
Modyfikacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
- uwzględnienie możliwości elektronicznego sposobu 
prowadzenia akt

Modyfikacja Rozporządzenia Ministra Kultury 
w sprawie warunków przechowywania dokumentacji  osobowej 
i płacowej pracodawców (uwzględnienie postaci elektronicznej)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z dokumentami elektronicznymi 

Modyfikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych

Archiwa Państwowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

prowadzenie akt/przechowywanie udostępnianie/przesyłanie

Pracodawcy ze sfery administracji publicznej, 
administracja samorządowa

Płatnik/
oprogramowanie interfejsowe

formularze
papierowe

Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne

Ustawa o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
– wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

pracownik

Udostępnienie cyfrowej 
teczki pracownika

Platforma Usług 
Elektronicznych ZUS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 
dyrektywę 1999/93/WE

przechowawcy

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

tradycyjnie (papier) elektronicznie

Publikacja w BIP: 
- zestawienie stosowanych w oprogramowaniu 
interfejsowym struktur dokumentów elektronicznych, 
formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych 
i szyfrujących
- testy akceptacyjne 

dane

akta/dokumenty

Struktura dokumentow (meta dane)
Nadzór archiwalny

- struktura dokumentów,
protokoły komunikacyjne
i szyfrujące
- testy akceptacyjne

publikacja w BIP ministerstwa 
rodziny, pracy i polityki społ

złożenie/przedłożenie

Pracownicy rozpoczynający karierę zawodową 
przed 1 stycznia 1999 r.

Przechowywanie akt przez 50 lat 
niezależnie od postaci akt osobowych

Pracownicy rozpoczynający karierę zawodową 
po 1 stycznia 1999 r.

Przechowywanie akt przez 10 lat 
niezależnie od postaci akt osobowych

pr
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Oryginały
dokumentów
w postaci
papierowej, np.:
- umowa o pracę
- umowa o zakaz
konkurencji
- zaświadczenie
lekarskie
- inne.

Dokumenty przechowywane w aktach pracowniczych 
w postaci papierowej

Modyfikacja przepisów prawa pracy w przypdkach, 
w których system prawny wymaga wyłącznie 
papierowej postaci dokumentów

dane

akta/dokumenty

Dane "born digital"

pracodawca

pracownik

digitalizacja 
dokumentów

Wprowadzanie danych 
na podstawie dokumentów
(papierowych i elektronicznych)

pracodawca

pracownik

- kwalifikowany
podpis elektroniczny
- pieczęć 
elektroniczna
- EDI

- kwalifikowany
podpis elektroniczny
- pieczęć 
elektroniczna
- EDI

Elektroniczne kopie 
dokumentów

sąd pracy

Elektronizacja akt pracowniczych

Dokumenty 
elektroniczne 
(kwalifikowany podpis 
elektronicznym)

Dane z systemu
obiegu dokumentów. np.
- elektroniczna 
ewidencja czasu pracy
- formularze (EDI)
(pieczęć elektroniczna)

dostęp do danych
archiwalych

inspekcja pracy

Możliwość korzystania przez
pracodawcę z elektronicznej 
postaci akt pracowniczych 
ma charakter fakultatywny 
(dobrowolny)

Propozycja przewiduje możliwość prowadzenia akt w modelu 
mieszanym (część akt w postaci elektronicznej, część w postaci
papierowej.

Dotychczasowe zasady 
prowadzenia akt w odniesieniu do
akt w postaci papierowej.

Dokumenty
"born digital"


