiła mu badania wstępne w momencie podjęcia pracy na warunkach 
oddelegowania. Po jego zakończeniu pracownik wrócił na Ukrainę i po około 
2-3 miesiącach wraca do nas do pracy i będzie zatrudniony na umowę o pracę 
w naszej firmie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (nie 
będzie to już oddelegowanie). Czy musimy takiego pracownika ponownie kierować 
na badania lekarskie i czy będą to badania wstępne, czy okresowe? To samo 
dotyczy szkolenia bhp?

Odpowiedź: Pracownik musi przejść badania wstępne, a szkolenie bhp – tylko 
w razie, gdyby był zatrudniony na innym stanowisku, w warunkach narażenia 
na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, w razie wprowadzenia zmian 
techniczno-organizacyjnych.

Zgodnie z Kodeksem pracy wstępnym ba-
daniom lekarskim podlegają zasadniczo:
1)  osoby przyjmowane do pracy,
2)  pracownicy młodociani przenoszeni na 

inne stanowiska pracy i inni pracowni-
cy przenoszeni na stanowiska pracy, 
na których występują czynniki szkodli-
we dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Pod jakim warunkiem badania 
wstępne można pominąć?

Wstępnym badaniom lekarskim nie pod-
legają osoby:
1)  przyjmowane ponownie do pracy 

u tego samego pracodawcy na to 
samo stanowisko lub na stanowisko 
o takich samych warunkach pracy 
w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniego stosunku 
pracy z tym pracodawcą;

2)  przyjmowane do pracy u innego 
pracodawcy na dane stanowisko 
w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniego stosunku 
pracy, jeśli przedstawią pracodawcy 
aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań do 
pracy w warunkach pracy opisanych 
w skierowaniu na badania lekarskie, 
a pracodawca ten stwierdzi, że warun-
ki te odpowiadają warunkom wystę-
pującym na danym stanowisku pracy, 

z wyłączeniem osób przyjmowanych 
do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych.

Kiedy trzeba ponowić badania 
wstępne…

Z pytania wynika, że odległość czasowa 
pomiędzy pierwszym zatrudnieniem 
a kolejnym wynosi ponad 2 miesiące, 
czyli przekracza wskazany w przepisach 
Kodeksu pracy 30-dniowy termin, w ciąg 
którego można zatrudnić ponownie pra-
cownika bez konieczności kierowania go 
na badania wstępne. W tej sytuacji pra-
codawca ma obowiązek skierować pra-
cownika na kolejne badanie wstępne.

…i szkolenie bhp?

W odniesieniu do szkoleń bhp sytuacja 
jest nieco inna – pracownik nie jest 
nowym pracownikiem (jak wynika z py-
tania), stąd nie ma obowiązku przepro-
wadzania instruktażu ani ogólnego, ani 
stanowiskowego – pod warunkiem że 
pracodawca dysponuje dokumentami 
potwierdzającymi przeszkolenie pracow-
nika w poprzednim okresie zatrudnienia. 
Ale jeśli pracownik będzie zatrudniony 
na innym stanowisku niż poprzednie, 
a zwłaszcza, gdy na stanowisku wystę-
pują narażenia na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia lub ży-
cia pracownika – szkolenie bhp trzeba 
ponowić. Tak samo instruktaże powinny 
być przeprowadzone w razie wprowa-
dzenia zmian (w porównaniu ze stanem 
poprzednim) warunków technicznych 
i organizacyjnych pracy na danym sta-
nowisku.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 229 § 1 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

§ 10 ust. 1, § 11 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, 
poz. 1860 ze zm.).

Michał Culepa
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA:
art. 229 § 4a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2067).

Wydanie zgodne z polską ustawą  
o ochronie danych osobowych  

z 10 maja 2018 r.

Już w sprzedaży!
Książka RODO w kadrach i płacach. 

Więcej informacji znajdziesz na  
www.fabrykawiedzy.com
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Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki 
dla pracodawców
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych (PPK). Na jej podstawie od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem 
naliczania i odprowadzania składek na PPK zostaną objęte podmioty 
zatrudniające co najmniej 250 osób. Docelowo objęte będą nim wszystkie 
podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę. Sprawdźmy, jaki jest 
harmonogram utworzenia PPK, a także jakie obowiązki ciążą na podmiotach 
zobowiązanych do wdrożenia tych programów.

Plany pracownicze, ale nie tylko dla 
pracowników

Składki na PPK opłacane będą nie tylko 
za pracowników, lecz ogólnie za osoby za-
trudnione, którymi zgodnie z art. 2 ust. 
1 pkt 18 ustawy o PPK  są:

  pracownicy w rozumieniu art. 2 Ko-
deksu pracy (osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę), z wyjątkiem pracow-
ników przebywających na urlopach 
górniczych i urlopach dla pracowników 
zakładu przeróbki mechanicznej wę-
gla, o których mowa w art. 11b ustawy 
z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1374) oraz 
pracowników młodocianych (osoba, 
która ukończyła 15 lat, a nie przekro-
czyła 18 lat);
  osoby fizyczne, które ukończyły 18. 
rok życia, świadczące pracę nakład-
czą w oparciu o rozporządzenie Rady 
Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w spra-
wie uprawnień pracowniczych osób 
wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 
z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.);
  członkowie rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych lub spółdzielni kółek rolni-
czych, o których mowa w art. 138 oraz 
art. 180 ustawy z 16 września 1983 r. 
– Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1285);
  osoby fizyczne, które ukończyły 18 
lat, wykonujące pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlece-
nia albo innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczą-
ce zlecenia;

  członkowie rad nadzorczych pobierają-
cy wynagrodzenie

– podlegający obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalno-rentowym z tych 
tytułów.

Kto będzie naliczać i opłacać składki?

Obowiązek obliczenia, potrącenia oraz 
przekazania na konto wybranej insty-
tucji finansowej należnych składek spo-
czywać będzie na podmiocie zatrudniają-
cym (art. 28 ust. 2 ustawy o PPK), a tym 
w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK 
jest:

  pracodawca w rozumieniu art. 3 kp 
(jednostka organizacyjna, choćby nie 
posiadała osobowości prawnej, a także 
osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników) – w stosunku do pracow-
ników;
  nakładca – w stosunku do osób wyko-
nujących pracę na podstawie umowy 
o pracę nakładczą;
  rolnicza spółdzielnia produkcyjna 
(rsp) lub spółdzielnia kółek rolniczych 
(skr) – w stosunku do członków tych 
spółdzielni;
  zleceniodawca – w stosunku do osób 
wykonujących pracę na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia;
  podmiot, w którym działa rada nad-
zorcza – w stosunku do członków ta-
kiej rady.

Etapy wejścia w życie przepisów 
ustawy o PPK

Aby umożliwić podmiotom zatrudniają-
cym przygotowanie się do nowych obo-
wiązków, ustawa o PPK (art. 134) prze-
widuje różne terminy wejścia w życie 
nowych przepisów w zależności od stanu 
zatrudnienia danego podmiotu.

Liczba osób 
zatrudnionych 
w danym podmiocie

Data wejścia 
w życie przepisów 
ustawy o PPK

co najmniej 250 
osób według stanu 
na 31 grudnia 
2018 r.

od 1 lipca 2019 r.

co najmniej 50 
osób według stanu 
na 30 czerwca 
2019 r.

od 1 stycznia 
2020 r.

co najmniej 20 
osób według stanu 
na 31 grudnia 
2019 r.

od 1 lipca 2020 r.

W stosunku do pozostałych podmiotów 
(zatrudniających poniżej 20 osób) oraz 
jednostek sfery budżetowej ustawa 
o PPK zacznie obowiązywać od 1 stycz-
nia 2021 r.

Konieczne podpisanie umów 
z instytucją prowadzącą PPK

Każdy podmiot zatrudniający co najmniej 
jedną osobę po objęciu go przepisami usta-
wy o PPK będzie musiał podpisać z instytu-
cją finansową prowadzącą PPK najpierw 
umowę o zarządzanie PPK, a następnie 
– w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych 
– umowę o prowadzenie PPK. 

Pierwsze umowy o prowadzenie planów 
kapitałowych powinny być zawarte w ter-
minie do 10. dnia miesiąca następu-
jącego po upływie 3 miesięcy od dnia, 
w którym dany podmiot zostanie objęty 
przepisami ustawy o PPK (art. 134 ust. 2 
ustawy). Z kolei pierwsze umowy o zarzą-
dzanie powinny być zawarte nie później 
niż 10 dni roboczych przed upływem ter-
minu, o którym mowa wyżej.

Uwaga!

Wykaz instytucji finansowych prowadzą-
cych PPK dostępny będzie na specjalnie 
w tym celu stworzonym portalu interneto-
wym prowadzonym przez Polski Fundusz 
Rozwoju.

Wybór danej instytucji

Instytucję finansową, z którą zawarte 
zostaną wspomniane umowy, podmiot 
zatrudniający powinien wybrać w po-
rozumieniu z zakładową organizacją 

Osoby świadczące pracę na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, wobec 
której zastosowanie mają przepisy Ko-
deksu cywilnego, nie są objęte obowiąz-
kiem ubezpieczeń społecznych, jeżeli są 
uczniami szkół ponadpodstawowych albo 
studentami, w wieku do ukończenia 26 lat 
(art. 6 ust. 4 ustawy systemowej). 

WAŻNE
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związkową, a jeżeli nie funkcjonuje taka 
w firmie – to z reprezentacją osób za-
trudnionych wyłonioną w trybie przyjętym 
w danym podmiocie. Jeżeli na miesiąc 
przed upływem terminu, w którym powin-
na zostać zawarta umowa o zarządzanie 
PPK, nie zostanie osiągnięte porozumie-
nie, podmiot zatrudniający podejmuje de-
cyzję samodzielnie (art. 7 ustawy o PPK).

Zapis do PPK automatyczny, 
ale z możliwością rezygnacji

Osoby zatrudnione w wieku od 18 
do 55 lat będą automatycznie objęte 
udziałem w PPK, ale w każdej chwili 
będą mogły złożyć pisemną deklarację 
o rezygnacji z dokonywania wpłat na 
PPK. Deklaracja taka – na wzorze, który 
zostanie opublikowany w rozporządzeniu 
właściwego ministra – składana będzie 
podmiotowi zatrudniającemu daną 
osobę. Podmiot ten wstrzyma wpłaty na 
PPK począwszy od miesiąca, w którym 
otrzymał wspomnianą deklarację.

Co 4 lata, w terminie do ostatniego 
dnia lutego danego roku kalendarzowe-
go, podmiot zatrudniający ma obowiązek 
informować osobę, która zrezygnowała 
z udziału w PPK o wznowieniu – z dniem 
1 kwietnia – wpłat na program, jeżeli zain-
teresowany nie złoży ponownie deklaracji 
rezygnującej. W praktyce więc osoby za-
trudnione, które nie będą chciałaby być 
objęte PPK, będą musiały co 4 lata skła-
dać deklarację o wstrzymaniu wpłat.

WAŻNE

Osoba, która wstrzymała wpłaty na PPK 
(złożyła stosowaną deklarację), będzie 
mogła wystąpić z pisemnym wnioskiem 
o wznowienie wpłat na PPK. Będzie go 
składać do podmiotu zatrudniającego, 
który z kolei podejmie przekazywanie 
składek, począwszy od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu wpłynięcia wniosku 
(art. 23 ust. 10 ustawy o PPK).

Wysokość składek na PPK – 
w zależności od źródła finansowania 

Podstawą liczenia składek na PPK bę-
dzie wynagrodzenie osoby zatrudnionej 
uczestniczącej w programie. Pod poję-
ciem wynagrodzenia należy rozumieć tu 
podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe ustaloną 
zgodnie z ustawą systemową, z wyłącze-
niem podstawy wymiaru składek emery-
talno-rentowych osób przebywających na 
urlopie wychowawczym lub pobierających 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wyso-
kości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 
1 pkt 40 ustawy o PPK).

Składki na PPK finansowane będą ze 
środków podmiotu zatrudniającego oraz 
uczestnika programu, przy czym – oprócz 
składek obowiązkowych – obie strony 
będą mogły także zadeklarować wpłatę 
składek dodatkowych.

Warto wiedzieć, że:
  wpłaty finansowane przez podmiot za-
trudniający nie będą wliczane do wy-
nagrodzenia stanowiącego podstawę 
wymiaru składek emerytalno-rento-
wych (art. 26 ust. 5 ustawy o PPK),

  wpłaty finansowane przez uczestnika 
programu potrącane będą z wynagro-
dzenia po jego opodatkowaniu (art. 
27 ust. 9 ustawy o PPK).

Wpłata składek na PPK – jeden 
termin, różne konta

W przeciwieństwie do składek na ubezpie-
czenia społeczne ustawa o PPK określa 
jeden termin na przekazanie składek do 
wybranej instytucji finansowej, a mianowi-
cie – do 15. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym nastąpiło ich 
potrącenie. Samo pobranie składek za 
dany miesiąc kalendarzowy powinno na-
stąpić w obowiązującym w firmie terminie 
wypłaty wynagrodzeń za ten miesiąc. Je-
żeli zaś pensje wypłacane są w okresach 
krótszych niż jeden miesiąc – w terminie 
do ostatniego dnia danego miesiąca.

Z uwagi na to, że składki na PPK wpłaca-
ne będą bezpośrednio na konto wybranej 
instytucji finansowej, a więc bez pośred-
nictwa ZUS – tak jak ma to miejsce przy 
składkach na ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy czy też Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych – pod-
mioty zatrudniające będą odprowadzać 
je na różne konta przyporządkowane 
instytucji prowadzącej dany PPK.

Dopłaty do składek na PPK

Oprócz składek (podstawowych i dodat-
kowych) konto uczestnika PPK zostanie 
zasilone dwoma rodzajami wpłat finan-
sowanych ze środków Funduszu Pracy, 
a mianowicie:

ciąg dalszy na stronie 9

ciąg dalszy ze strony 7 Finansujący Wysokość składek na PPK Uwagi

Składki obowiązkowe

podmiot zatrudniający 1,5% wynagrodzenia 
uczestnika PPK

 

uczestnik PPK 2% wynagrodzenia jeżeli wynagrodzenie 
z różnych źródeł osiągane 
w danym miesiącu nie prze-
kracza kwoty odpowiadają-
cej 1,2-krotności wynagro-
dzenia minimalnego wpłata 
podstawowa może wynosić 
mniej niż 2%, ale nie mniej 
niż 0,5% podstawy

Składki dodatkowe

podmiot zatrudniający do 2,5% wynagrodzenia 
uczestnika PPK

wysokość wpłaty dodatko-
wej może być zróżnicowana 
w zależności od stażu 
zakładowego lub 
na podstawie regulaminu 
wynagradzania albo układu 
zbiorowego pracy

uczestnik PPK do 2% wynagrodzenia  

Warunki dopłat
Wpłata powitalna będzie przysługiwać 
osobie, która po zawarciu w jej imieniu 
przez podmiot zatrudniający umowy 
o prowadzenie PPK była uczestnikiem 
programu przez co najmniej 3 pełne 
miesiące, pod warunkiem że za te mie-
siące zostały dokonane wpłaty podsta-
wowe finansowane z jej środków. 
Natomiast możliwość otrzymania do-
płaty rocznej – również finansowanej ze 
środków FP – uzależniona będzie od wy-
sokości wpłat podstawowych i dodatko-
wych odprowadzonych na konto uczest-
nika PPK w danym roku kalendarzowym. 
Limity te określone są w art. 32 ustawy 
o PPK.
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ciąg dalszy ze strony 8
1)  jednorazową wpłatą powitalną w wy-

sokości 250 zł oraz 
2)  cykliczną dopłatą roczną w kwocie 

240 zł.

Kiedy będzie można zawiesić wpłaty?

Ustawa o PPK przewiduje możliwość zawie-
szenia wpłat zarówno podstawowych, jak 
i dodatkowych, finansowanych przez uczest-
nika, jak i przez podmiot zatrudniający w sy-
tuacjach określonych w art. 25 tej ustawy:

  w okresie przestoju ekonomicznego, 
o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z 11 października 2013 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 842 ze zm.) oraz w okresie obni-
żonego wymiaru czasu pracy, o którym 
mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy;
  w przypadku zaistnienia przesłanek 
niewypłacalności pracodawcy, o któ-
rych mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1433);

  w okresie przejściowego zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodar-
czej lub ograniczenia jej zakresu na 
skutek powodzi i braku środków na 
wypłatę wynagrodzeń dla pracowni-
ków, o których mowa w art. 23 ustawy 
z 16 września 2011 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwa-
niem skutków powodzi (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1473 ze zm.).

Pamiętajmy, że mimo wystąpienia jednej 
z wymienionych sytuacji uczestnik PPK bę-
dzie mógł złożyć podmiotowi zatrudniające-
mu deklarację, że chce, aby składki finanso-
wane z jego środków nadal były opłacane. 

Kogo nie obejmują przepisy ustawy 
o PPK? 

Ustawa o PPK przewiduje także pewne 
wyłączenia co do obowiązku stosowania 
jej przepisów – dotyczące z jednej strony 
osób zatrudnionych, z drugiej zaś pod-
miotów zatrudniających.
Jeżeli chodzi o osoby zatrudnione, to pro-
gramem PPK obowiązkowo objęte będą 
tylko osoby, które nie ukończyły 55. roku 
życia i podlegają obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnym i rentowym. W ich 
imieniu podmiot zatrudniający będzie miał 
obowiązek podpisania umowy o prowa-
dzenie PPK po upływie trzeciego miesią-
ca zatrudnienia, nie później jednak niż 
do 10. dnia miesiąca następującego po 
tym terminie, chyba że zainteresowany 
złoży deklarację rezygnacji. 
Osoby, które ukończyły 55. rok życia, 
ale nie ukończyły 70 lat, do programu 
PPK będą mogły przystąpić na zasadzie 
dobrowolności, co będzie wymagało zło-
żenia podmiotowi zatrudniającemu sto-
sownego wniosku. Jednocześnie podmiot 
ten będzie musiał poinformować osoby 
z tego przedziału wiekowego o możliwości 
złożenia wspomnianego wniosku.
Programem PPK nie będą natomiast objęte 
ani obowiązkowo, ani dobrowolnie osoby, 

które najpóźniej w pierwszym dniu zatrud-
nienia ukończyły 70. rok życia.
Jeżeli zaś chodzi o wyłączenia dotyczące 
podmiotów zatrudniających, to z art. 13 
ust. 1 ustawy o PPK wynika, że jej przepi-
sów nie stosuje się do:

  mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszyst-
kie zatrudnione przez niego osoby za-
deklarują rezygnację z dokonywania 
wpłat na PPK,
  podmiotu zatrudniającego będącego 
osobą fizyczną, jeśli zatrudnia oso-
bę fizyczną w zakresie niezwiązanym 
z prowadzoną przez siebie działalno-
ścią gospodarczą.

Nowych przepisów nie stosuje się także 
do podmiotów zatrudniających, które 
w terminie objęcia danej grupy przepi-
sami ustawy (uzależnionym od stanu 
zatrudnienia) będą prowadzić Pracow-
niczy Program Emerytalny, do którego 
odprowadzane będą składki podstawo-
we w wysokości co najmniej 3,5% wyna-
grodzenia – gdy do PPE przystąpiło co 
najmniej 25% zatrudnionych (art. 133 
ustawy o PPK).

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitało-
wych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2215); w tekście: ustawa o PPK.

 

Bogdan Majkowski
specjalista w zakresie wynagrodzeń 

i ubezpieczeń

Ewidencja czasu pracy – czy od 2019 roku przechowujemy ją 
przez 3 lata, czy przez 10 lat?
Pytanie: Czy obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. 10-letni okres przechowywania akt 
osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dotyczy 
również ewidencji czasu pracy? Dotychczas przyjmowano dla niej znacznie krótszy 
– gdyż zaledwie 3-letni – okres przechowywania.

Odpowiedź: Ewidencja czasu pracy stanowi – zgodnie z nowym rozporządzeniem 
MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej – 
obowiązkowy element dokumentacji w sprawach ze stosunku pracy, dla 
której Kodeks pracy przewiduje 10-letni okres jej przechowywania. Dlatego 
ministerstwo pracy potwierdziło, że od 1 stycznia 2019 r. 10-letni okres 
przechowywania znajduje zastosowanie również do ewidencji czasu pracy.

Zdaniem ministerstwa

„(…) Dokumentację dotyczącą stosunku 
pracy (w tym ewidencję czasu pracy) na-
leży przechowywać w sposób gwarantują-
cy zachowanie jej poufności, integralności, 
kompletności oraz dostępności, w warun-
kach niegrożących uszkodzeniem lub znisz-

czeniem przez okres zatrudnienia pracow-
nika, a także przez okres 10 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym 
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wy-
gasł [podkreślenia autora], chyba że odręb-
ne przepisy przewidują dłuższy okres prze-
chowywania dokumentacji pracowniczej 

(art. 94 pkt 9b k.p. w brzmieniu nadanym 
(…) ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r.) (…)”.
Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej z 11 stycznia 
2019 r., na zapytanie Redakcji mie-
sięcznika „Aktualności kadrowe”
Ministerstwo pracy przypomniało również, 
że zgodnie z nowymi przepisami, okres 
przechowywania dokumentacji pracowni-
czej – w tym ewidencji czasu pracy – może 
dodatkowo wydłużyć się powyżej 10 lat. Sta-
nie się tak w przypadku, gdy przechowywana 
dokumentacja pracownicza może stanowić 
dowód w postępowaniu, a pracodawca jest 
stroną postępowania albo w sytuacji gdy 
pracodawca powziął wiadomość o wytocze-
niu powództwa lub wszczęciu postępowania 
w sprawie, której nie jest stroną.
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Wcześniejsze rozpoczęcie pracy w ramach indywidualnego 
rozkładu – co z nadgodzinami?
Pytanie: Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wnioskuje 
o indywidualny czas pracy w środę każdego tygodnia w godz. 10.00 do 18.00, 
a w pozostałe dni nadal wykonuje pracę od 7.00 do 15.00. Czy wynikające z tego 
przekroczenie dobowe należy rozliczać jako godziny nadliczbowe?

Odpowiedź: W ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy nie może 
dochodzić do naruszenia przepisów o dobie pracowniczej.

Zgodnie z przepisami na pisemny wnio-
sek pracownika pracodawca może usta-
lić indywidualny rozkład jego czasu pracy 
w ramach systemu czasu pracy, którym 
pracownik jest objęty.

Jakie są warunki wprowadzenia 
rozkładu indywidualnego?

Do wprowadzenia indywidualnego roz-
kładu czasu pracy konieczny jest przede 
wszystkim pisemny wniosek pracow-
nika, w którym pracownik powinien za-

proponować odpowiadający mu rozkład 
czasu pracy, oraz przyjęcie tego wniosku 
przez pracodawcę.

Rozkład indywidualny nie może 
naruszać przepisów o dobie 
pracowniczej

W ramach indywidualnego rozkładu 
czasu pracy nie może dochodzić do 
naruszenia przepisów o dobie pracow-
niczej, a co za tym idzie wprowadzenie 
indywidualnego rozkładu czasu pracy 
nie pozwala na rozpoczynanie przez 
pracowników pracy w kolejnym dniu 
o godzinie wcześniejszej niż dnia po-
przedniego. 
Z tego względu godziny pracy wykonywanej 
przez pracownika, o którym mowa w pyta-
niu, w czwartek i piątek od 7.00 do 10.00, 
z formalnego punku widzenia, powinny być 
zakwalifikowane do poprzedniej doby pra-
cowniczej (odpowiednio środowej i czwart-
kowej), powodując powstanie pracy nad-
liczbowej wynikającej z przekroczenia 
dobowej normy czasu pracy.

Jak można zapobiec nadgodzinom?

Rozpoczynanie przez pracowników pracy 
kolejnego dnia o godzinie wcześniejszej 

niż dnia poprzedniego dopuszczalne jest 
na podstawie tzw. ruchomego czasu 
pracy. Żaden inny system czy rozkład 
czasu pracy nie dopuszcza takiej organi-
zacji pracy.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy 
pozwala na:
1)  ustalanie rozkładów czasu pracy prze-

widujących różne godziny rozpoczy-
nania pracy w dniach pracy pracow-
ników,

2)  określanie przedziału czasu, w którym 
pracownik powinien podjąć pracę.

W obu przypadkach wcześniejsze rozpo-
częcie przez pracownika pracy w kolej-
nym dniu nie będzie powodowało pracy 
nadliczbowej.

Wskazówka

Aby móc korzystać z dobrodziejstw ru-
chomego czasu pracy, trzeba jednak we 
właściwy sposób go wprowadzić, np. na 
indywidualny wniosek pracownika. Nie 
ma przeszkód, by w jednym wniosku 
pracownik zawnioskował o objęcie go 
jednocześnie indywidualnym i rucho-
mym rozkładem czasu pracy.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 140 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Joanna Suchanowska
adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach 

czasu pracy

Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu 
pracy odbywa się w ramach obowiązują-
cego pracownika systemu czasu pracy. 
Możliwe jest zatem wprowadzenie indywi-
dualnego rozkładu odbiegającego od roz-
kładu zbiorowego stworzonego dla całej 
załogi lub poszczególnych grup pracowni-
ków, określonego w układzie zbiorowym, 
regulaminie pracy albo obwieszczeniu. 
Indywidualny rozkład czasu pracy może 
odmiennie określać np. godziny rozpo-
czynania i kończenia pracy, uelastycznia-
jąc w ten sposób czas pracy pracowników, 
jednak tylko w ramach systemu czasu pra-
cy, którym pracownik jest objęty.

WAŻNE

O ile wprowadzenie 10-letniego okresu 
przechowywania dokumentacji pracow-
niczej pozwoliło na znaczne skrócenie 
okresu przechowywania akt osobowych, 
to np. dla ewidencji czasu pracy wiąże się 
już ze znacznym wydłużeniem okresu jej 
przechowywania. Dotychczasowe prze-

pisy nie precyzowały wprawdzie okresu 
przechowywania ewidencji, jednak po-
wszechnie przyjmowało się, że powinien 
on wynosić 3 lata od rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy (z uwagi na 
stosowany w prawie pracy 3-letni okres 
przedawnienia roszczeń pracowniczych 
– art. 291 kp).

PODSTAWA PRAWNA:
art. 94 pkt 9b, art. 291 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.),

ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
skróceniem okresu przechowywania 
akt pracowniczych oraz ich elektroni-
zacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357),

§ 6 rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2369).

Leszek Skupski
radca prawny, 

specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy przewiduje, że praco-
dawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że 
odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. 10-let-
ni termin dotyczy w pierwszej kolejności okresu przechowywania akt osobowych i dokumentacji 
w sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników, którzy zostali zatrudnieni od 1 stycznia 
2019 r. Jednocześnie przepisy umożliwiają skrócenie okresu przechowywania akt osobowych 
pracowników, którzy zostali zatrudnieni między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. (z 50 
do 10 lat) – pod warunkiem złożenia dodatkowych raportów informacyjnych do ZUS.
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Co i gdzie będą sprawdzać inspektorzy pracy w 2019 roku?
Jak wskazała PIP, ponad 40% ogółu skarg zgłoszonych do inspekcji to 
te dotyczące naruszeń przepisów odnośnie czasu pracy oraz wypłaty 
wynagrodzeń. Dlatego też inspektorzy skupią się w tym roku na czynnościach 
kontrolnych w obrębie takich zagadnień jak czas pracy, wypłata 
wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne i wynagrodzenie z tych umów. 

1.  Kontrola czasu pracy – także 
w korporacjach

Poza kontrolami w zakładach różnych 
branż w 2019 roku dodatkowo przepro-
wadzone będą kontrole dotyczące czasu 
pracy w korporacjach. Chodzi m.in. o fir-
my związane z usługami finansowymi, 
prawniczymi i analitycznymi. Kontrolo-
wane w tym zakresie będą również jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz 
urzędy administracji państwowej.

2.  Legalność zawierania umów 
cywilnoprawnych

Kontynuowane będą kontrole przestrze-
gania zakazu zawierania umów cywilno-
prawnych zamiast umów o pracę, np. 
w budownictwie czy agencjach ochrony 
osób i mienia. Jednocześnie sprawdza-
ne będzie stosowanie przepisów o mi-
nimalnej stawce godzinowej dla osób 
pracujących na podstawie umów zlecenia 
i umów o świadczenie usług.

3.  Legalność zatrudnienia – Polaków 
i cudzoziemców

Kontrole obejmą także legalność za-
trudnienia. Jeśli chodzi o obywateli pol-
skich kontrole zostaną przeprowadzone 
m.in. w branżach, w których najczęściej 
stwierdzane są nieprawidłowości, a tak-
że w agencjach pracy tymczasowej 
i podmiotach powierzających pracę 
sezonową w małych miejscowościach. 
Przedmiotem szczególnej uwagi będą 
małe placówki handlowe, w których pra-
cę świadczy mniej niż 10 osób.
Kontrole dotkną też pracodawców zatrud-
niających cudzoziemców. Na celowniku 
będą głównie firmy zatrudniające cudzo-
ziemców na podstawie oświadczenia 
o powierzeniu pracy lub zezwolenia na 
pracę sezonową. Czynności kontrolne 
obejmą także firmy zatrudniające cudzo-
ziemców z Nepalu, Indii i Bangladeszu, 
którzy stanowią najliczniej migrującą do 
Polski grupę obok obywateli Ukrainy.
W podmiotach świadczących usługi po-
średnictwa pracy kontrole mają na celu 
ujawnianie nielegalnych usług agencji. 
W przypadku podmiotów zarejestrowa-
nych inspektorzy zwrócą uwagę m.in. na: 
pobieranie nielegalnych opłat od osób 

korzystających z agencji, stosowanie 
praktyk dyskryminacyjnych.
Poprawność stosowania przepisów o le-
galności zatrudnienia obywateli polskich 
i cudzoziemców będzie sprawdzana także 
w przedsiębiorstwach rolnych.

4.  Kontrole dotyczące pracowników 
młodocianych, niepełnosprawnych 
i kierowców

Ponadto kontynuowane będą dotychcza-
sowe działania w zakresie przestrzegania 
regulacji prawnych związanych z zatrud-
nianiem młodocianych oraz osób nie-
pełnosprawnych. Kontynuowana będzie 
również kampania „Czas pracy kierowców 
a wypadki drogowe”.

5.  Kontrole w budownictwie, 
leśnictwie, rolnictwie i przemyśle 
spożywczym – będą kontynuowane

W dalszym ciągu, podobnie jak w latach 
ubiegłych, inspektorzy PIP sprawdzą takie 
branże jak budownictwo, przemysł spo-
żywczy, leśnictwo, zakłady produkujące 
wyroby tartaczne i wyroby z drewna. Kon-
trole w budownictwie rozszerzone zosta-
ną o budowy infrastruktury kolejowej. 
W przemyśle spożywczym, w którym re-
jestruje się poważne wypadki m.in. przy 
obsłudze maszyn, inspektorzy ocenią 
bezpieczeństwo procesu przetwórstwa 
owoców i warzyw z wykorzystaniem 
zautomatyzowanych linii technologicz-
nych. Sprawdzą także m.in.: poziom 
przygotowania pra cowników do pracy, 
stan wypadkowości oraz przestrzegania 
przepisów przy transporcie i magazy-
nowaniu, w tym przy ręcznych pracach 
transportowych.

W zakładach usług leśnych dalsze kon-
trole poziomu bezpieczeństwa przy po-
zyskiwaniu, zrywce i transporcie drew-
na będą prowadzone z uwagi na wysoki 
poziom zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracujących. Inspektorzy ocenią głównie 
organizację pracy oraz przygotowanie 
pracowników i osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych do 
bezpiecznego wykonywania zadań.
W 2019 roku kontrolowane będą również 
zakłady zajmujące się segregacją odpa-
dów komunalnych. Szczególna uwaga zo-
stanie zwrócona na problematykę zagrożeń 
biologicznych, chemicznych oraz zagrożeń 
dla układu mięśniowo-szkieletowego.
W przedsiębiorstwach rolnych, głównie 
w zakładach chowu i hodowli kur oraz 
produkcji jaj, inspektorzy skupią uwagę na 
czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych 
i uciążliwych, z uwzględnieniem czynników 
biologicznych oraz pyłów organicznych po-
chodzenia zwierzęcego, a także środkach 
ochrony indywidualnej. Kontrole obejmą 
również problematykę legalności zatrud-
nienia i pozwolą na ogólną ocenę stanu 
praworządności i bezpieczeństwa pracy 
oraz planowanie dalszych działań.

W małych firmach – nadal pierwsza 
kontrola o charakterze doradczym

Dalszy ciąg będzie miała również strategia 
pierwszej kontroli w mikroprzedsiębior-
stwach, małych i średnich zakładach pra-
cy. Przypomnijmy, że kontrola ta ma cha-
rakter instruktażowo-doradczy; jej celem 
jest zapewnienie przestrzegania przepi-
sów i wyeliminowanie nieprawidłowości, 
a nie wymierzanie kar pracodawcom.

ŹRÓDŁO: 
Informacja PIP z 15 stycznia 2019 r. 
„Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2019 r.”

Marta Wszoła
prawnik, specjalista prawa pracy
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Oświadczenie rodzica wkładamy 
do akt…

Od 2019 roku akta osobowe składają 
się z 4 części. W rozporządzeniu do-
tyczącym dokumentacji pracowniczej 
określono, że w części B akt osobo-
wych przechowuje się m.in. oświad-
czenie pracownika będącego rodzicem 
lub opiekunem dziecka o zamiarze lub 
o braku zamiaru korzystania z upraw-
nień związanych z rodzicielstwem, wy-
mienionych w art. 1891 Kodeksu pracy. 
Jednym z tych uprawnień jest zwolnie-
nie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 
2 dni, przysługujące pracownikowi wy-

chowującemu przynajmniej jedno dziec-
ko w wieku do 14 lat.

…a wnioski o zwolnienia dołączamy do 
ewidencji

Natomiast same wnioski o udzielenie 
zwolnienia na opiekę nad dzieckiem nie 
powinny być przechowywane w aktach 
osobowych. Wnioski te stanowią część 
dokumentacji dotyczącej ewidencjono-

wania czasu pracy i musimy je przecho-
wywać oddzielnie lub załączyć do ewi-
dencji czasu pracy, w której odnotowuje 
się m.in. urlopy oraz zwolnienia od pracy.

Dokumentacja pracownicza składa się z akt osobowych pracownika oraz z pozostałej 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Pracownikowi wychowującemu 
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy 
w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Część dokumentów związanych z tym 
uprawnieniem musimy przechowywać w aktach osobowych, a część dołączyć do ewidencji czasu pracy.

ZDANIEM EKSPERTÓW PRAWA PRACY

Dni wolne na dziecko – jedne dokumenty 
w aktach, inne z ewidencją

Jak poprawnie ustalić wymiar godzinowy zwolnienia na dziecko, 
gdy pracownica korzysta z przerwy na karmienie piersią?
Pytanie: Pracownica karmiąca dziecko piersią pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00, a przez kolejną godzinę wykorzystuje 
przysługującą jej przerwę na karmienie. Czy w razie złożenia przez nią wniosku o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem (art. 188 
kp) w wymiarze godzinowym, powinniśmy udzielić jej tego zwolnienia na 7 czy 8 godzin?

Odpowiedź: Pracownicy należy udzielić 7 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
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Katarzyna 
Pietruszyńska

Departament Prawny GIP

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma 
prawo do dwóch półgodzinnych przerw 
w pracy wliczanych do czasu pracy. Prze-
rwy na karmienie mogą być na wniosek 
pracownicy udzielane łącznie. 

1.  Pracownicy zatrudnionej przez czas 
krótszy niż 4 godziny dziennie – prze-
rwy na karmienie nie przysługują. 

2.  Jeżeli czas pracy pracownicy nie prze-
kracza 6 godzin dziennie – przysługu-
je jej jedna przerwa na karmienie. 

3.  Natomiast w przypadku gdy dobowy 
wymiar czasu pracy pracownicy wy-
nosi powyżej 6 godzin – pracownica 
ma prawo skorzystać z godzinnej prze-
rwy na karmienie (2 x 30 minut).

Uwaga!

Przerwy na karmienie wliczają się do 
czasu pracy, co oznacza, że za czas tych 
przerw pracownica zachowuje prawo 
do wynagrodzenia obliczonego tak, jak-
by w tym czasie pracowała. W praktyce 
pracownice korzystają z przerw na kar-
mienie wykorzystując je łącznie w taki 
sposób, że kończą pracę godzinę wcze-
śniej lub zaczynają ją godzinę później. 
W efekcie pracują więc przez 7 godzin.

Zwolnienie na dziecko a okres przerwy 
na karmienie

Pracownikowi wychowującemu przynaj-
mniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalendarzo-
wego zwolnienie od pracy w wymiarze 
16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. O sposobie 

wykorzystania w danym roku kalenda-
rzowym zwolnienia decyduje pracownik 
w pierwszym wniosku o udzielenie takie-
go zwolnienia złożonym w danym roku 
kalendarzowym.
Zwolnienia tego  udzielamy pracownikowi 
na czas pracy, a nie czas przerwy w pra-
cy. Jeżeli zatem pracownica korzystająca 
z przerw na karmienie, pracująca od 8.00 
do 15.00, chce skorzystać w danym dniu 
ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, 
w wymiarze godzinowym, to zwolnienia 
musimy udzielić jej na 7 godzin.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 187, art. 188 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 

  Zgoda na wyjazdy służbowe pracownicy w ciąży. W nowych przepisach wskazuje się, że w dokumentacji związanej 
z czasem pracy umieszcza się zgodę pracownicy w ciąży na wyjazdy służbowe. Czy zgoda taka musi być faktycznie 
pobierana? Jeżeli tak, to czy może obejmować wszystkie przyszłe wyjazdy?

W kolejnym numerze „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” przeczytasz:

Oświadczenie pracownika o zamiarze 
korzystania ze zwolnienia na opiekę na 
dziecko należy zatem przechowywać 
w części B akt osobowych.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 94 pkt 9a, art. 188 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 917 ze zm.),

§ 3 i 6 rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2369).
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