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ściąga  
KaDROWEgO

Wydawanie i prostowanie świadectw pracy  
po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

1. Wydawanie świadectw pracy
od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Poni-
żej przedstawiamy procedurę wystawiania świadectw pracy po zmianach przepisów. 

Zasady wydawania świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r.

 Pracodawca wydaje świadectwo pracy

jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolej-
nego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania 
lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy

jeżeli pracownik złoży wniosek o  wydanie świa-
dectwa pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa jest 
z pracownikiem kontynuowana. Taki wniosek pra-
cownik może złożyć w każdym czasie. Wniosek po-
winien mieć formę papierową lub elektroniczną. 
Pracodawca jest zobowiązany wydać pracowniko-
wi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od otrzymania 
wniosku w tej sprawie. 

Przykład
Umowa o pracę na okres próbny rozwiązała się 31 stycznia 2017 r. Pracodawca podpi-
sał z pracownikiem od 1 lutego 2017 r. umowę o pracę na czas określony. W takim przy-
padku pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy. Będzie musiał 
to zrobić, jeżeli pracownik wystąpi do niego z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy. 

Przykład
Pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o  pracę na czas nieokreślony. 
Umowa zakończy się 28 lutego 2017 r. Pracodawca nie zamierza już zatrudniać tego 
pracownika. W takim przypadku pracodawca powinien wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy po zakończeniu umowy o pracę. 

Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy „niezwłocznie”. oznacza to, 
że powinno być ono wydane w  dniu, w  którym następuje rozwiązanie lub wyga-
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śnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w dniu rozwiązania umo-
wy o pracę nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, pracodawca w ciągu 7 dni od 
rozwiązania stosunku pracy przesyła je pracownikowi lub upoważnionej przez nie-
go osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. 
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie 
przez niego upoważnionej. Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy przez oso-
bę trzecią może być dostarczone pracodawcy przez pracownika nie tylko w formie 
papierowej, ale i elektronicznej (a więc np. przesłane pocztą elektroniczną). 

Zapamiętaj (!) 
Pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli zatrudni 
go w  ciągu 7 dni od rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy. Dotyczy to 
wszystkich rodzajów umów o pracę, tj. umów na okres próbny, na czas określony 
i na czas nieokreślony. 

2. Wydawanie świadectw pracy w okresie przejściowym
W wyniku zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 r. zostały ustalone również zasady 
wydawania świadectw pracy w okresie przejściowym, tj. odnośnie do okresów za-
trudnienia przypadających przed nowelizacją, za które pracownicy nie otrzymali 
świadectwa pracy. 

Zasady wydawania świadectw pracy w okresie przejściowym

 Pracodawca wydaje świadectwo pracy

jeżeli 1 stycznia 2017 r. nie upły-
nął termin wydania świadectwa 
pracy zgodnie z  dotychczasowy-
mi przepisami. W takim przypad-
ku pracodawca wydaje świadec-
two pracy do 30 czerwca 2017  r. 
Pracodawca wystawia świadec-
two pracy jedynie za zakończone 
do 31 grudnia 2016  r. okresy za-
trudnienia. 

na pisemny wniosek pracow-
nika złożony przed 30 czerw-
ca 2017  r. za zakończone do 
31  grudnia 2016  r. okresy za-
trudnienia, za które dotychczas 
nie wydał świadectwa pracy. 
W  takim przypadku pracodaw-
ca wydaje świadectwo pracy 
w ciągu 7 dni od złożenia przez 
pracownika wniosku. 

w przypadku umów na okres 
próbny lub umów na czas okre-
ślony trwających 1 stycznia 
2017 r. zgodnie z nowymi prze-
pisami. Jeśli zatem dojdzie do 
rozwiązania umowy o  pracę, 
pracodawca wydaje świadec-
two pracy, w przypadku gdy nie 
podpisze z pracownikiem w cią-
gu 7 dni od rozwiązania umowy 
kolejnej umowy o pracę. 

Przykład
Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od 1 stycznia do 
31 grudnia 2016 r. Pracodawca podpisał z nim od 2 stycznia 2017 r. kolejną umowę 
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o pracę na czas określony. Zatem pracodawca powinien wydać pracownikowi najpóź-
niej do 30 czerwca 2017 r. świadectwo pracy za okres pracy na podstawie umowy na 
czas określony, która zakończyła się 31 grudnia 2016 r. Jeżeli pracownik wcześniej zło-
ży wniosek o wydanie świadectwa pracy za ten okres, wówczas pracodawca powinien 
wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika. 

Przykład
Pracownik jest zatrudniony na czas określony od 1 czerwca 2016  r. do 28 lutego 
2017 r. Po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy za cały okres zatrudnienia, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w  ciągu 
7 dni od dnia zakończenia stosunku pracy. Gdyby doszło do przedłużenia umowy 
w ciągu 7 dni od jej rozwiązania, to pracodawca musiałby wydać świadectwo pracy 
wyłącznie na wniosek pracownika. 

3. Sprostowanie świadectwa pracy
Procedura sprostowania świadectwa pracy

Krok 1. Pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni 
od jego otrzymania.

Krok 2. Pracodawca w ciągu 7 dni informuje pracownika w formie papierowej lub elektronicznej o nega-
tywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Jeżeli uwzględnia wniosek pracownika, po-
winien w ciągu 7 dni od wniosku pracownika wystawić nowe świadectwo pracy.

Krok 3. W razie odrzucenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę pracownik ma 
7 dni od otrzymania negatywnej decyzji na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy do sądu pracy. 

Krok 4. W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa 
pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia 
się wyroku sądu.

Zapamiętaj (!) 
W razie wydania prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracow-
nika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepi-
sami prawa wypowiedzenia umowy o pracę albo jej rozwiązania bez wypowie-
dzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia 
przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio 
świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. 

Jeśli jednak sąd pracy zakwestionuje rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika, to pracodawca powinien wydać pracownikowi w ciągu 3 dni od prawo-
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mocnego orzeczenia sądu nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwią-
zaniu umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. 

4.  Uzupełnienie świadectwa pracy w razie nieprawidłowego  
rozwiązania umowy przez pracownika

Jeżeli sąd pracy zakwestionuje prawomocnym orzeczeniem dokonane przez pra-
cownika rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, to:

Krok 1. Pracownik powinien w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przed-
łożyć pracodawcy świadectwo pracy w celu uzupełnienia go o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy.

Krok 2. W razie nieprzedłożenia świadectwa pracy przez pracownika pracodawca wzywa go do złożenia 
świadectwa pracy w celu zamieszczenia informacji o wyroku sądu w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania 
w tej sprawie.

Krok 3. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy o informację o wyroku sądu pracy i wydaje pracownikowi 
uzupełnione świadectwo pracy w ciągu 3 dnia od jego przedłożenia przez pracownika. 

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:

UŁATWIENIA
DLA PRACODAWCÓW
W NAJNOWSZYM  
KODEKSIE PRACY 2017

WERSJA   PREMIUM
Z PAKIETEM 3 WIDEOSZKOLEŃ NA PENDRIVE

Informacje i zamówienia:
www.sklep.infor.pl; tel. 22 761 30 30, 801 626 666; bok@infor.pl


