Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy
Wpisany przez TN
Pt, 06 sty 2017

Od 1 stycznia zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać
nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy.

Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie
od 1 stycznia 2017 r.
prowadza je ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla
przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania
działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służą m.in. zmiany wspierające rozwój
przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w
Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy.

Co jest istotą tej zmiany?
Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju
umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie
zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi
świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
Uwaga. Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa
pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za
które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Łatwiej dla pracodawców
Do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem
dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie
świadectwa pracy.

Skąd i poco te zmiany?
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Nowe rozporządzenie w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany
wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw
pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku
2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły
wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych
świadectw pracy.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30
grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.
Zawarte są w nim regulacje dot. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu
wydawania świadectwa pracy oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa
pracy. Poniżej linki do ustawy i rozporządzenia.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1
Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2292/1
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