
 

 

 

1.

2.

 starszy specjalista

3.

4.

nie korzystała

013008431

(imię i nazw isko pracow nika) 

(data urodzenia) 

KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ w okresie od dnia 01-10-2015 r. do dnia 30-09-2016 r. 

w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy

(zajmow ane stanow iska lub pełnione funkcje) 

(liczba dni zw olnienia w ykorzystanego w  roku kalendarzow ym, w  którym ustał stosunek pracy)

4) był(a) niezdolny(a) do pracy przez okres: nie było

(liczba dni, za które pracow nik otrzymał w ynagrodzenie - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w  roku kalendarzow ym,

w  którym ustał stosunek pracy )

5) wykorzystał(a) zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy: 13 godzin

nie korzystała

(okres trw ania urlopu bezpłatnego i podstaw a praw na jego udzielenia)

3) wykorzystał(a) urlop wychowawczy:

nie korzystała

(okres w ykorzystanego urlopu w ychow aw czego)

2) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego:

c) wygaśnięcia

(podstaw a praw na w ygaśnięcia stosunku pracy)

W okresie zatrudnienia pracownik - pracownica:

1)

b)

(szczególne przypadki rozw iązania stosunku pracy)

(urlop w ypoczynkow y, w ykorzystany w  roku kalendarzow ym, w  którym ustał stosunek pracy)

w tym wykorzystał(a) urlop na żądanie w wymiarze

(urlop w ypoczynkow y, w ykorzystany na podstaw ie art. 167² Kodeksu pracy w  roku kalendarzow ym, w  którym ustał stosunek pracy)

ZENON, GENOWEFA

urodzony(a) 01-01-1980 r.

był(a) zatrudniony(a) w:

wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze: 13 dni (104 godziny)

a) rozwiązania

rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta - art. 30 § 1 pkt 4  Kodeksu pracy

(tryb i podstaw a praw na rozw iązania stosunku pracy)

W okresie zatrudnienia pracownik - pracownica wykonywał(a) pracę:

Stosunek pracy ustał w wyniku:

Warszawa, dnia ......... października 2016 r. 

(pracodaw ca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)

Nr REGON:

EKD: 7524

Ś W I A D E C T W O   P R A C Y

Stwierdza się, że JAN KOWALSKI

imiona rodziców

01 

24.10.2016 r. 

Jan Kowalski 

24.10.2016 r. 

Jan Kowalski 

własnoręczny podpis i data 



 

 

 

5.

6.

Pracow nik może w  ciągu 7 dni od dnia otrzymania św iadectw a pracy w ystąpić do pracodaw cy z w nioskiem o sprostow anie tego św iadectw a.

W razie nieuw zględnienia w niosku pracow nikow i przysługuje, w  ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaw iadomienia o odmow ie sprostow ania 

św iadectw a pracy, praw o w ystąpienia z żądaniem sprostow ania św iadectw a pracy do Sądu Rejonow ego - Sądu Pracy w  Warszaw ie,

ul. Marszałkow ska 82 (podstaw a praw na - art. 97 § 21 Kodeksu pracy).

wynagrodzenie wolne od zajęć sądowych

(oznaczenie komornika, numer spraw y egzekucyjnej i w ysokość potrąconych kw ot)

Informacje uzupełniające:

brak

(pieczęć i podpis pracodaw cy lub osoby działającej w  jego imieniu)

POUCZENIE

(okresy nieskładkow e, przypadające w  okresie zatrudnienia w skazanym w  ust. 1 uw zględniane przy ustalaniu praw a do emerytury lub 

renty)
11) nie dotyczy

(dni, za które pracow nik nie zachow ał praw a do w ynagrodzenia, zgodnie z art. 92 §1¹ Kodeksu pracy

przypadające w  okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

9) wykorzystał(a) dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy:

nie dotyczy

10) nie było

nie dotyczy

(okres odbyw ania czynnej służby w ojskow ej lub jej form zastępczych)

8) wykonywał(a) pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze:

nie dotyczy

(okres w ykonyw ania pracy oraz jej rodzaj i zajmow ane stanow isko)

został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36¹ §1 Kodeksu pracy:6)

nie dotyczy

(okres, o który został skrócony okres w ypow iedzenia, upraw niający do odszkodow ania)

7) odbył służbę wojskową w okresie:

24.10.2016 r. 

Jan Kowalski 

DYREKTOR 

działu personalnego 

Leszek CHŁÓD 

24.10.2016 r. 

Jan Kowalski 

własnoręczny podpis i data 


