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ych warunków pracy  

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 
2016 r. w sprawie umów o pracę 
na okres próbny

Pytanie DGP: W odniesieniu do możliwości 
zawierania następujących po sobie umów 
o pracę na okres próbny, art. 25 par. 3 
k.p. posługuje się określeniem „ponowne 
zawarcie” – czy oznacza to, że umowę na 
okres próbny można zawrzeć ponownie 
tylko jeden raz, a więc maksymalnie mogą 
być zawarte tylko dwie takie umowy ? 
Czy też  można zawrzeć z pracownikiem 
trzy następujące po sobie umowy na okres 
próbny, jeśli pracodawca będzie zmieniał 
rodzaj pracy za każdym razem?

Stanowisko MRPiPS: Zgodnie z art. 25 
par. 3 k.p., […] ponowne zawarcie umowy 
o pracę na okres próbny z tym samym 
pracownikiem jest możliwe:
n  jeżeli pracownik ma być zatrudniony 

w celu wykonywania innego rodzaju 
pracy;

n  po upływie co najmniej 3 lat od dnia 
rozwiązania  lub wygaśnięcia poprzed-
niej umowy o pracę, jeżeli pracownik 
ma być zatrudniony w celu wykonywa-
nia tego samego rodzaju pracy (w tym 
przypadku dopuszczalne jest jedno-
krotne ponowne zawarcie umowy na 
okres próbny).

Powołany przepis art. 25 par. 3 pkt 1 k.p. 
nie wprowadza ograniczeń co do liczby 
umów o pracę na okres próbny z tym 
samym pracownikiem pod warunkiem, 
że każda z tych umów dotyczy innego 
rodzaju pracy. ©℗

Na co można przeznaczyć dofi nansowanie

Przyznane benefi cjentom programu środki są dedykowa-
ne do konkretnego celu i mogą być przeznaczone jedynie 
na realizację działań zaplanowanych przez wniosko-
dawców, które będą w sposób bezpośredni zmierzać do 
ograniczenia niekorzystnego oddziaływania określonych 
czynników ryzyka w miejscu pracy. ©℗
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Nie każda zmiana umowy o pracę na czas 
określony w trakcie jej trwania – dokonana 
poprzez zawarcie porozumienia zmienia-
jącego, popularnie zwanego aneksem – ma 
wpływ na stosowanie limitów ustawowych 
33 miesięcy lub 3 umów zatrudnienia ter-
minowego. Wpływ na nie ma wyłącznie za-
warcie aneksu dotyczącego okresu trwania 
umowy, czyli jej przedłużenie jeszcze w cza-
sie jej trwania.

Zmiana terminu

Zarówno w obecnym, jak i poprzednim 
stanie prawnym obowiązywały limity dla 
umów na czas określony. Do 21 lutego 2016 r.
kodeks pracy przewidywał, że zawarcie 
trzeciej takiej umowy było równoznaczne 
w skutkach z zawarciem kontraktu bezter-
minowego (przy czym umowy te musiały 
być zawarte na następujące po sobie okresy, 
a przerwa między rozwiązaniem poprzed-
niej a nawiązaniem kolejnej nie przekraczać 
jednego miesiąca). 

Od 22 lutego 2016 r. obowiązuje limit 
trzech umów terminowych (dopiero za-
warcie czwartej takiej umowy skutkuje jej 
przekształceniem w umowę na czas nieokre-
ślony). Co istotne, zarówno w poprzednio 
obowiązujących przepisach, jak i obecnych, 
ustawodawca przewiduje wyraźnie, że prze-
dłużenie umowy na czas określony w trakcie 
jej trwania będzie traktowane jako zawarcie 
nowej umowy. Taki zapis pozwala na elimi-
nowanie prób obchodzenia przepisu limitują-
cego liczbę umów na czas określony właśnie 
poprzez ich wydłużanie, dokonywane zanim 
dana umowa wygaśnie z upływem terminu, 
na jaki została zawarta. W przypadku wyga-
śnięcia umowy strony zainteresowane kon-
tynuowaniem zatrudnienia byłyby bowiem 
zobligowane do zawarcia kolejnej umowy.

Inne warunki

Natomiast oczywiste jest, że jeśli w trakcie 
już trwającej umowy o pracę strony uzgod-
nią zmianę innych warunków zatrudnienia, 
np. w zakresie podwyżki wynagrodzenia czy 
zmiany stanowiska pracy, to nie spowodu-
je to negatywnych konsekwencji w kontek-
ście limitów przewidzianych dla umów na 
czas określony. Taki skutek wynika wprost 
z brzmienia art. 251 par. 2 kodeksu pracy (usta-
wy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., dalej: k.p.), 
który dotyczy wyłącznie aneksów do umów 
terminowych regulujących okres trwania ta-
kiej umowy.

Na okres próbny

Przepisy nie przewidują jednak analogicznej 
regulacji w odniesieniu do umów na okres 
próbny. Przepisu art. 251 par. 2 k.p. nie moż-
na również zastosować wprost ani w sposób 
analogiczny do takich umów, ponieważ nie 
są one umowami na czas określony (wyrok 
Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1999 r., sygn. 
akt I PKN 215/99), a cele tych dwóch rodzajów 
umów nie są jednakowe (wyrok SN z 7 lutego 
2001 r., sygn. akt I PKN 229/00). Maksymalny 
czas trwania umowy na okres próbny wy-
nosi 3 miesiące, co oznacza, że do tego pu-
łapu można zawrzeć umowę na okres prób-
ny o dowolnej długości (liczonej w dniach, 
tygodniach lub miesiącach). Aneksowanie 
umowy (zawarcie porozumienia zmieniają-
cego w trakcie jej obowiązywania) dotyczące 
okresu jej trwania nie jest jednak zawarciem 
nowej umowy, a jedynie zmianą dotychcza-
sowej (w odniesieniu do tego rodzaju umów 
nie ma bowiem regulacji podobnej do art. 
251 par. 2 k.p., który dotyczy kontraktów ter-
minowych). 

Przyjmując zatem, iż ustawodawca świa-
domie nie ograniczył możliwości przedłuża-
nia umów na okres próbny, trzeba przyjąć, 
że fi rmy mogą aneksować takie umowy tak 
długo, jak nie przekroczą 3-miesięcznego li-
mitu. Jeśli zapomną o przedłużeniu krótszego 
okresu próbnego w trakcie trwającej umo-
wy, nie będą jednak mogły zawrzeć kolejnej 

umowy na okres próbny na tym samym sta-
nowisku, nawet jeśli nie wyczerpały jeszcze 
3-miesięcznego limitu. Obecnie regułą jest 
bowiem zawarcie umowy na okres próbny 
tylko raz w odniesieniu do danego rodzaju 
pracy, a przepisy przewidują wyraźnie przy-
padki, w jakich może dojść do ponownego 
jej zawarcia w takiej sytuacji. W przypadku 
zamiaru powierzenia tego samego rodzaju 
pracy muszą upłynąć co najmniej 3 lata od 
rozwiązania poprzedniej umowy (obojętnie 
jakiego rodzaju, a więc również umowy na 
czas określony czy czas nieokreślony), aby 
pracodawca mógł ponownie legalnie zapro-
ponować pracownikowi okres próby. [ramka] 

Skutki w orzecznictwie

Warto też przypomnieć, że przed 22 lutego 
2016 r. możliwość ponownego zawierania 
umowy na okres próbny została rozstrzy-
gnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 
W przypadku pracy tego samego rodzaju 
ponowne zawarcie umowy na okres próbny 
nie było możliwe. SN dopuścił bowiem taką 
możliwość wyłącznie w przypadku zmiany 
rodzaju oferowanej pracy (wyrok z 4 września 
2013 r., sygn. akt II PK 358/12). 

Należy również zauważyć, że w odróżnie-
niu od umów na czas określony kodeks pracy 
nie reguluje konsekwencji zawarcia umowy 
na okres próbny z przekroczeniem maksy-
malnego 3-miesięcznego limitu. W przypadku 
umów na czas określony przekroczenie limi-
tów powoduje uznanie danego zatrudnienia 
za zatrudnienie w oparciu o umowę na czas 
nieokreślony. 

Ponownie nie ma podstaw, aby przepis ten 
rozciągać również na wydłużone ponad limit 
okresy próby. Sąd Najwyższy przyjął jednak, 
że w takim przypadku postanowienie doty-
czące czasu trwania umowy należy – jako 
sprzeczne z przepisem ustawy – uznać za 
nieważne. W uchwale z 26 czerwca 1975 r. 
(sygn. akt I PZP 14/75) SN uznał, że w takim 
przypadku okres próby upływałby po 3-mie-
sięcznym terminie określonym w kodeksie 
pracy. W późniejszych wyrokach SN doprecy-
zował, że skutkiem umieszczenia w umowie 
takiego nieważnego postanowienia będzie 
ustalenie, że umowa została zawarta na czas 
nieokreślony, chyba że zgodnym zamiarem 
stron było zawarcie terminowej umowy o pra-
cę (wyrok SN z 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt 
I PKN 215/99). ©℗

Nie każdy aneks oznacza zawarcie 

kolejnej umowy o pracę 
bezpieczeństwa technicz-
nego (rozwoju, modyfi-
kacji i usprawnienia sta-
nu technicznego maszyn, 
urządzeń oraz systemów 
i środków ochronnych),
 ■ doradcze, zorientowane 
na poprawę zarządzania 
bezpieczeństwem i higie-
ną pracy, w tym na oce-
nę ryzyka zawodowego, 
wprowadzenie procedur 
bezpiecznej pracy oraz 
planowanie i monitorowa-
nie działań prewencyjnych 
w zakresie BHP,
 ■ inwestycyjno-doradcze, łą-
czące powyższe działania. 
[ramka]

Przedsiębiorcy, którzy 
chcieliby skorzystać z dofi -
nansowania, powinni złożyć 
wniosek do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Należy 
w nim podać dane dotyczą-
ce przedsiębiorstwa, wnio-
skowaną kwotę, szczegóło-
wy opis planowanych działań 
z harmonogramem ich reali-
zacji oraz opis przewidywa-
nych rezultatów. Należy też 
opisać budżet projektu.

Wniosek podlega ocenie 
formalnej oraz merytorycz-
nej. Po pozytywnej wery-
fi kacji złożonego projektu 
podpisana zostanie umowa 
na jego realizację. Przekaza-
nie środków następuje po jej 
podpisaniu – w dwóch tran-
szach. Pierwsza wypłacana 
jest w ciągu 14 dni od podpi-
sania umowy. Druga po zre-
alizowaniu projektu – w ciągu 
30 dni po pozytywnej ocenie.

Mało informacji

Program wydaje się atrakcyj-
ny. Dziwi więc, że po środki 
z ZUS nie sięga więcej fi rm.

– Przyczyn może być wiele. 
Doświadczenie uczy, że wielu, 
zwłaszcza mniejszych przed-
siębiorców nie interesuje się 
programami pomocowymi, 
o ile informacja o nich nie 
zostanie odpowiednio na-
głośniona, a korzyści z niej 
płynące zilustrowane odpo-
wiednim przykładem – wy-
jaśnia Anita Turek, radca 
prawny z kancelarii Gardocki 
i Partnerzy Adwokaci i Rad-
cowie Prawni. Podobnie uwa-
żają inni eksperci. 

– Niewielkie zainteresowa-
nie fi rm programem wsparcia 
ZUS w zakresie BHP wynika 
przede wszystkim z tego, że 
nie jest on wystarczająco pro-
mowany. Z pewnością brakuje 
materiałów informacyjnych, 
które pomogłyby go rozpropa-
gować. Zresztą sami urzędnicy 
też nie są właściwie przygoto-
wani do jego obsługi – uwa-
ża natomiast Marek Kowal-
ski, przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich.

Powyższe potwierdza też 
raport EY. Wynika z nich, że 
większość badanych  przed-
siębiorców (73 proc.) uważa, 
że zakres informacji posia-
danych na temat nowego 
programu ZUS poświęcone-
go prewencji wypadkowej nie 
jest wystarczający. Tylko je-
den procent twierdzi, że ma 
wyczerpujące informacje na 
jego temat. 

Specjaliści wskazują też na 
inne ewentualności. 

– Sama wysokość dopłat 
i ich konstrukcja – z podzia-
łem na projekty doradcze, in-
westycyjne i inwestycyjno-
-doradcze – wydaje się być 
odpowiednia – mówi Marek 
Kowalski. Dodaje jednak, że 

przedsiębiorcy podchodzą 
z pewną ostrożnością wobec 
programów fi nansowanych 
przez ZUS, gdyż mogą one 
kojarzyć się z rozbudowaną 
biurokracją i żmudnymi pro-
cedurami ewaluacyjnymi – i 
nie bez racji. 

– Czas rozpatrywania 
wniosku w tym przypadku 
trwa zwyczajowo nawet 180 
dni, a powinien 30. To zdecy-
dowanie za długo dla małych 
i średnich przedsiębiorstw 
– wskazuje Marek Kowalski.

Podobnie uważa Anita Tu-
rek.

– Przedsiębiorców odstra-
sza także przyjęte z założenia 
wyobrażenie o skomplikowa-
nej procedurze i trudnościach 
związanych z przyznaniem 
dotacji – potwierdza. 

Ponadto w jej ocenie za-
pewne część pracodawców 
nie jest zainteresowana po-
zyskiwaniem środków z po-
wodu braku pewności o przy-
szłość fi rmy. 

– Należy też mieć na uwa-
dze, że  większość  pracodaw-
ców organizuje szkolenia BHP 
i dba o warunki pracy i jej bez-
pieczeństwo we własnym za-
kresie, przyjmując, że w takiej 
sytuacji nie przysługuje im 
wsparcie fi nansowe – wyjaśnia.

–  To jednak nie zmienia 
faktu, że warto korzystać 
z takich inicjatyw, szczegól-
nie że ich celem jest poprawa 
warunków pracy i BHP w pol-
skich fi rmach, szczególnie 
z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw – podkreśla 
Marek Kowalski.  ©℗

Przykłady działań, na które można 
dostać dotację 

1. W przypadku projektów doradczych:

Identyfi kacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka 
zawodowego związanego z tymi zagrożeniami

Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych i uciążliwych, występujących w 
miejscu pracy, takich jak czynniki chemiczne i pyły

Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej 
do zidentyfi kowanych zagrożeń (bez uwzględniania 
kosztów zakupu tych środków)

Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczno-
ści miejsc pracy, które powinny oddziaływać na 
poprawę ergonomii stanowisk pracy

Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i insta-
lacji technicznych

Opracowanie projektów technicznych środków 
ochrony zbiorowej

Opracowanie projektów technicznych instalacji 
sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Zakup środków ochrony indywidualnej

Modernizacja linii technologicznej mająca na celu 
poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem 
zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

2. W przypadków projektów inwestycyjnych:

Zakup i instalacja: 
n  osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń 

(stałych, ruchomych, blokujących i blokujących 
z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.),

n  urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, 
podłóg, obrzeży, krawędzi itp., odnoszących się 
bezpośrednio do maszyn),

n  urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania 
i informacji o zagrożeniach,

n  obudów, osłon i ekranów chroniących przed 
promieniowaniem optycznym, hałasem oraz 
polami elektromagnetycznymi itp.,

n  kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwię-
kochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych 
oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
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Dotyczy to tylko tych, które wydłużają czas trwania 
umowy terminowej. To wpływa na ustawowe limity
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