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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wy-
dawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282, z 2002 r. 
Nr  214, poz.  1809 oraz z  2003  r. Nr  230, poz.  2289) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.  W  przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy na podstawie umowy o pra-
cę na czas nieokreślony, pracodawca wyda-
je świadectwo pracy w dniu, w którym na-
stępuje rozwiązanie lub wygaśnięcie sto-
sunku pracy.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1.  Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez-
pośrednio pracownikowi albo osobie upo-
ważnionej przez pracownika na piśmie.

2.  Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracow-
nikowi albo osobie przez niego upoważ-
nionej w terminie wynikającym z § 1a oraz 
z  art.  97 § 12 i  13 Kodeksu pracy nie jest 
możliwe, pracodawca, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia upływu tego termi-
nu, przesyła świadectwo pracy pracowni-
kowi lub tej osobie za pośrednictwem 
poczty albo doręcza je w inny sposób.”;

3) uchyla się § 2a;

4)  w  załączniku do rozporządzenia w  części „SPO-
SÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY” pkt 2 
otrzymuje brzmienie:

„2. W ust. 1 

—  pracodawca zatrudniający pracow-
nika przejętego od innego praco-
dawcy na zasadach określonych 
przepisami art. 231 Kodeksu pracy 
lub przepisami odrębnymi wykazu-
je również okres jego pracy u  po-
przedniego pracodawcy i wskazuje 
tego pracodawcę,

—  pracodawca wykazuje również 
okresy poprzedniego zatrudnienia 
u  tego pracodawcy na podstawie 
umowy o  pracę na okres próbny, 
umowy o  pracę na czas określony 
lub umowy o pracę na czas wyko-
nania określonej pracy, jeżeli nie 
wydał świadectwa pracy w związku 
z  rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
poprzedniej umowy lub poprzed-
nich umów, zgodnie z  art.  97 § 13 
Kodeksu pracy.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, 
Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, 
poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, 
poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, 
poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, 
Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, 
z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, 
Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, 
Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, 
poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, 
Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.
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