
Zmiany w Prawie 
Pracy 2019
Z początkiem 2019 roku nastąpiło kilka 
istotnych zmian w obszarze prawa pracy - te 
najważniejsze prezentujemy w niniejszej 
broszurze.  



1. Wprowadzenie PPK (Pracowniczych 

Planów Kapitałowych) - na skutek reformy 

systemu emerytalnego od 1 stycznia 2019 r. 

wprowadzono dobrowolny dla pracowników, 

prywatny program oszczędnościowy. System ten 

współfinansowany jest zarówno przez 

pracowników, pracodawców jak i państwo. Co 

istotne, pracodawcy mają jeszcze czas, by 

przygotować się do zmian, jako że PPK mają 

zostać wprowadzone etapami, według 

poniższego harmonogramu: 

a) u pracodawców zatrudniających ponad 

250 pracowników- od 1 lipca 2019 r.;

b) u pracodawców zatrudniających od 50 do 

249 pracowników- od 1 stycznia 2020 r.;

c)  u pracodawców zatrudniających od 20 do 

49 pracowników- od 1 lipca 2020 r.;

d) u wszystkich pozostałych pracodawców 

od 1 stycznia 2021 r.

Pracodawcy zobowiązani będą do 

dokonywania płatności na rzecz PPK,             

a niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest 

karą grzywny od 1 000 do 1 000 000. Kontrola 

przestrzegania obowiązków pracodawców            

w omawianym zakresie dokonywana będzie 

przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Zmiany w zakresie zasad przechowywania 

dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy- 

z dniem 1 stycznia 2019 r. pracodawcy 

zobowiązani będą do przechowywania 

dokumentacji pracowniczej przez okres 10 lat 

(zamiast dotychczasowych 50 lat). 

Co istotne, skrócony okres przechowywania 

dokumentacji obejmie wyłącznie nowych 

pracowników, zatrudnionych od dnia 1 stycznia 

2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych 

po dniu 31 grudnia 1998 a do dnia 1 stycznia 

2019 r., zasadniczo pracodawcy nadal będą 

zobowiązani do przechowywania ich 

dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat od 

momentu ustania lub wygaśnięcia stosunku 

pracy. Kolejną zmianą w omawianym zakresie 

jest dopuszczenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., 

możliwości prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji pracowniczej w formie 

papierowej lub elektronicznej, zgodnie            

z wyborem pracodawcy. 

W przypadku chęci zmiany formy prowadzenia           

i przechowywania dokumentacji pracowniczej, 

pracodawca zobowiązany jest poinformować 

pracowników o zmianie oraz o możliwości 

odebrania przez pracowników dokumentacji 

pracowniczej prowadzonej w poprzedniej 

formie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

informacji o zmianie formy prowadzenia                        

i przechowywania dokumentacji.

Poniżej znajdziecie Państwo zwięzły opis poszczególnych prawno-pracowniczych nowości. Mam 

nadzieję, że wskazane informacje ułatwią Państwu rozpoczęcie procesu adaptacji prowadzonych przez 

Państwa przedsiębiorstw do zachodzących zmian.
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3. Zmiany w aktach osobowych pracowników 

- od dnia 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą 

mieli pół roku na wprowadzenie nowej formy akt 

osobowych. Zgodnie z nowymi zasadami, akta 

osobowe będą składały się z nie z trzech            

a z czterech części ,,A-D”. Nowość będzie 

stanowiła część ,,C”, natomiast obecna część 

,,C” stanie się częścią ,,D”. W nowej części akt 

osobowych pracodawcy zobowiązani będą do 

gromadzenia dokumentacji dotyczącej 

odpowiedzialności porządkowej pracowników.

4. Nowe obowiązki informacyjne - począwszy 

od 1 stycznia 2019 r. w przypadku rozwiązania 

lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawcy 

zobowiązani będą do dostarczenia pracownikowi, 

wraz ze świadectwem pracy, informacji (w formie 

papierowej lub elektronicznej) obejmującej:

a) wskazanie okresu przechowywania 

dokumentacji związanej ze stosunkiem 

pracy;

b) wskazanie możliwości odebrania przez 

pracownika dokumentacji związanej ze 

stosunkiem pracy w terminie do końca 

miesiąca kalendarzowego następującego 

po upływie okresu przechowywania 

dokumentacji;

c) wskazanie, iż w przypadku braku odbioru 

dokumentacji przez pracownika we 

wskazanym przez pracodawcę terminie, 

ulegnie ona zniszczeniu.

5. Zmiany w zakresie formy wypłaty 

wynagrodzenia za pracę- jakkolwiek większość 

pracowników otrzymuje wynagrodzenie za pracę 

przelewem na rachunek bankowy, do końca 2018 

roku zasadą było wypłacanie wynagrodzenia 

gotówką do rąk pracownika. 

Wraz z 2019 rokiem wypłata wynagrodzenia za 

pracę powinna być zasadniczo dokonywana na 

rachunek bankowy wskazany przez pracownika, 

chyba, że pracownik dostarczy pisemne 

oświadczenie w przedmiocie wypłaty 

wynagrodzenia w formie gotówkowej do rąk 

własnych. Co istotne, do dnia 22 stycznia 

pracownicy, którzy dotychczas otrzymywali 

wynagrodzenie do rąk własnych powinni zostać 

poinformowani przez pracodawcę o obowiązku 

wskazania rachunku bankowego do wypłaty 

wynagrodzenia za pracę, bądź złożenia 

pisemnego oświadczenia zawierającego żądanie 

wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
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Kontakt:
Warszawa

ul. Emilii Plater 53  |  00-113 Warszawa

T: +48 22 300 16 74  |  F: +48 22 300 12 85

Poznań

ul. Zamkowa 7/11  |  61-768 Poznań

T: +48 61 853 56 48  |  F: +48 61 853 56 48

Zielona Góra

ul. Jana III Sobieskiego 2/3  |  65-071 Zielona Góra

T: +48 68 325 35 17 |  F: +48 68 325 37 49

info@dudkowiak.com
www.dudkowiak.pl

Kraków

ul. Opolska 114 |  31-355 Kraków

T: +48 61 853 56 48 |  F: +48 61 853 56 48

Wrocław

Plac Solny 14/3 |  31-355 Wrocław

T: +48 61 853 56 48 |  F: +48 61 853 56 48


