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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.k.   – ustawa  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny  (Dz.  U.
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.p.   – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

r.w.u.p.r.   – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczą-
cych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U.
poz. 2243)

u.p.s.   – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

u.r.z.n.   – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

u.ś.p.u.s. – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.)

ustawa  – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
nowelizująca  pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
kodeks pracy, 
nowelizacja 
kodeksu pracy



10 Wykaz skrótów

Inne

mPiPs   – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
nIP   – Numer Identyfikacji Podatkowej
Pesel   – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PFron   –  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PIP  – Państwowa Inspekcja Pracy
zFron – zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
zUs   – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Komentarz praktyczny

JakIe zmIany W umowach 
terminowych mają zaStoSowanie 

W przypadku pracowników 
Samorządowych?

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulu-
ją przepisy szczególne, przepisy ustawy z dnia 2� czerwca 1��4 r. 
– kodeks pracy (tekst jedn.: dz. U. z 2014 r. poz. 1�02 z późn. zm.)
- dalej: k.p. stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisa-
mi. tym samym względem pracowników sfery budżetowej znajdą 
zastosowanie te z wchodzących w życie 22 lutego 201� r. przepisów 
dotyczących umów terminowych, które nie mają swoich odpowied-
ników w pragmatykach służbowych.

1. Limit czasowy i ilościowy przy zawieraniu umów
na czas określony

Dotychczas obowiązywała generalna zasada, zgodnie z którą trzecia 
umowa o pracę zawarta z tym samym pracownikiem (jeżeli poprzed-
nio  strony  zawarły  dwukrotnie  umowę  o  pracę  na  czas  określony, 
a  przerwa  między  kolejnymi  umowami  nie  przekraczała  miesiąca), 
traktowana  jest  jako  umowa  o  pracę  zawarta  na  czas  nieokreślony. 
Zasada ta dotyczy również pracowników zatrudnionych w sferze bu-
dżetowej,  z  nielicznymi  wyjątkami  określonymi  w  poszczególnych 
pragmatykach służbowych.

Joanna Kaleta
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Powyższe ograniczenie nie dotyczyło jedynie umów o pracę na czas 
określony zawartych w celu:

1)  zastępstwa  pracownika  w  czasie  jego  usprawiedliwionej  nie-
obecności w pracy;

2)  wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym 
albo zadań realizowanych cyklicznie.

Ponadto  umowy  terminowe  mogły  być  zawierane  bez  ograniczeń 
liczbowych.

Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zawie-
rania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Podstawowe 
zmiany oddziałujące na zatrudnienie pracowników sfery budżetowej 
dotyczą:

1)  zmiany zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów 
o pracę na czas określony poprzez wprowadzenie limitu takich 
umów i maksymalnego czasu ich trwania;

2)  uzależnienia  długości  okresu  wypowiedzenia  umowy  o  pracę 
zawartej  na  czas  określony  od  okresu  zatrudnienia  u  danego 
pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę za-
wartej na czas nieokreślony.

Zgodnie  zatem z nowym brzmieniem art.  251 k.p. okres  zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawiera-
nych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może prze-
kraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 
trzech.

Wprowadzony czasowy i liczbowy limit umów o pracę na czas okre-
ślony  obowiązuje  również  pracowników  budżetowych,  z  wyjątkami 
wskazanymi w przepisach, o których mowa w dalszej części artykułu.

Nowe przepisy wskazują również skutki przekroczenia wspomnia-
nego  33-miesięcznego  okresu  trwania  umów  terminowych  oraz 
przekroczenia  dopuszczalnej  liczby  tych  umów.  Jeżeli  okres  za-
trudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas 

Część I. Umowy terminowe
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określony  przekraczać  będzie  33  miesiące  lub  liczba  takich  umów 
przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego 
okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę 
na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Uzgodnienie mię-
dzy stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony 
dłuższego  okresu  wykonywania  pracy  na  podstawie  tej  umowy 
uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w któ-
rym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas 
określony.

Powyższe limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub 
umów o pracę na czas określony nie dotyczą umowy zawartej:

1)  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy,

2)  w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezo-
nowym,

3)  w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4)  gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny  leżące po  jego 

stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczy-
wistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne 
w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W takich przypadkach konieczne będzie określenie w umowie o pra-
cę tego celu lub okoliczności, tj. zamieszczenie informacji o przyczy-
nach  obiektywnie  uzasadniających  zawarcie  takiej  umowy  (art.  29 
§ 11 k.p.).

Ponadto  w  przypadku  zawarcia  umowy  o  pracę  na  czas  określony 
z  powodu  obiektywnych  przyczyn  leżących  po  stronie  pracodawcy 
każdy pracodawca (w tym również pracodawca sfery budżetowej) bę-
dzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspek-
tora  pracy,  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej,  o  zawarciu  takiej 
umowy, wskazując  jednocześnie przyczynę  jej zawarcia, w  terminie 
5 dni roboczych od dnia jej zawarcia (art. 251 § 5 k.p.). Niedochowa-
nie tego obowiązku stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom 

Jakie zmiany w umowach terminowych mają zastosowanie w przypadku pracowników...
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