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Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń

Do końca 2018 

Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowiązany 
wypłacać wynagrodzenie w miejscu, 
terminie i czasie określonych w regulaminie 
pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się 
w formie pieniężnej; częściowe spełnienie 
wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa 
pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia 
może być spełniony w inny sposób niż do 
rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ 
zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio 
wyrazi na to zgodę na piśmie.

Od początku 2019

Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowiązany 
wypłacać wynagrodzenie w miejscu, 
terminie i czasie określonych w regulaminie 
pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się 
w formie pieniężnej; częściowe spełnienie 
wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa 
pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest 
dokonywana na wskazany przez pracownika 
rachunek płatniczy, chyba że pracownik 
złożył w postaci papierowej lub 
elektronicznej wniosek o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych.



RODO

• RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

• Wchodzi ono w życie dnia 25 maja 2018 r. 

• Przepisy rozporządzenia dają prawo państwom członkowskim do bardziej 
szczegółowego określania zasad przetwarzania danych pracowniczych. 
Póki co nie ma jeszcze przepisów krajowych dostosowujących polskie 
prawo do RODO.



Przetwarzanie danych 

• „Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

• Art. 4 pkt 2 RODO



Przetwarzanie danych

Dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 
której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość");

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze 
przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest 
uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami 
("ograniczenie celu");

Art. 5 RODO



Przetwarzanie danych

Dane osobowe muszą być:

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w 
których są przetwarzane ("minimalizacja danych");

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie 
rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle 
celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane 
("prawidłowość");

Art. 5 RODO



Przetwarzanie danych

Dane osobowe muszą być:

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres 
dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w 
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone 
zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy 
niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których 
dane dotyczą ("ograniczenie przechowywania");

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z 
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych ("integralność i poufność"). 

Art. 5 RODO



Dane pracownicze

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania 
danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Art. 221 Kodeksu pracy



Dane pracownicze

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum 
Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(RCI PESEL),

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o 
wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych  (od 2019 r.).

Art. 221 Kodeksu pracy



Dane pracownicze 

• Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 
oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać 
udokumentowania danych osobowych osób.

• Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli 
obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

• W zakresie nieuregulowanym do danych osobowych, o których mowa w 
tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

• Art. 221 Kodeksu pracy



Przetwarzanie danych wg RODO

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim 
zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

Art. 6 RODO



Przetwarzanie danych wg RODO

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim 
zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Art. 6 RODO



Zgoda na przetwarzanie danych

• „Zgoda" osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, 
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane 
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych. 

• Nie musi być na piśmie.

• Administrator musi potrafić wykazać, że zgoda została udzielona. 

• Art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO



Dane osobowe

• „Dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa 
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

• Art. 4 pkt 1 RODO



Dane wrażliwe

• Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

• Art. 9 RODO



Przetwarzanie danych wrażliwych

• Powyższy zakaz nie obowiązuje między innymi w przypadku, gdy osoba, 
której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych 
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach albo przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Przetwarzanie takie 
jest możliwe, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa 
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw 
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

• Art. 9 RODO



Powierzenie przetwarzania danych

• Przetwarzanie danych można powierzyć podmiotowi trzeciemu. 

• Powierzenie przetwarzania danych wymaga zawarcia umowy i może 
wymagać zgody osób, których dane dotyczą. 

• Przekazywać należy wyłącznie te dane, których przekazanie jest konieczne. 

• Ustawodawca wskazuje, że należy wybierać te podmioty, które gwarantują 
odpowiednią jakość przetwarzania danych – oznacza w praktyce 
konieczność wprowadzenia stosownych procedur w biurach 
rachunkowych.  



Akta osobowe

• Pracodawca może od 2019 r. prowadzić akta osobowe w wersji papierowej 
lub elektronicznej. 

• Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci 
elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną 
i przechowywaną w postaci papierowej.



Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

• Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w 
sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, 
kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem 
lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także 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



Wydłużenie okresu przechowywania 
dokumentacji pracowniczej

Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi 
dowód w postępowaniu, a pracodawca:

1) jest stroną tego postępowania - przechowuje dokumentację pracowniczą 
do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu 
okresu, o którym mowa w art. 94 pkt 9b; art. 947 stosuje się odpowiednio;

2) powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania -
okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 
94 pkt 9b, przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca 
zawiadamia, w postaci papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o 
możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia oraz, w przypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu 
dokumentacji pracowniczej; art. 947 stosuje się odpowiednio.

Art. 944 Kp



Ustanie stosunku pracy a akta osobowe

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze 
świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub 
elektronicznej informację o:

1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w 
art. 94 pkt 9b lub w art. 945 § 2;

2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca 
miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu 
przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt
9b lub w art. 945 § 2;

3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w 
okresie, o którym mowa w pkt 2.

Art. 966 Kp



Zniszczenie lub wydanie

• Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób 
uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po 
upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej, o 
którym mowa w art. 946 pkt 2.

• W terminie powyższym do czasu zniszczenia, pracodawca może wydać 
dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi.

• Art. 947 Kp



Papierowo czy elektronicznie

• Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje 
dokumentację pracowniczą.

• Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną 
następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności 
skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, 
potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem 
papierowym.

• Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową 
następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem 
pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym 
zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

• Art. 948 Kp



Zawiadomienie o zmianie
Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:
1) zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
2) możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w 

terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1.
§ 2. Pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego 

pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji 
pracowniczej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

§ 3. W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo odbioru 
poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje następującym 
członkom rodziny:1) dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz 
dzieciom przysposobionym;

2) przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności
wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na 
wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka;

3) małżonkowi (wdowie i wdowcowi);
4) rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym.
Art. 949 Kp



Młodociani od 1 września

• Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a 
nie przekroczyła 18 lat.

• Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.



Propozycje komisji kodyfikacyjnej

• Ograniczenie umów cywilnoprawnych

• Praca nieetatowa

• Urlopy

• Inne


