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Część I

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Nowe limity zawierania umów  
na czas określony

 Jak ustalić limit trzech dopuszczalnych umów  
na czas określony, jeśli jedna z nich trwa  
22 lutego 2016 r.?

Pytanie

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o  pracę na czas 
określony od 1 października 2013 r. do 30 września 2016 r. – 36 mie-
sięcy, pierwsza umowa na czas określony. Pracodawca chce zatrudnić 
tego pracownika od 1 października 2016 r.

Czy zgodnie ze zmienionymi przepisami, obowiązującymi od 
22 lutego 2016 r., pracodawca musi zatrudnić pracownika na czas 
nieokreślony (wyczerpany limit 33 miesięcy)?

Czy może go zatrudnić na czas określony na okres będący dopeł-
nieniem do 33 miesięcy, licząc od 22 lutego 2016 r.?

Odpowiedź

Jeśli jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw za-
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warto z pracownikiem pierwszą umowę na czas określony, i umowa 
ta trwa 22 lutego 2016 r., to jest ona traktowana jako pierwsza umowa 
z  dopuszczalnego limitu trzech umów w  rozumieniu znowelizowa-
nego art. 251 k.p. Pracodawca będzie mógł z pracownikiem zawrzeć 
jeszcze kolejne umowy na czas określony (drugą i  trzecią) do 21  li-
stopada 2018 r.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 14 ust. 4 u.z.k.p. do umów o pracę na czas okre-
ślony, trwających w  dniu wejścia w  życie niniejszej ustawy, ma za-
stosowanie zmieniony przepis art.  251 k.p., zgodnie z  którym okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę na czas określony oraz 
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas okre-
ślony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy 
nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów 
nie może przekraczać trzech, z tym zastrzeżeniem, że:

–  trwająca 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 wliczany okres 
zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przypada-
jący 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 uwa-
żana za zawartą na czas nieokreślony.

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 21 listopada 2018 r.

Anna Sokołowska
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 Jak liczyć okres zatrudnienia, jeśli jedna umowa na 
czas określony została rozwiązana przed 22 lutego 
2016 r., a nowa umowa została zawarta po tym 
dniu?

Pytanie

Pracownik był zatrudniony od 2 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. 
na okres próbny, następnie od 1  kwietnia 2006  r. do 30  listopada 
2008 r. na czas określony, następnie od 1 grudnia 2008 r. do 30 listo-
pada 2018 r. na czas określony.

Czy pracodawca może temu pracownikowi wypowiedzieć 
umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia 
(umowa zawiera klauzulę) 29  stycznia 2016  r., a  następnie za-
trudnić na czas określony, np. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listo-
pada 2018 r.?

Odpowiedź

Ustawa zmieniająca kodeks pracy nie zawiera uregulowań dotyczą-
cych sposobu liczenia okresu zatrudnienia u  danego pracodawcy, 
w  przypadku gdy jedna umowa na czas określony została rozwią-
zana przed 22 lutego 2016 r., natomiast nowa umowa została zawarta 
po 22  lutego 2016  r. Tym samym nie ma prawnych przeszkód, aby 
zawrzeć kolejną umowę na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Ustawa zmieniająca kodeks pracy weszła w  życie 22  lutego 2016  r. 
Tym samym zmieniły się przepisy dotyczące umów na czas okre-
ślony. Zmiany dotyczą m.in. dopuszczalnej długości trwania umów 
na czas określony. Zgodnie ze nowelizowanym art. 251 §1 k.p. „Okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas okre-
ślony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, 
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