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Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument o ściśle określo-

nej treści, który pracodawca jest obowiązany nie-

zwłocznie wystawić i wydać pracownikowi z chwilą 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

UWAGA!
Świadectwo pracy powinno być wydane pracowni-

kowi bezwarunkowo, co oznacza, że realizacja tego 

obowiązku nie może być uzależniona od uprzednie-

go rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Przykład

Pracodawca nie może uzależniać wydania świadec-
twa pracy od zwrotu: 

 kwot z tytułu odszkodowania za wyrządzoną pra-
codawcy szkodę, 

 pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Niewydanie świadectwa jest wykroczeniem prze-

ciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzyw-

ny od 1 tys. do 30 tys. zł.
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Umowa na czas nieokreślony

Termin wydania świadectwa pracy jest uzależ-

niony od rodzaju umowy, jaka łączyła pracownika 

z pracodawcą. 

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo 

pracy oddzielne dla umowy/umów termino-

wych  i dla umowy na czas nieokreślony.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokre-

ślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, 
w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie sto-
sunku pracy, a jeżeli nie jest możliwe wydanie świadec-
twa pracy w tym terminie, pracodawca wydaje je nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu.

UWAGA!

Nie wydaje się świadectw pracy pracownikom w przy-

padku przejścia ich zakładu pracy do nowego praco-

dawcy na zasadach określonych w art. 231 Kp za okres 

pracy w przejętym zakładzie pracy. 

Świadectwo takich pracowników zbiorczo powinno 
obejmować zatrudnienie przed i po przejściu zakładu 
pracy do nowego pracodawcy i zostać wydane w mo-
mencie defi nitywnego rozstania z fi rmą.
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Umowy terminowe

W przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnych 
terminowych umów o pracę: umowy na okres próbny 

lub na czas określony,  następujących po sobie w okre-
sie co najmniej 24 miesięcy, pracodawca jest zobowią-
zany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmu-

jące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie 

tego typu umów zawartych w tym okresie, poczyna-
jąc od zawarcia pierwszej z tych umów. 

UWAGA!

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca jest 

obowiązany – w terminie 7 dni od jego zgłoszenia 

– wydać stosownie do wniosku pracownika jed- 

no świadectwo obejmujące wszystkie zakończone 

okresy zatrudnienia (na podstawie umów termino-

wych) lub oddzielne świadectwa dla wskazanych we 

wniosku okresów zatrudnienia. Żądanie pracownika 

nie wymaga uzasadnienia. 
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Wydawanie świadectwa

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpo-

średnio pracownikowi albo osobie upoważnionej 

przez pracownika na piśmie. 

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo 
osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pra-

codawca przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub 
tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je 
w inny sposób.

UWAGA!

Śmierć pracownika

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu 
śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo 
pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracow-

nika. 

Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa 
pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracow-
nika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pra-
cownika.



Treść świadectwa pracy

Na treść świadectwa pracy składają się informa-

cje, które:

a) pracodawca ma obowiązek umieścić w świadec-
twie pracy „z urzędu” ,

b) należy podać w świadectwie pracy wyłącznie na 
żądanie pracownika.

W świadectwie pracy należy podać informacje 

dotyczące:

 okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 zajmowanych stanowisk, 
 trybu rozwiązania albo 

 okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także 
inne informacje niezbędne do ustalenia upraw-
nień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia 
społecznego. 

Świadectwo pracy
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Treść świadectwa pracy

 Pracodawca wskazuje tryb i podstawę prawną roz-
wiązania stosunku pracy zgodnie z art. 30 § 1 Kp, 
a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wy-
powiedzeniem lub bez wypowiedzenia dodatkowo 
wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświad-
czenie woli w tej sprawie.

 Pracodawca w razie szczególnych przypadków roz-
wiązania stosunku pracy wskazuje podstawę prawną 
rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania 
tego stosunku dochodzi w trybie określonym:

a) w art. 231 § 4 lub 5 Kp – dotyczy to przejęcia pra-
cowników przez nowego pracodawcę,

b) w art. 48 § 2 Kp – dotyczy przywrócenia pracow-
nika do pracy, który przed tym przywróceniem 
podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, 

c) w art. 683 Kp – dotyczy to rozwiązania poprzed-
niego stosunku pracy przez pracownika powoła-
nego na stanowisko w wyniku konkursu lub 

d) w art. 201 § 2 Kp – dotyczy rozwiązania umowy 
przez pracodawcę w przypadku wydania orzecze-
nia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ 
dla zdrowia młodocianego.

Pracodawca podaje informacje o zajęciu wynagro-
dzenia:   oznaczenie komornika i numer sprawy egze-
kucyjnej oraz wysokość potrąconych już kwot.
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Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje 

niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze 

stosunku pracy i uprawnień wynikających z ubezpie-

czenia społecznego, dotyczące: 

 wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwa-
nia stosunku pracy, 

 podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy, 

 urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez 
pracownika w roku kalendarzowym, w którym 
ustał stosunek pracy, 

 wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego 
uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego 
przepisami prawa pracy, 

 należności ze stosunku pracy uznanych i nieza-
spokojonych przez pracodawcę do dnia ustania 
tego stosunku, z powodu braku środków fi nan-
sowych, 
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Treść świadectwa pracy

 okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i pod-
stawy prawnej jego udzielenia, 

 wykorzystanego urlopu wychowawczego, 

 liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagro-
dzenie, zgodnie z art. 92 Kp, w roku kalendarzo-
wym, w którym ustał stosunek pracy, 

 wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym 
ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewi-
dzianego w art. 188 Kp,

 okresu, za który pracownikowi przysługuje od-
szkodowanie w związku ze skróceniem okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie 
art. 361 § 1 Kp,

 okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej 
form zastępczych, 

 okresu wykonywania pracy w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze, 

 okresów nieskładkowych, przypadających w okre-
sie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pra-
cy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do eme-
rytury lub renty,

 danych, które są zamieszczane na żądanie pra-
cownika.

UWAGA!
Nie jest dopuszczalne zamieszczenie w świadec-

twie informacji o przyczynach wypowiedzenia 

ani o przyczynach rozwiązania umowy bez wy-

powiedzenia. 
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Inne uprawnienia

Pod pojęciem dodatkowego urlopu należy rozu-
mieć urlop przysługujący na podstawie odrębnych prze-
pisów określonej grupie pracowników, np.: 

 dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników 
niepełnosprawnych, 

urlop ojcowski,
dodatkowy urlop weterana działań poza granicami 

państwa,
dodatkowy urlop pracowników należących do innych 

grup zawodowych, mających szczególne uprawnie-
nia, np. pracownicy NIK, pracownicy socjalni.

PAMIĘTAJ!

Informację o urlopie ojcowskim należy wskazać 
w świadectwie pracy, ponieważ jest to istotna informa-
cja dla kolejnego pracodawcy, wyłącznie wtedy, gdy 
w momencie ustania stosunku pracy pracownik jest do 

niego uprawniony. Pra-
cownik może wykorzy-
stać urlop ojcowski nie 
dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 24 miesią-
ca życia albo do upływu 
24 miesięcy od dnia upra-

womocnienia się postanowienia orzekającego przyspo-
sobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez 
dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec któ-
rego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolne-
go, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
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Treści nieujęte w świadectwie

W świadectwie pracy nie wykazujemy m.in.:

 zaległego urlopu wypoczynkowego,

 informacji o ekwiwalencie wypłaconym za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy,

 informacji o niewykorzystaniu dni wolnych na po-
szukiwanie pracy, 

 przyczyn rozwiązania stosunku pracy (np. częste 
przebywanie na zwolnieniach lekarskich).

UWAGA!

Dla realizacji uprawnień pracownika w praktyce 

może zajść konieczność zamieszczenia w świa-

dectwie informacji niewymienionych w rozporzą-

dzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa 

pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i pro-

stowania.

Przykład

Rozwiązanie umowy w ramach wypowiedzenia lub 
porozumienia stron z przyczyn nieleżących po stronie 
pracownika. W takim przypadku należy zamieścić zapis, 
że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy na 
mocy porozumienia stron w związku ze zwolnieniem gru-
powym – art. 30 § 1 pkt 1 Kp w związku z art. 1 ustawy z 13 
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 192, z późn. zm.).
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Zwolnienia – okresy nieskładkowe

Pracodawca w świadectwie pracy wskazuje liczbę 
dni, za które wypłacono pracownikowi wynagrodzenie 
(zgodnie z art. 92 Kp) w roku kalendarzowym, w któ-

rym ustaje stosunek pracy. 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za 

czas niezdolności pracownika do pracy trwają-

cej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzo-

wego, a w przypadku pracownika, który ukoń-

czył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni 

w ciągu roku kalendarzowego.

Okres 33 lub 14 dni wyznacza się, sumując 
wszystkie okresy niezdolności do pracy przy-
padające w roku kalendarzowym. Jest to limit 
przysługujący na cały rok – bez względu na 
przerwy w pracy czy też zatrudnienie u różnych 
pracodawców, np. podjęcie przez pracownika do-
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Zwolnienia – okresy nieskładkowe

Okresami nieskładkowymi są między innymi na-

stępujące okresy pobierania:

 wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy,

 zasiłków z ubezpieczenia społecznego: choro-
bowego lub opiekuńczego,

 świadczenia rehabilitacyjnego.

datkowej pracy w innej fi rmie w ciągu roku skut-
kuje tym, że do 33 lub 14 dni zwolnienia wlicza 
się okresy wypłat wynagrodzenia chorobowego 
dokonywane już w tym roku przez macierzystego 
pracodawcę. 



Informacje uzupełniające

Pracodawca zamieszcza informację o należnościach 
ze stosunku pracy, które zostały uznane przez pracodaw-
cę i niewypłacone z uwagi na brak środków fi nansowych.

Na żądanie pracownika pracodawca podaje infor-

mację o:

a) wysokości i składnikach wynagrodzenia,
b) uzyskanych kwalifi kacjach – pracodawca jest obo-

wiązany uwzględnić wniosek pracownika, jeżeli zo-
stał on złożony przed dniem, w którym powstał obo-
wiązek wydania świadectwa. Forma złożenia tego 
wniosku jest dowolna, jednakże w interesie pracow-
nika jest zrobienie tego w formie pisemnej za pokwi-
towaniem odbioru przez pracodawcę,

c) prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróce-
niu pracownika do pracy lub przyznania mu odszko-
dowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa 
wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania 
bez wypowiedzenia.

Pracodawca zamieszczając tę informację, podpi-

suje ją i opatruje datą.

Świadectwo pracy
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Wniosek o sprostowanie

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świa-

dectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem 

o sprostowanie świadectwa, jeżeli stwierdzi, że za-

wiera ono błędy lub brak w nim istotnych informacji. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące sprostowania 

świadectwa pracy:

 po uwzględnieniu wniosku pracownika wydaje 
pracownikowi w ciągu 7 dni nowe świadectwo 
pracy lub

 zawiadamia pracownika na piśmie o negatyw-
nym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowa-
nie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzy-
mania tego wniosku. 

Odmowa sprostowania świadectwa pracy przez 

pracodawcę

Pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiado-
mienia go o odmowie sprostowania, prawo wystąpienia 
z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. 

PAMIĘTAJ!

W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy po-
wództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy 
pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nie-
zwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzecze-
nia sądu w tej sprawie.
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Orzeczenie sądu a sprostowanie

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy 

o przywróceniu pracownika do pracy lub o przyzna-

niu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prze-

pisami wypowiedzenia umowy o pracę lub jej roz-

wiązania bez wypowiedzenia, pracownik może:

 żądać uzupełnienia treści wydanego mu uprzed-
nio świadectwa pracy o dodatkową informację 
o tym orzeczeniu. Pracodawca jest wówczas obo-
wiązany zamieścić w świadectwie pracy stosowną 
wzmiankę.

Jeżeli orzeczenie o przywróceniu do pracy lub 

o odszkodowaniu wydane zostało w związku z naru-

szeniem przez pracodawcę przepisów o rozwiązywa-

niu umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracow-

nika, pracodawca ma obowiązek:

 wydać pracownikowi, niezwłocznie – nie później 
niż w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia, nowe świadectwo pracy zawiera-
jące informację o rozwiązaniu umowy o pracę za 
wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę 
(wraz z powołaniem się na art. 97 § 3 Kp). 

PAMIĘTAJ!

Pracodawca, który wydał nowe świadectwo pracy, 
obowiązany jest usunąć z akt osobowych pracownika 
i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo, najpóźniej 
w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa 
pracy.
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Odszkodowanie

Przesłanki roszczenia odszkodowawczego pracowni-
ka to m.in.:
 niewydanie w terminie lub niewłaściwe wydanie 

świadectwa pracy,
 szkoda polegająca na niemożności zatrudnienia 

pracownika przez innego pracodawcę i nieosią-
gnięcie z tego tytułu wynagrodzenia,

 adekwatny związek przyczynowy pomiędzy nie-
uzyskaniem wynagrodzenia a niewydaniem (nie-
właściwym wydaniem) świadectwa pracy (pozo-
stawanie bez pracy pracownika musi być zwykłym, 
normalnym następstwem braku lub niewłaściwej 
treści świadectwa pracy).

UWAGA!

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wyna-

grodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego 

powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
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Agencja pracy tymczasowej

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej obowiązana jest wydać 
pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy doty-
czące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia 

w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, 

nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych 

miesięcy. Wówczas agencja pracy tymczasowej wyda-
je świadectwo pracy w dniu upływu terminu, o którym 
mowa wyżej.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy 
o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych mie-

sięcy przypada po upływie tego terminu, agencja 

pracy tymczasowej obowiązana jest wydać świadec-

two pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej 

umowy o pracę.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy w powyższym ter-
minie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, 

nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła 

albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymcza-
sowemu lub osobie upoważnionej przez niego na pi-
śmie do odebrania świadectwa pracy.
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Pracownik tymczasowy

Uprawnienia pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy jest uprawniony w każdym 
czasie do zażądania od agencji pracy tymczasowej 
świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wyga-
śnięciem stosunku pracy, obejmującego okres zatrud-
nienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę 
lub łączny okres zatrudnienia wynikający z kolejnych 
umów o pracę. 

Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracow-
nikowi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

Podstawy prawne

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegó-
łowej treści świadectwa pracy oraz sposobu 
i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 
Nr 60, poz. 282, z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ,z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 360).
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Zanim podejmiesz pracę, zapoznaj się 

z publikacjami Państwowej Inspekcji Pracy

 Praca tymczasowa,

 Pracownik młodociany,

 Formy zatrudnienia,

 Czas pracy,

 Pośrednictwo pracy,

 Praca w wakacje.
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