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PRZEKSZTAŁCENIE 

TERMINOWYCH 

UMÓW O PRACĘ 

22 listopada br. umowy o pracę na czas określony 

zawarte przed dniem 22 lutego 2016 r. ulegną 

przekształceniu w umowy na czas nieokreślony.  

 

Wynika to z nowelizacji kodeksu pracy wprowadzonej przez 

ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1220  

z dnia 2015.08.21), która weszła w życie 22 lutego 2016 r.  

Zgodnie z wolą ustawodawcy, dla umów zawartych przed 

dniem 22 lutego 2016 r., bieg tego 33-miesięcznego terminu 

jest liczony dopiero od dnia wejścia w życie nowelizacji.  

 

Oznacza to, że wszystkie umowy o pracę na czas określony 

zawarte przed tą datą ulegną automatycznemu 

przekształceniu w umowy bezterminowe właśnie z dniem  

22 listopada 2018 r.  

 

Przekształcenie takie ma istotne znaczenie prawne zwłaszcza 

z uwagi na różnicę w sposobie zakończenia współpracy.  

W efekcie transformacji: 

 

Jeśli pracodawca nie chce przedłużać współpracy             

z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy        

o pracę, niezbędnym jest skuteczne jej rozwiązanie 

przed dniem 22 listopada 2018 r.  

 

Co do zasady dla wszystkich umów zawartych przed 

wejściem    w życie nowelizacji obowiązywał będzie obecnie 

miesięczny okres wypowiedzenia.  

 

By uniknąć przekształcenia, niezbędne jest więc złożenie 

wypowiedzenia umowy we wrześniu 2018 r., aby uległa ona 

rozwiązaniu jeszcze z końcem października 2018 r.  
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JAK UNIKNĄĆ 

PRZEKSZTAŁCENIA? 

Jedną ze zmian wprowadzonych 

nowelizacją było ustalenie limitu 

czasowego na trwanie umów  

o pracę na czas określony.  

 

Umowy takie zawarte na czas 

dłuższy niż 33 miesiące  

z upływem tego okresu zostaną 

z mocy prawa przekształcone  

w umowy bezterminowe. 
pracodawca będzie zobowiązany do wskazania                  

w wypowiedzeniu prawdziwych, rzeczywistych i konkretnych 

przyczyn uzasadniających rozstanie z etatowcem.  

powstanie obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze 

związkami zawodowymi, jeśli takie działają u pracodawcy. 



NALEŻY JEDNAK MIEĆ 

NA UWADZE, IŻ … 

… taki scenariusz dopuszczalny jest jedynie                 

w przypadku umów na czas określony, w których 

przewidziano możliwość ich wcześniejszego 

rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. Co istotne, zgodnie z  ustawą zmieniającą, 

do takich umów zastosowanie będą miały nowe okresy 

wypowiedzenia, a zatem okres wypowiedzenia ulegnie 

wydłużeniu z 2 tygodni do 1 miesiąca.  

  

W odniesieniu do umów na czas określony zawartych 

przed wejściem w życie nowelizacji, w których nie 

przewidziano możliwości wypowiedzenia umowy, 

nadal niedopuszczalne będzie ich wypowiedzenie. 

Wówczas  umowa taka zostanie z dniem 22 listopada 2018 r. 

z mocy prawa przekształcona w umowę na czas nieokreślony, 

a jej wypowiedzenie będzie możliwe dopiero po tym dniu na 

zasadach ogólnych.  
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Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru  

opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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