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Kadrowa musi wystawić świadectwo na podstawie akt pracownika 
fot. Bartłomiej Żurawski 

Świadectwo pracy się należy 
PRAWO/ Opis zatrudnienia pracownik powinien otrzymać w momencie odejścia 
z firmy. Są przypadki, kiedy pracodawca nie musi go wystawiać. 

ppyppicy 

Niezależnie od tego, czy pracownik 
złożył wypowiedzenie czy został zwol
niony, należy mu się świadectwo. Wyją
tek stanowią jedynie umowy terminowe 
zawarte po 21 marca 2011 r. 

Wcześniej, w przypadku rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy o pracę z pra
cownikiem, z którym dotychczasowy 
pracodawca nawiązuje umowę bezpo
średnio po rozwiązaniu poprzedniej, 
obowiązek wydania świadectwa pracy 
zależał od żądania pracownika. 
Nowelizacja z 21 marca 2011 roku to 
zmieniła. 

- Zgodnie z nowymi przepisami wy
jątki dotyczą tylko umów terminowych 
tj.: o pracę na okres próbny, na czas 

określony czy czas wykonywania okre
ślonego zadania. Bez względu na to, ile 
z nich zawrzemy z pracodawcą w trak
cie 24 miesięcy (liczonych od zawarcia 
pierwszej), pracodawca ma obowiązek 
wydania tylko jednego świadectwa pra
cy, obejmującego wszystkie zakończone 
w tym czasie stosunki pracy. Natomiast 
obowiązek wydania świadectwa pracy 
powstanie zawsze, gdy po umowie ter
minowej strony zawierają umowę na 
czas nieokreślony lub odwrotnie - mówi 
Karina Włodarczyk, prawnik w Kancela
rii Prawnej Trinity Waluga i Wspólnicy. 

W przypadku błędnie lub niekom
pletnie wypełnionego świadectwa pra
cy, pracownik może domagać się jego 

sprostowania w ciągu 7 dni. Jeżeli pra
codawca odmówi, pozew zawierający 
wniosek o sprostowanie można skiero
wać Sądu Pracy. 

- Pracownik, który nie otrzyma przy
sługującego mu dokumentu, może do
chodzić swoich roszczeń na drodze są
dowej. Sprawa może dotyczyć zarówno 
wydania świadectwa pracy, jak i rekom
pensaty za szkodę powstałą wskutek 
nieterminowego wydania lub niewłaści
wej treści - dodaje Karina Włodarczyk. 

Ewentualne odszkodowanie przysłu
guje za czas, w którym pracownik pozo
stawał bez pracy, jednak nie dłużej niż 
za sześć tygodni. 

Edyta Hanszke 

Co musi się znaleźć 
w świadectwie? 

Każde świadectwo pracy po
winno zawierać: 
• okres i rodzaj pracy, 
• zajmowane stanowisko, 
• tryb rozwiązania stosunku 
pracy albo okoliczności wyga
śnięcia tego stosunku, 
• zajęcia wynagrodzenia za pra
cę w myśl przepisów o postępo
waniu egzekucyjnym, 
• inne informacje niezbędne do 
ustalenia uprawnień pracowni
ka (liczba dni wykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego, okres 
korzystania z urlopu bezpłatne
go czy wychowawczego). 
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