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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 82. posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks pracy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) wz. Ewa Kierzkowska 

Wicemarszałek Sejmu 

 

 

 

u
Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 5 stycznia 2011 r.  

 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 97: 

a) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§11. JeŜeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego praco-
dawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę 
na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej 
pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadec-
two pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie 
takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od za-
warcia pierwszej z tych umów.”, 

b) po § 11 dodaje się § 12 i § 13 w brzmieniu: 

„§12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym 
mowa w §11. JeŜeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o 
pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie 
tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub 
wygaśnięcia takiej umowy o pracę. 

§13. Pracownik, o którym mowa w §11, moŜe w kaŜdym czasie Ŝądać 
wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnię-
ciem kaŜdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świa-
dectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podsta-

                                                 
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 
oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 665, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 
1655 i Nr 254, poz. 1700. 
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wie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem Ŝądania wyda-
nia świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadec-
two pracy w ciągu 7 dni od dnia złoŜenia pisemnego wniosku pra-
cownika.”; 

2) w art. 229 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pra-
cy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich sa-
mych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 
30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym praco-
dawcą.”. 

 

Art. 2.  

Pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeŜeli w 
dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w oko-
licznościach określonych w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym 
przed tym dniem. 

 

Art. 3.  

Przepisy art. 97 § 11–13 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę wy-
mienionych w tych przepisach, poczynając od dnia wejścia w Ŝycie ustawy. 

 

Art. 4.  

Do okresu 30 dni, o którym mowa w art. 229 § 1 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 
1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się okres po ustaniu zatrudnienia u 
pracodawcy określonego w tym przepisie, przypadający bezpośrednio przed dniem wej-
ścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 (-) wz. Ewa Kierzkowska 

 Wicemarszałek Sejmu 
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