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Rodzajów umów terminowych 

 
 
 

 
 



Rodzajów umów terminowych 

 
 
Przepis art. 25 k.p. wyróżnia trzy rodzaje umów, tj.: 
 

• umowę na okres próbny, 
• umowę na czas określony, w tym umowę na zastępstwo, 
• umowę na czas nieokreślony. 

 
Umowami terminowymi są: 
 

• umowę na okres próbny, 
• umowę na czas określony. 

 
 
 
 
UWAGA! 

 
Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony zawierana w celu zastępstwa innego pracownika w trakcie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

 
 



Ograniczenia  

umów na czas określony (3 i 33) 



Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33)  

Zgodnie z art. 251 k.p.  
 
• Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 

miesięcy.  
 

• Łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między 
tymi samymi stronami stosunku pracy nie  może przekraczać 33 miesięcy.  
 

• Łączna liczba umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami 
stosunku pracy nie może przekraczać trzech.  
 
 

  
 
 

 
 

 



Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) - wyjątki 
 
 

 
Do limitów 3 i 33 nie wliczamy umów: 

• na okres próbny 

• na czas nieokreślony 

• na czas określony zawartych 

 
 w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 
 w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym. 

 
 w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. 

 
 w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (np. 

okresowe zwiększenia produkcji wynikającego z podpisanego okresowego kontraktu, czy też podpisanych 
umów na wykonanie usługi obejmujących określony czas, projekty, które stanowią zamkniętą całość i w 
związku z tym generują okresowe zapotrzebowanie na pracę).  
 



Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) – przerwy w zatrudnieniu 

Przerwy w zatrudnieniu nie mają znaczenia. 
  

• Łączny okres 33 miesięcy i liczbę (3) zawieranych umów należy liczyć niezależnie od 
przerw pomiędzy poszczególnymi umowami terminowymi. Zniesiona została zasada 
„zerowania” przy zliczaniu umów na czas określony (żadna przerwa pomiędzy 
rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej nie daje podstaw do liczenia umów 
od nowa). 

 
 

PRZYKŁAD 
 

Z pracownikiem została zawarta: 

- umowa na czas określony od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

- umowa na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. 

Następnie, po 3 miesiącach przerwy: 

- umowa na czas określony od 2 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

Przerwa  nie „zeruje” liczenia umów. 

Ponieważ pracodawca wykorzystał już limit 3 umów na czas określony zawarta od 1 sierpnia 2018 r. byłaby umową na 
czas nieokreślony.  

 



Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) - liczenie 

 

 

Liczenie upływu okresu 33 miesięcy 
 
Do liczenia upływu okresu 33 miesięcy należy zastosować następujące zasady: 
 

– Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę bez przerwy na podstawie jednej umowy lub na 
podstawie następujących po sobie umów, miedzy którymi nie będzie przerwy, to okres 33 
miesięcy upłynie  w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia rozpoczęcia pracy na 
podstawie umowy na czas określony.  

 
– Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę na podstawie umów o prace na czas określony, 

pomiędzy którymi będą przerwy, wówczas upływ okresu 33 miesięcy należy  ustalić 
zliczając dni zatrudnienia i przyjmując za miesiąc 30 dni. 

 
 
 
PRZYKŁAD 

Pracownik został zatrudniony w dniu 

•  23 lutego 2016 r. umowa na czas określony może być zawarta do dnia 22 listopada 2018 r. 

•  27 października 2016 r. umowa na czas określony może być zawarta do dnia 26 lipca 2019 r. 



Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) 

Skutkiem zawarcia umowy na czas określony na okres dłuższy niż 33 miesiące będzie 
przekształcenie się jej w umowę na czas nieokreślony 

 

• Umowa zawarta na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli 
okres zatrudnienia będzie dłuższy niż 33 miesiące.  

• Przekształcenie nastąpi z mocy prawa dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy.  
 

 

Skutkiem przedłużania czasu trwania umowy zawartej na czas określony będzie zawarcie kolejnej 
umowy na czas określony bądź nieokreślony 
 

• Przedłużenie terminu trwania umowy na czas określony w trakcie jej trwania traktowane 
jest jak zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, 
nowej umowy na czas określony.  

• W przypadku przekroczenia limitu 3 umów „aneks” stanie się kolejną umową i będzie to umowa 
na czas nieokreślony. 

 
 

 
 



Zliczanie poprzednich okresów pracy  

(z przed 22 lutego 2016 r.)  

do limitów umów na czas określony 



Zliczanie poprzednich okresów pracy (z przed 22 lutego 2016 r.) do limitów 

umów na czas określony – nowe umowy  
 

 

Do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony 
zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. nie wlicza się okresów wcześniejszego zatrudnienia, tj. 
przypadającego przed dniem 22 lutego 2016 r.  

 

 

 
(…) Nie ma podstaw prawnych, aby do dopuszczalnego 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowie o pracę na 
czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. wliczać okres (okresy) wcześniejszego zatrudnienia na 
podstawie tego rodzaju umowy. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu (…) 

Skutkiem tego, niezależnie od liczby umów o pracę na czas określony oraz łącznego okresu zatrudnienia pracownika 
na podstawie takiej umowy w przeszłości, przy umowie o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 
2016 r. okres 33 miesięcy będzie się liczył dopiero od dnia zawarcia takiej umowy, która dodatkowo będzie pierwszą z 
trzech dopuszczalnych takich umów (...) 

Stanowisko MRPiPS z dnia 7 października 2015 w sprawie umów terminowych po dniu 22 lutego 2016r.  

 



Zliczanie poprzednich okresów pracy (z przed 22 lutego 2016 r.) do limitów 

umów na czas określony – poprzednie umowy 
 
Przepis art. 251 k.p. ma zastosowanie do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 
wejścia w życie nowelizacji, tj.: 

 

• trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony jest traktowana jako pierwsza 
umowa z dopuszczalnego limitu trzech umów jeżeli została zawarta jako pierwsza umowa 
przed wprowadzeniem zmian, 

• trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony jest traktowana jako druga 
umowa z dopuszczalnego limitu trzech umów  jeżeli została zawarta jako druga umowa 
przed wprowadzeniem zmian, 

 
Z tym zastrzeżeniem, że: 

 
• do 33 miesięcznego okresu zatrudnienia będzie wliczany okres zatrudnienia na podstawie 

umowy na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 22 lutego 2016r. 
 

UWAGA! 

Jeżeli pracownik będzie zatrudniony na podstawie jednej umowy lub kilku umów,  miedzy którymi nie będzie przerw, to 
umowa (umowy) na czas określony będzie mogła być zawarta  maksymalnie do dnia 21 listopada 2018 r.  

 
UWAGA! 

Jeżeli dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony, liczony od dnia 
wejścia w życie ustawy, zostanie przekroczony - umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.  

 
 



PRZYKŁAD 
 

Pracownik zatrudniony na podstawie pierwszej umowy na czas określony od 1 października 2013 r. do 31 
października 2016 r. (37 miesięcy). Pracodawca chce zatrudnić pracownika od 1 listopada 2016 r. 

Czy pracodawca musi zatrudnić pracownika na czas nieokreślony (wyczerpany limit 33 miesięcy)? Czy może 
zatrudnić na czas określony na okres będący dopełnieniem do 33 miesięcy licząc od 22 lutego 2016 r? 

  

Uzasadnienie 

• okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł 
przekraczać  33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech, z tym zastrzeżeniem, 

• trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony będzie traktowana jako pierwsza umowa z 
dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 251  k.p. jeżeli została zawarta jako pierwsza umowa przed 
wprowadzeniem zmian, 

• do 33 miesięcznego okresu zatrudnienia będzie ulegał wliczeniu okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas 
określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 22 lutego 2016 r.  

• Jeżeli dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony, liczony od 
dnia wejścia w życie ustawy, zostanie przekroczony - umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. 

 

Odpowiedź 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w omawianym przypadku pracodawca będzie mógł z pracownikiem 
zawrzeć jeszcze dwie umowy na czas określony do dnia, w którym upłynie okres 33 miesięcy, tj. do dnia 21 listopada 
2018 r. 

  

 



PRZYKŁAD 
 
Pracownik jest zatrudniony w następujący sposób:  
11 sierpnia - 31 sierpnia 2015 r. - umowa na czas określony,  
1 września - 14 września 2015 r.- umowa na zastępstwo,  
15 września -30 września 2015 r. - umowa na czas określony,  
1 października - 7 grudnia 2015 r.- umowa na zastępstwo,  
8 grudnia 2015 r. - 31 grudnia 2016 r. - umowa na czas określony. 
Czy od stycznia 2017 r. można zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony? Czy będzie to już 
umowa na czas nieokreślony? 

 

Uzasadnienie 

• trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony będzie traktowana jako pierwsza lub druga umowa z 
dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 251 k.p. jeżeli została zawarta jako pierwsza umowa lub druga 
przed wprowadzeniem zmian, 

• stosownie do art. 251 k.p. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 lutego 2016 r.  zawarcie kolejnej umowy o 
pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, 
jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile 
przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca 
(miesiąc liczy się jako trzydzieści dni) 

• do powyższego limitu dwóch umów nie wliczało się umów zawartych w celu zastępstwa innego pracownika. 

Odpowiedź 

Umowa na czas określony zawarta w dniu 8 grudnia 2015 r.  do dnia 31 grudnia 2016 r. jest pierwszą umową na czas 
określony z limitu trzech umów określonego w art. 251 k.p. 

Tym samym pracodawca będzie mógł zawrzeć  z pracownikiem jeszcze dwie umowy na czas określony 



PRZYKŁAD 
 
Pracownik przepracował u danego pracodawcy przez 3 lata na podstawie umowy na czas nieokreślony. Umowa 
została rozwiązana 30 września 2016 r. Chcemy ponownie zatrudnić pracownika od dnia 1 grudnia 2016 r. 
Jaką umowę można podpisać z pracownikiem?  Na czas określony, czy nieokreślony?  Na jak długo? 
 
 Uzasadnienie 
 
• okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 
33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech,  

• trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony będzie traktowana jako pierwsza umowa z 
dopuszczalnego limitu trzech umów  

• do 33 miesięcznego okresu zatrudnienia będzie ulegał wliczeniu okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas 
określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 22 lutego 2016 r. 

 
 
Odpowiedź 
 
W omawianej sytuacji będzie istniała możliwość  zawarcia z pracownikiem jeszcze trzech umów na czas określony, 
maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
  
 



PRZYKŁAD 
 
Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2019 r. 
Czy pracownikowi należy wręczyć informację, że od 22 listopada 2018 r. umowa przekształci się w umowę na czas 
nieokreślony? 
 
Uzasadnienie 
 
• okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami 

stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów może przekraczać trzech,  

• jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące, lub jeżeli 
liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po 
upływie wskazanego powyżej okresu, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 

• wyjątek od powyższego stanowi że norma określająca limit 33 miesięcy i maksymalnie 3 umów na czas określony 
nie znajdzie zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie 
jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub 
sezonowym; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne 
przyczyny leżące po jego stronie. 

  
Odpowiedź 
 
Jeżeli w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z żadną z wymienionych umów, to umowa z dniem 22 
listopada 2018 r . przekształci się w umowę na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku 
przekazywać pracownikowi informacji o przekształceniu się dotychczasowej umowy w umowę na czas nieokreślony. 
Jednakże, w celach porządkowych, może taką informację przekazać. 
  



. 

Okresy wypowiedzenia  

umów na czas określony  

 
 



Okresy wypowiedzenia umów na czas określony  
 
 
Długość okresów wypowiedzenia wynika z art. 36 k.p. i jest uzależniona od okresu zatrudnienia. 
Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia: 

 
• 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 

6 miesięcy, 
 

• 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres  
      co najmniej 6 miesięcy, 

 
• 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 

3 lat. 
 
UWAGA ! 

 
Do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. 

 
UWAGA ! 

 
Do kresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczamy również okres zatrudnienia przypadający na 
okres wypowiedzenia umowy (por. uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188).  

 
 

 



Przepisy przejściowe – wypowiadanie umów na czas określony 
 

 
 Ustalając długość okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających 

w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, a których wypowiedzenie następuje 
począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, nie uwzględnia się okresów 
zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie 
wskazanych zmian.  

 

 
  
UWAGA ! 

 
Długość okresu wypowiedzenia będzie ustalana w oparciu o okres przepracowany przez pracownika od dnia 22 
lutego 2016 r. (art. 16 ustawy nowelizującej). 
 
PRZYKŁAD 

 
W dniu 22 lutego 2016 r., pracownik ma zawartą umowę o pracę na okres 48. Przed datą wejścia w życie nowych 
przepisów pracownik przepracował na postawie tej umowy 24 miesiące. Ustalając długość okresu wypowiedzenia 
pracodawca nie uwzględnia okresu przepracowanego przed  22 lutego 2016 r. Długość okresu wypowiedzenia 
będzie liczona jedynie w oparciu o okres przepracowany przez pracownika od chwili wejścia w życie nowych 
regulacji (dzień 22 lutego 2016 r. bierzemy pod uwagę). 

 



Przepisy przejściowe – wypowiadanie umów na czas określony  
  
Przepisy dotyczące wypowiadania umów mają zastosowanie do: 
 
 

• Trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów na czas określony zawartych na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z 
zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

 
• Zawarte w umowach o pracę klauzule o dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę z 

zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, od dnia wejścia w życie nowych 
przepisów (tj. od  dnia 22 lutego 2016 r.), tracą swoją ważność.  

 
 
UWAGA ! 

Na pracodawcach będących stroną umów na czas określony, do których będą miały zastosowanie nowe zasady 
wypowiadania, ciąży obowiązek powiadomienia o tym pracowników, zgodnie z art. 29 § 32 k.p. (uzupełnienie 
informacji  o warunkach zatrudnienia). 
 



PRZYKŁAD 
 
Pracodawca zawarł umowę o pracę z pracownikiem na czas określony od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Dnia 
10 sierpnia 2016 pracodawca wręczył pracownikowi rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
Do jakiej długości okresu wypowiedzenia uzyskuje prawo pracownik? Z jakim dniem umowa ulegnie rozwiązaniu? 
  
Uzasadnienie 
• długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od stażu pracy u 

danego pracodawcy i wynosi: 

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

• przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 
2016 r., których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 22 lutego 
2016 r.), nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w 
życie ustawy nowelizującej.  

• Do kresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczamy również okres zatrudnienia 
przypadający na okres wypowiedzenia umowy (por. uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1979 r.,I PZP 33/78, OSNC 
1979/10/188).  

  
Odpowiedź 
 
Pracodawca ustalając długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony powinien uwzględnić również 
okres zatrudnienia przypadający w okresie wypowiedzenia. Tym samym, jeżeli przedmiotowa umowa została 
wypowiedziana w dniu 10 sierpnia 2016 r., to pracodawca powinien zastosować 1 miesięczny okres wypowiedzenia, 
mimo że w dniu wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.  
  

 



PRZYKŁAD 
 
Jaki jest okres wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na czas określony od 1 listopada 2015 r. na 24 
miesiące, w której nie dodano zapisu o możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia? 

 

Uzasadnienie 

• okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u 
danego pracodawcy i wynosi: 

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

• zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy do umów o pracę 
na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich 
rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy (tj. 22 lutego 2016 r.), w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy obowiązujące 
sprzed dnia 22 lutego 2016 r. Zatem tak jak pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, tak i teraz 
umowa ta nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia. 

  

Odpowiedź 

Umowa zawarta w dniu 1 listopada 2015 r. nie będzie mogła być wcześniej wypowiedziana ponieważ nie było w niej 
zawartej klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia 

 



. 

Zwolnienie z obowiązku  

świadczenia pracy  



Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy  
 
 Pracodawca ma możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku 

świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju.  
 

• Będzie to możliwe w okresie wypowiedzenia: 
 

– umowy o pracę na czas nieokreślony,  
– umowy o pracę na czas określony, w tym na zastępstwo,  
– umowy o pracę na okres próbny.  
 

• Zwolnienie z obowiązki świadczenia pracy może dotyczyć całego okresu 
wypowiedzenia lub jego części, stosownie do potrzeb pracodawcy.  
 

• W okresie zwolnienia z obowiązki świadczenia pracy pracownik zachowa prawo do 
wynagrodzenia.  
 

UWAGA ! 

 
Przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 
(art. 362 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop (§ 5 ust 2 
rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy(…) oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.)  

 



Treść umowy o pracę  

na czas określony 

 

Obowiązki informacyjne  

względem PIP 
 



Treść umowy o pracę na czas określony 

 
 Pracodawca ma obowiązek wskazać w umowie o pracę informacje o celu lub 

okolicznościach uzasadniających zawarcie umowy na czas określony: 
 
• w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności   
      w pracy, 

 

•  wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 
 

• wykonywania pracy przez okres kadencji, 
 

• zaistnienia rzeczywistych obiektywnych potrzeb pracodawcy. 
 
 
 

Uwaga ! 
Informacje o przyczynach uzasadniających zawarcie umowy na czas określony, do której nie mają 
zastosowania limity określone w art. 251 k.p. należy zamieścić w treści umowy o pracę.  



Obowiązki informacyjne względem PIP  
 

 W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w związku z wystąpieniem 
obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy: 

 
 

• Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w 
formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy, wskazując jednocześnie 
przyczynę jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. 
 

• Niedochowanie tego obowiązku stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika, zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. 

 
UWAGA! 

Obowiązek powyższy dotyczy tylko umów na czas określony zawartych w związku z zaistnieniem rzeczywistych 
obiektywnych potrzeb pracodawcy art. 251  § 4 pkt 4 k.p (nie dotyczy umów na zastępstwo, z wyboru i sezonowych). 

 
 

PRZYKŁAD 

Pracodawca zawarł kontrakt na realizację terminowego zadania na okres 4 lat. Rozważa zatrudnienie pracownika na 
stanowisku kierownika projektu na podstawie umowy o pracę na czas określony 4 lat. W tym przypadku istnieją 
argumenty za zawarciem 4-letniej umowy o pracę na czas określony ze względu na terminowy charakter projektu. 
Pracodawca będzie miał obowiązek zadbać, aby przyczyny zawarcia umowy na okres przekraczający 33 miesiące 
zostały wskazane w samej umowie, oraz poinformować o zawarciu umowy PIP (pisemnie lub elektronicznie) wraz ze 
wskazaniem przyczyn, w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia. 

 
 



Dziękuję za uwagę  


