
Sierpieñ 2011Umowy o pracê na czas okreœlony

Tym samym dozwolony 24-miesiêczny okres 

w odniesieniu do wielu umów o pracê na czas 

okreœlony up³ynie w dniu 21 sierpnia 2011 r. 

W przypadku wykorzystania pe³nego limitu nie

bêdzie mo¿liwe zawarcie z tym samym pracownikiem 

kolejnej umowy na czas okreœlony przed up³ywem 

3 miesiêcy od rozwi¹zania poprzedniej takiej umowy.

Ustawa nie przes¹dza charakteru umów na czas 

okreœlony zawartych na okres przekraczaj¹cy

24 miesi¹ce. Przewa¿a jednak pogl¹d, ¿e mog¹ 

wywo³aæ skutki wynikaj¹ce z umowy na czas 

nieokreœlony.

Do umów na czas okreœlony trwaj¹cych w dniu 
11 stycznia 2012 r. stosuje siê art. 25  Kodeksu 

pracy, co oznacza, ¿e bêdzie to pierwsza z umów 

opisanych w tym przepisie.

Ustawy nie stosuje siê do umów o pracê na czas

okreœlony zawartych przed jej wejœciem w ¿ycie, 

których okres obowi¹zywania przypada po 

31 grudnia 2011 r.

Zalecamy sprawdzenie, czy zawarte przez Pañstwa 

umowy o pracê na czas okreœlony podlegaj¹ 

opisanym powy¿ej ograniczeniom.

W dniu 22 sierpnia 2009 r. wszed³ w ¿ycie przepis 

art. 13 Ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców 

(Dz. U. Nr 125, poz. 1035; dalej „Ustawa”), który

stanowi, ¿e okres zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracê na czas okreœlony, a tak¿e ³¹czny 

okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów 

o pracê na czas okreœlony pomiêdzy tymi samymi 

podmiotami (tj. zawartych przed up³ywem 

3 miesiêcy od rozwi¹zania lub wygaœniêcia 

poprzedniej umowy), nie mo¿e przekraczaæ 

24 miesiêcy.

Ustawa obowi¹zuje do 31 grudnia 2011 r. Do 

tego czasu do umów o pracê zawartych na czas 

okreœlony, trwaj¹cych w dniu jej wejœcia w ¿ycie 

lub zawartych w czasie jej obowi¹zywania, nie 
1stosuje siê przepisów art. 25  Kodeksu pracy. 

Artyku³ ten mówi, i¿ trzecia umowa na czas 

okreœlony staje siê z mocy prawa umow¹ na czas 

nieokreœlony, o ile przerwa pomiêdzy poszczególnymi 

umowami nie przekroczy³a 1 miesi¹ca.

Przyjmuje siê, ¿e do umów na czas okreœlony, 

trwaj¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie Ustawy, 

zasadê wyra¿on¹ w art. 13 Ustawy stosuje siê 

od dnia 22 sierpnia 2009 r., mimo ¿e Ustawa 

wyraŸnie tego nie reguluje. 
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