
E-Teczka 
czyli jak zautomatyzować pracę działu HR,
żeby oszczędzić czas i pieniądze

dokumentacji pracowniczej 



Spis treści

Czym jest e-Teczka

Co zyskasz, przechowując akta pracownicze w formie
elektronicznej

Jak wybrać narzędzie do digitalizacji

Jak zdigitalizować dotychczasowe dokumenty

Korzystanie z elektronicznego archiwum dokumentów

Jak dodać nowe dokumenty do e-Teczki

Jak podpisać dokument w e-Teczce. Rodzaje podpisów 

 Skąd wziął się wzrost zainteresowania digitalizacją

Case study

Strona 1



Akta osobowe definiowane są jako zbiór istotnych, związanych ze stosunkiem
pracy pracownika, dokumentów, pism oraz oświadczeń, które są gromadzone
oraz przechowywane przez pracodawcę, przez ustawowo określony okres.

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 
Powinna być ona ułożona w porządku chronologicznym i uaktualniana na
bieżąco. To tzw. teczka personalna, którą od niedawna można przechowywać
również w formie elektronicznej. 

Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 6 Kodeksu Pracy brak prowadzenia przez pracodawcę
dokumentacji pracowniczej, brak przechowywania jej przez okres ustalony 
w przepisach, a także pozostawienie dokumentacji pracowniczej w warunkach
grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, stanowią wykroczenia przeciwko
prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Przechowywanie teczki pracownika w formie elektronicznej jest możliwe 
od 2019 w wyniku Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2369). Rozporządzenie określa w sposób precyzyjny, kiedy
organizacja może prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej.

E-Teczka, czyli elektroniczne akta osobowe to wygodny, bezpieczny i wydajny
sposób na przechowywanie dokumentów pracowniczych. To alternatywa dla
papierowego archiwum, która zawiera przydatne, dodatkowe funkcje, takie jak
automatyczne generowanie wszystkich dokumentów potrzebnych 
do zatrudnienia pracownika.

 E-Teczka jest odpowiedzią na zmiany w sposobie funkcjonowania firm, które
przyspieszone zostały przez pandemię COVID-19. Odpowiednio dobrany
program pozwala na bezpieczny, szybki i stały dostęp do dokumentów
pracowniczych w formie elektronicznej.

Strona 2

Czym jest e-Teczka?



Najważniejsze cechy
e-Teczki

dostęp do dokumentów za pomocą
jednego kliknięcia,
lepsze bezpieczeństwo przechowywanych
danych,
zgodność z wymogami rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO),
łatwe monitorowanie ważności
dokumentów (np. ważność badań
lekarskich),
łatwa weryfikacja braków w dokumentacji
pracowniczej,
docelowo możliwość wyeliminowania
papierowych dokumentów.
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Zastanów się:
Czy chcesz przyspieszyć dostęp do dokumentów pracowniczych odpowiednim
osobom wewnątrz organizacji?
Czy chcesz mieć łatwy, intuicyjny dostęp do dokumentów?
Czy mieć pewność, że sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej jest
zgodny z wymaganiami rozporządzenia RODO?
Czy chcesz mieć możliwość szybszej weryfikacji, czy dokumentacja pracownika
jest w pełni uzupełniona oraz czy dokumenty (np. zaświadczenia lekarskie) 

Czy chcesz oszczędzić w 2023 wydatki na: wysyłki kurierskie, wydruki, wynajem
przestrzeni biurowej?
Czy chcesz zautomatyzować część pracy działu HR?

       są nadal ważne?

Jeśli podobnie jak przedstawiciele najszybciej rozwijających się firm, zdajesz sobie
sprawę z konieczności digitalizacji dokumentów i automatyzacji pracy, ten poradnik
jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak wprowadzić e-Teczkę do Twojej firmy 
i maksymalnie wykorzystać płynące z niej korzyści.



skrócenie czasu obsługi spraw pracowniczych przez  działy HR,
łatwiejsze i szybsze wyszukanie potrzebnych dokumentów pracowniczych,
obniżenie kosztów poprzez automatyzację prac związanych 
z kompletowaniem dokumentów pracowniczych lub dokumentów
kadrowych pracownika,
zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów pracownika przed
niepowołanym dostępem lub ich utratą,
łatwiejsze wykonywanie prac dzięki automatyzacji wybranych działań.

Wprowadzenie do działu HR e-Teczki przyniesie Ci konkretne i namacalne
korzyści. Zmianę odczujesz już w trakcie pierwszych tygodni od wdrożenia. 
E-teczka jest odpowiedzią na nową rzeczywistość działów HR wynikającą 
z pracy zdalnej i hybrydowej. 

Konkretne korzyści z wprowadzenia do organizacji E-Teczki to: 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że roczne koszty administracyjne
z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
przedsiębiorców wynoszą ok. 130 mln zł. Rozporządzenie z 10 stycznia 2018
roku skraca z 50 do 10 lat czas przechowywania dokumentacji pracowniczej
oraz umożliwia pracodawcy prowadzenie i przechowywanie jej w postaci
elektronicznej, co ma pozwolić na znaczne oszczędności. 
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 Co zyskasz,
przechowując akta
pracownicze w formie
elektronicznej?



zabezpieczać dokumenty przed uszkodzeniem, utratą oraz
nieuprawnionym dostępem,
gwarantować stały dostęp do dokumentacji osobom do tego
upoważnionym,
umożliwiać identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji,
zapewniać integralność treści,
rejestrować zmiany,
umożliwiać skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie
metadanych,
umożliwiać eksport dokumentacji w postaci elektronicznej,
umożliwiać wydruk dokumentacji.

NIE. Ze względu na wymogi stawiane przez rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej E-Teczka powinna: 

Przy przechowywaniu dokumentów pracowniczych nie można
również zapomnieć o konieczności przestrzegania rozporządzenia
2016/679 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.



wysoką jakość zdigitalizowanych danych ,
integrację z głównym systemem biznesowym organizacji w obszarze HR
(np. TETA ®, SAP ®, HCM ®, SAP SuccessFactors ®),
podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej,
integrację z dostawcami usług zaufania,
proste dodawanie dokumentów bieżących,
obsługę spraw pracowniczych w formie elektronicznej,
dopasowanie wyglądu interfejsu do pozostałych systemów
wykorzystywanych w organizacji,
umożliwia zasilenie systemu dużymi partiami dokumentów, 

Przed wyborem narzędzia do digitalizacji dokumentów pracowniczych
upewnij się, że spełnia ono wymagania podane rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369). Z naszego
doświadczenia wynika, że na rynku są rozwiązania, które jednoznacznie
spełniają te wymagania, ale są również takie, które, delikatnie mówiąc, 
mają z tym problem.

Przed zakupem sprawdź również, czy program zapewnia: 

       np. po zdigitalizowaniu zasobów archiwalnych.

Z naszego doświadczenia wynika, że przed podpisaniem umowy z dostawcą 
e-Teczki, warto przetestować konkretne rozwiązanie. Sam opis produktu czy
zdjęcia na stronie usługodawcy nie wystarczą, żeby ocenić czy pracownicy
będą w stanie łatwo i sprawnie posługiwać się programem. 

Nieintuicyjny interfejs programu e-Teczka przyniesie efekt odwrotny 
od zamierzonego: skomplikowanie i wydłużenie pracy działu HR. 
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 Jak wybrać narzędzie
do digitalizacji?



Po wyborze i wdrożeniu programu do digitalizacji danych musisz zdecydować,
czy do e-Teczek mają trafić wszystkie zebrane w archiwum dokumenty.
Digitalizacją można objąć zarówno dokumentację pracowniczą osób obecnie
zatrudnionych w firmie, jak i byłych pracowników. 

Następnym krokiem jest wybór sposobu digitalizacji dokumentów. Istnieją
dwie drogi, które możesz wybrać.

DIGITALIZACJA WŁASNYMI ZASOBAMI FIRMY

Rozważ, czy w Twojej organizacji macie możliwość wydzielić stanowisko pracy
do skanowania dokumentacji. Kluczowym aspektem jest ustalenie procedury
bezpieczeństwa zgodnej z wymogami RODO oraz przeszkolenie z niej
wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za digitalizację. Podczas
planowania digitalizacji dokumentów pracowniczych należy wyznaczyć
określone ramy czasowe dla tego procesu.

Dokumentacja pracownicza musi być skanowana w wydzielonym miejscu,
które zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych. Stanowisko pracy
musi być wyposażone w narzędzia, które umożliwią digitalizację dokumentacji
pracowniczej.

 Jak zdigitalizować
dotychczasowe
dokumenty?

brak konieczności zatrudniania
zewnętrznej firmy.

Plusy: 
cała procedura zajmuje więcej czasu,
ryzyko dostępu do dokumentacji przez
osoby nieuprawnione, 
konieczność zdobycia wiedzy na temat
wymaganych procedur bezpieczeństwa,
konieczność egzekwowania procedur
bezpieczeństwa.

Minusy: 
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ZLECENIE DIGITALIZACJI DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ FIRMIE
ZEWNĘTRZNEJ

Zlecenie digitalizacji dokumentów firmie zewnętrznej przyspiesza cały proces 
i zdejmuje z organizacji ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych.
To naturalne, że początkowo odczuwasz obawę przed przekazaniem
dokumentów zawierających wrażliwe dane zewnętrznej firmie. Z naszego
doświadczenia wynika jednak, że zlecenie digitalizacji sprawdzonej, solidnej
firmie jest bezpieczniejsze niż samodzielne skanowanie i opisywanie
dokumentów. 

 Jak zdigitalizować
dotychczasowe
dokumenty?

szybszy proces,
dostęp do danych jest ściśle
monitorowany, również w trakcie
transportu dokumentów,
wdrożone i zweryfikowane
procedury bezpieczeństwa zgodne 

Plusy: 

       z normami ISO 9001 i ISO 270001.

konieczność wyłonienia wykonawcy 
Minusy: 

       i podpisania umowy.

Końcowym krokiem jest potwierdzenie cyfrowego odwzorowania dokumentu
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co może nastąpić w dowolnym
momencie. Rozporządzenie tego nie precyzuje, pozostawiając niejako decyzję
po stronie organizacji. Organizacja, decydując się na podpisanie dokumentów
pieczęcią kwalifikowaną, uznaje ich odwzorowanie cyfrowe za ostateczne 
i w pełni zgodne ze stanem faktycznym.
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z papierowej na elektroniczną - pracodawca musi stworzyć cyfrową kopię
dokumentu i podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, aby potwierdzić zgodność 

z elektronicznej na papierową - pracodawca musi wydrukować dokument 

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zmianie
formy przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o możliwości
odbioru dokumentów w formie papierowej, jeśli zostały przeniesione 

Zdigitalizowane archiwum należy wgrać do programu e-Teczki, gdzie
dokumenty posortowane zostaną na odpowiednie kategorie w ramach teczki
każdego pracownika. Po przeniesieniu archiwalnych dokumentów
pracowniczych do e-Teczki możesz przejść na prowadzenie akt pracowniczych
w formie elektronicznej. 

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma możliwość wyboru formy
przechowywania dokumentacji pracowniczej - papierowej lub elektronicznej.
W przypadku zmiany formy dokumentacji:

       z oryginalnym dokumentem papierowym,

       i podpisać go, aby potwierdzić zgodność z dokumentem elektronicznym.

       do bazy danych elektronicznej.

Najważniejszy krok w kierunku uwolnienia przestrzeni, oszczędzenia pieniędzy
i przyspieszenia procesów w dziale HR masz już za sobą - co dalej?

 Jak zdigitalizować
dotychczasowe
dokumenty?
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Po zakończonej digitalizacji teczek pracowniczych jesteś gotowy do
korzystania z elektronicznego archiwum. 

Obsługa e-Teczki jest intuicyjna i nie wymaga długiego szkolenia. Większość
naszych klientów sprawnie porusza się w programie już po godzinie 
od instalacji. 

Korzystanie z 
e-Teczki
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WIDOK GŁÓWNY E-TECZKI



Teczka każdego pracownika podzielona jest na sekcje: 

A - oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone
w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania
lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych
i kontrolnych badań lekarskich
B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz
przebiegu zatrudnienia pracownika
C - oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem, lub wygaśnięciem
stosunku pracy
D - odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane 
z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub
odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują
zatarcie kary po upływie określonego czasu

Nowa część E - znajdują się w niej dokumenty związane z kontrolą trzeźwości
pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających
podobnie do alkoholu.

Korzystanie z 
e-Teczki
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KATEGORIE DOSTĘPNE W RAMACH KAŻDEJ E-TECZKI PRACOWNICZEJ



Każdy dokument opatrzony jest metadanymi, które umożliwiają
wyszukiwanie konkretnych dokumentów po imieniu, nazwisku, numerze
identyfikacyjnym pracownika czy innym dowolnym parametrze. 

Warto dodać, że w e-Teczce możesz dodać własne pola metadanych
i wyszukiwać pracowników np. po danym regionie. 

Korzystanie z 
e-Teczki
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WGLĄD W ZAWARTOŚĆ E-TECZKI KONKRETNEGO PRACOWNIKA



Dodawanie nowych dokumentów do e-Teczki jest niezwykle proste, a całą
procedurę można porównać do wysyłania wiadomości e-mail z załącznikiem.

Jak dodać nowe
dokumenty do e-Teczki?
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Nowe dokumenty pracownicze mogą powstawać zarówno w formie
elektronicznej, jak i papierowej. Wybór zależy od organizacji — bardziej
ekonomiczne jest oczywiście korzystanie z dokumentów w formie
elektronicznej. 

Tam, gdzie lepiej sprawdzi się forma papierowa (szczególnie dla pracownika),
możemy jednak pozostawić formę papierową. Pamiętajmy, że e-Teczka
dokumentacji pracowniczej, dotyczy przede wszystkim pracodawcy. E-Teczka
nie jest zamkniętym systemem, może objąć również generowanie umów,
elektroniczne podpisanie umów, dodatkowe procesy i integracje. Wszystko
zależy od celu i wymagań klienta.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU DO E-TECZKI 



Funkcją szczególnie przydatną w organizacjach rozproszonych, które
zatrudniają masowo pracowników, jest generowanie i podpisywanie umów.
Bez e-Teczki dokumenty wypełnione przez pracownika w procesie
zatrudniania muszą być wysłane do centralnego biura, gdzie sprawdzona
zostanie ich kompletność oraz przygotowana umowa. Warto zaznaczyć, że
mówimy o dokumentach, które zawierają wrażliwe dane, więc ich przesłanie
musi odbywać się z zachowaniem przepisów RODO.

Placówki często wysyłają dokumenty do centrali w cyklach tygodniowych. 
W przypadku wielu branż wydłużony czas oczekiwania na podpisanie umowy
oznacza straty dla firmy, która potrzebuje najszybciej wdrożyć nowego
pracownika. Wydłużony czas oczekiwania na umowę to również ryzyko, 
że pracownik przejdzie do konkurencji.

Jeśli pracownik dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
dostępem do innej akceptowanej przez pracodawcę elektronicznej metody
podpisania dokumentów, dokumenty (np. te związane z zatrudnieniem) mogą
zostać uzupełnione i podpisane w formie elektronicznej. W dzisiejszych
czasach, kiedy duża część osób zatrudnionych w firmie pracuje zdalnie, jest to
ogromne ułatwienie i przyspieszenie procesu zatrudnienia dla obu stron —
pracownika oraz pracodawcy.

Nawet gdy po stronie pracownika potrzebna jest kopia papierowa, po stronie
pracodawcy wystarczy w zupełności dokument w formie elektronicznej
opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy.

Jak dodać nowe
dokumenty do e-Teczki?
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Dodatkowe procesy, które może ułatwić e-Teczka to kompletowanie 
i aktualizacja badań okresowych, zaświadczeń czy uprawnień specyficznych
dla danej branży.

Aby dopełnić proces digitalizacji dokumentacji pracowniczej, warto również
wziąć pod uwagę możliwość integracji systemu do elektronicznego
przechowywania dokumentów pracowniczych z systemami płacowo
kadrowymi oraz portalami pracowniczymi.

Jak dodać nowe
dokumenty do e-Teczki?
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W poprzednim rozdziale wspomniany został kwalifikowany podpis
elektroniczny. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. ustanowiło nowy system bezpiecznych
interakcji elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami 
i władzami publicznymi w całej UE.

W praktyce oznacza to, że wszystkie dokumenty wymagane w dokumentacji
pracowniczej można podpisać podpisem kwalifikowanym. Obecnie coraz
więcej osób korzysta z tej formy podpisywania dokumentów, która jest bardzo
wygodna i pozwala uniknąć drukowania i przesyłania dokumentów.

Podpisy elektroniczne są szczególnie przydatne w stosunkach z osobami
pracującymi zdalnie i w organizacjach rozproszonych.

JAKIE RODZAJE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH MOŻNA WYKORZYSTAĆ 
W E-TECZCE?

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który posiada moc prawną
podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu
kwalifikowanego, a więc certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby
składającej podpis elektroniczny.

Można wykorzystać go do podpisania dowolnego dokumentu w ramach 
e-Teczki (i szerzej: w ramach organizacji) np. umowy o pracę. 

Jak podpisać dokument
w e-Teczce? 
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Zaawansowany podpis elektroniczny

Najbardziej znanymi rodzajami zaawansowanego podpisu elektronicznego
jest e-dowód i profil zaufany. Podmioty, które dostarczają niekwalifikowane 
e-podpisy, nie muszą spełniać wszystkich warunków, wymaganych
rozporządzeniem eIDAS.

Dlatego można użyć go do podpisania umów handlowych czy umów
wewnętrznych, ale w myśl prawa, nie będą one automatycznie akceptowane
na terenie całej Unii Europejskiej. Aby tak się stało, należy zweryfikować
obowiązujące prawo wewnętrzne danego kraju.

Podpis elektroniczny

Zwykłe  e-podpisy są po prostu formą potwierdzenia dokumentu, który zawiera
deklarację tożsamości podpisującego. Można je składać m.in. za pomocą
aplikacji webowych lub specjalnego oprogramowania. Nie są one jednak na
tyle bezpieczne i wiarygodne, aby mogły być używane do podpisywania
dokumentów wyższej wagi, np. pism sądowych czy dokumentów
przetargowych. 

Głównym powodem braku zaufania do zwykłych podpisów jest sposób
potwierdzenia rzekomej tożsamości, która jest uwierzytelniana za pomocą
adresu email lub numeru telefonu. Warto zaznaczyć, że wykorzystane imię 
i nazwisko jest w tym przypadku tylko niepotwierdzoną deklaracją.

Jak podpisać dokument
w e-Teczce? 
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Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest cyfrowym odpowiednikiem Twojej
pieczątki firmowej. Zawiera nazwę, adres i inne dane przedsiębiorstwa.  Pieczęć
elektroniczna służy  do uwierzytelnienia dokumentów firmowych, a e-podpis
jest stosowany, gdy potrzebne jest oświadczenie woli konkretnej osoby.

Jak podpisać dokument
w e-Teczce? 

Strona 18



Digitalizacja i cyfryzacja to przyszłość.

Digitalizacja: seria czynności polegających na przekształcaniu dotychczas
analogowych zasobów w wersje cyfrowe.
 
Cyfryzacja: całościowy proces wdrażania, a następnie wykorzystywania
technologii cyfrowych, które usprawniają procesy. 

Dlaczego w ciągu ostatnich trzech lat znacząco wzrosło zainteresowanie
digitalizacją dokumentów i cyfryzacją procesów w dużych firmach? 

Krzysztof Wiśniewski: W ostatnich dwóch latach digitalizacja procesów 
i dokumentów bardzo przyspieszyła. Z uwagi na zmianę sposobu pracy 
i przejście na pracę zdalną digitalizacja stała się koniecznością. W pierwszej
kolejności objęła one kluczowe procesy, czyli sprzedaż i obsługę klienta.

W kolejnym kroku przyszedł czas na procesy i dokumenty wewnętrzne.
Pojawiła się również konieczność zapewnienia szybkiego, łatwego,
efektywnego i przyjaznego sposobu zatrudniania pracowników.
Nasi klienci, szczególnie Ci więksi, stanęli przed wyzwaniem, aby jak najszybciej
podpisać Umowę z potencjalnym pracownikiem, który jest zdecydowany
podjąć pracę lub zlecenie.

Jeżeli tego nie zapewnią, to osoba taka pójdzie do innego pracodawcy, często
konkurenta.

Skąd wziął się wzrost
zainteresowania
digitalizacją?
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Aby zapewnić efektywny proces zatrudnienia, trzeba oprzeć się na
najnowszych rozwiązaniach — elektronicznych. Na to właśnie pozwalają
przepisy, które weszły w życie w 2019 roku.

Naturalnym krokiem po wejściu w życie ustawy była digitalizacja
dotychczasowych akt, które są przechowywane w postaci papierowej. Krótko
mówiąc, zeskanowanie i umieszczenie w elektronicznej teczce akt osobowych,
co dało łatwy i efektywny dostęp do wszystkich dokumentów.
Dlaczego akurat teraz firmy decydują się na cyfryzację akt pracowniczych?
Ponieważ zwrócono uwagę na konieczność usprawnienie procesu
zatrudniania, wprowadzenia ułatwień dla pracowników działów HR i obniżenia
kosztów.

Skąd wziął się wzrost
zainteresowania
digitalizacją?

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI 
Prezes, CEO CONTMAN

Uczestniczył w jednej z pierwszych instalacji rozwiązań
archiwizacji i zarządzania dokumentami DMS w Polsce.
Jest odpowiedzialny za wspieranie kluczowych klientów
w digitalizacji ich procesów i dokumentów. Odpowiada
za bieżące kierowanie spółką jako CEO.



Wdrożenie obejmowało pełną digitalizację
dokumentacji pracowniczej wraz z e-Teczką
pracownika, integrację z systemami kadrowymi
(np. TETA ®) oraz umożliwienie podpisywania
dokumentów w aplikacji mobilnej.

Było to pierwsze wdrożenie w Polsce zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra, Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018  
w Sprawie Dokumentacji Pracowniczej.
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Case Study

15 000 2
Systemy kadrowe
objęte integracją

Teczek 
osobowych

6000-8000
Aktywnych

pracowników

wdrożenie e-Teczki dla jednej z największych
europejskich spółek w segmencie obuwia 
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5 spółekKilkaset 17 krajów
w tym spółki zagranicznesklepów w obrębie

organizacji rozproszonej
na terenie Europy

Case Study
wdrożenie e-Teczki dla jednej z największych
europejskich spółek w segmencie obuwia 

Przechowywanie dokumentów kadrowych aktualnych
pracowników organizacji (spółki zatrudniające pracowników) -
sklepy, magazyny, centrala. 
Skanowanie, indeksowanie i przechowywanie dokumentacji
zgodnie z Rozporządzeniem. 
Przyspieszenie prodesu zatrudniania nowych pracowników 

Integracja systemu zgodna z przepisami wszystkich 17 krajów
objętych wdrożeniem.
Digitalizacja teczek archiwalnych dokumenty historyczne:
najstarsze dokumenty z lat 90.

Kluczowe aspekty projektu:
 

       w rozproszonej sieci sklepów.

 



Skorzystaj 
z bezpłatnej konsultacji

Umów się na 20-minutową konsultację,
podczas której nasi eksperci sprawdzą 
ile czasu i pieniędzy możesz zaoszczędzić,
wdrażając e-Teczkę do Twojej organizacji.

Marta Cygal-
Majewska
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+48  603 963 008

mmajewska@contman.pl 

Albert Ziarko

+48 505 175 626 

aziarko@contman.pl

mailto:aziarko@contman.pl

