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SĄD NAJWYŻSZV 
BIURO STUDIÓW i ANALIZ 

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 
BSA 111-021-149/15 

OPINIA 

Warszawa, dnia 15' maja 2015 r. 

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw 

Projektowana ustawa ma wprowadzić zmiany w przepisach Kodeksu pracy 

regulujących zawieranie terminowych umów o pracę. W szczególności 

zaproponowano nowe uregulowanie środków, które mają przeciwdziałać zawieraniu 

kolejnych takich umów. 

Projektowana ustawa ma usunąć uchybienia we wdrożeniu w prawie polskim 

dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia 

ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię 

Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 

Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 

Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z 10.07.1999, ss. 43 i n.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, tom 3, ss. 368 i n.). Te uchybienia zostały 

wskazane w piśmie Komisji Eurpopejskiej z października 2013 r. wzywającym Polskę 

do ich usunięcia. Zarzuty Komisji dotyczą niezgodności polskiego prawa z 

wymaganiami dyrektywy 99/70/WE w trzech sprawach: 

1. różnicy między długością okresu wypowiedzenia umów zawieranych na 

czas określony a długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony w 

wypadku umów obejmujących podobny okres, stanowiącej mniej korzystne 

traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego 

uzasadnienia; 

2. ustalenia zbyt krótkiego okresu, który musi upłynąć między dwiema 

umowami na czas określony, aby nie były uważane za "następujące po sobie"; 

3. niewystarczającego określenia przez prawo pojęcia "zadania realizowane 

cyklicznie", umożliwiającego zawieranie kolejnych umów na czas określony. 
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Projektowanej ustawie trzeba postawić ogólny zarzut, że proponowane w niej 

regulacje nie opierają się na spójnych założeniach ogólnych, uwzględniających 

funkcje terminowych umów o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas 

wykonania określonej pracy. Proponowane w niej zmiany nie są w stanie zapewnić 

zgodności regulacji tych umów z potrzebami społecznej gospodarki rynkowej oraz z 

wymaganiami porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 

99/70/WE. 

Projektowana regulacja eliminuje z rodzajów umów o pracę, które zostały 

wymienione wart. 25 k.p., umowę na czas wykonania określonej pracy. Ten rodzaj 

terminowej umowy o pracę istnieje w polskim prawie pracy od okresu 

miedzywojennego (zob.: art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych, Dz. U. z 1928 r., nr 

35, poz. 323; art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 

1928 r. o umowie o pracę robotników, Dz. U. z 1928 r., nr 35, poz. 324; art. 466 § 1 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej- Kodeks zobowiązań, Dz. U. z 1933 r., 

nr 82, poz. 598). Jego przydatność nie była przy tym nigdy kwestionowana ani w 

doktrynie, ani w orzecznictwie. Wskazany rodzaj umowy pozwala na ustabilizowanie 

stosunku pracy na czas potrzebny do wykonania określonej pracy, którego nie 

można ściśle ustalić w jednostkach miary czasu. Ukończenie określonego zadania 

jako jeden ze sposobów określenia czasu trwania umowy o pracę występuje też w 

prawie pracy wielu państw i zostało wymienione w klauzuli 3 ust. 1 porozumienia 

ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70MIE. 

Uzasadnienie projektu ustawy nie zawiera żadnych przekonujących 

argumentów za wyeliminowaniem omawianego rodzaju terminowej umowy o pracę. 

Umowa na czas wykonania określonej pracy nie miałaby żadnego 

racjonalnego uzasadnienia, gdyby mogła ona zostać swobodnie wypowiedziana 

przez pracownika przed ukończeniem wykonania określonej pracy. 

W projektowanej ustawie zaproponowano wprowadzenie ustawowego prawa 

swobodnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Zgodnie 

proponowanym nowym brzmieniem 32 § 1 k.p. każda ze stron może rozwiązać 

umowę o pracę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas 

nieokreślony oraz na czas określony ma być uzależniony od okresu zatrudnienia u 

danego pracodawcy i wynosić: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej 

niż 6 miesięcy, 2) miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 
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3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (nowe brzmienie art. 

36 § 1 k.p.). 

Usunięcie umowy na czas wykonania określonej pracy nie może być 

rozpatrywane w oderwaniu od regulacji wprowadzającej prawo swobodnego 

wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy na czas określony. 

Prawo swobodnego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy o pracę na 

czas określony jest sprzeczne z naturą zobowiązań charakterze trwałym (ciągłym) i 

narusza podstawowe zasady rozwiązywania takich zobowiązań (Szerzej na temat 

rozwiązywania umów o charakterze trwałym /ciągłym/ zob.: Z. Radwański, Uwagi o 

zobowiązaniach trwałych /ciągłych/ na tle kodeksu cywilnegq, Studia cywilistyczne, 

tom XIII-XIV, Kraków 1969, ss. 251 i nast.). 

Wypowiedzenie jest normalnym sposobem ustania umownego stosunku 

zobowiązaniowego o charakterze trwałym (ciągłym), który został nawiązany na czas 

nieokreślony. Ta zasada jest obecnie zawarta w art. 3651 k.c., zgodnie z którym 

zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez 

dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umowynych lub zwyczajowych, a 

w braku takich terminów- niezwłocznie po wypowiedzeniu. 

Proponowana regulacja odbiera praktycznie sens i znaczenie uzgadnianiu 

określonego czasu trwania stosunku pracy. Stosunki zobowiązaniowe o charakterze 

(trwałym) ciągłym nawiązuje się na czas określony po to, aby ustabilizować ten 

stosunek przez umówiony czas. Naturalnym sposobem zakończenia tego stosunku 

jest upływ umówionego czasu, a przedwczesne jednostronne rozwiązanie tego 

stosunku przez stronę może być dozwolone tylko w razie zaistnienia ważnych 

przyczyn. 

Regulacja, która z jednej strony zezwala na umówienie przez strony czasu 

trwania umowy o pracę, a z drugiej strony umożliwia jej swobodne rozwiązanie przez 

każdą ze stron przed upływem uzgodnionego terminu, jest wewnętrznie sprzeczna. 

Zasada mocy wiążącej umów (pacta sunt servanda) i znaczenie ustalenia przez 

strony czasu trwania stosunku zobowiązaniowego o charakterze trwałym (ciągłym) 

są negowane przez ustawowe zezwolenie na swobodne wypowiedzenie umowy. 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym umowa o pracę na czas określony 

może zostać swobodnie wypowiedziana przez każdą ze stron, jeżeli została zawarta 

na okres dłuższy niż sześć miesięcy i przy jej zawieraniu strony przewidziały 

dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym 
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wypowiedzeniem (art. 33 k.p.). Prawo wypowiedzenia ma więc podstawę prawną w 

umowie stron, a nie w ustawie. Należy dodać, że w terminowych zobowiązaniach o 

charakterze trwałym (ciągłym) należy rozróżniać prawo do jednostronnego 

rozwiązania umowy wynikające z uzgodnienia stron (ustanowione w drodze umowy) 

od prawa do wypowiedzenia wynikającego z ustawy. 

Powyższa regulacja została wprowadzona w pierwotnym tekście Kodeksu 

pracy, uchwalonym w 1974 r. W ówczesnym założeniu miała ona służyć ochronie 

pracownika przed koniecznością pozostawania w stosunku pracy zawartym na 

dłuższy okres, mimo że w czasie trwania tego stosunku powstałyby okoliczności 

uzasadniające jego przedwczesne zakończenie. Umowa o pracę na czas określony, 

zgodnie z ówczesnymi przepisami, nie mogła być w zasadzie rozwiązana przez 

pracownika. Pracownik nie mógł rozwiązać takiej umowy nawet wówczas, gdy 

pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. 

Obecnie przepisy przewidują możliwość rozwiązania przez pracownika umowy o 

pracę na czas określony w takim wypadku (art. 55§ 11 k.p.). 

Dopuszczenie w art. 33 k.p. ustanowienia w umowie o pracę zawieranej na 

czas określony dłuższy od sześciu miesięcy swobodnego prawa jej wypowiedzenia 

przez każdą ze stron, a nie tylko przez pracownika, wynikało z potrzeby zachowania 

równości stron. Umowne ustalenie czasu trwania umowy nie może bowiem mieć 

różnej mocy wiążącej dla każdej ze stron. 

Obecnie regulacja zawarta wart. 33 k.p. jest wykorzystywana głównie przez 

pracodawców w celu zaspokojenia możliwości łatwego rozwiązania umowy o pracę 

na czas określony. Służy więc celom, które w chwili jej ustanowienia nie tylko nie były 

zakładane, ale nawet nie były przewidywane. 

Uchylenie art. 33 k.p. byłoby uzasadnione i pożądane. Istotnie ograniczyłoby 

bowiem nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony. 

Proponowana w projekcie ustawy regulacja, zgodnie z którą umowa o pracę 

na czas określony mogłaby być przedwcześnie rozwiązana w drodze wypowiedzenia 

przez każdą ze stron, nie jest w żadnym wypadku wymagana przez postanowienia 

porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70M/E. 

Nie może stanowić argumentu przemawiającego za proponowaną regulacją 

wykładnia klauzuli 4 ust. 1 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do 

dyrektywy 99/70/WE, która jest zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r., wydanym w sprawie C-38/13, Małgorzata 
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Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (ECLI:EU:C:2014:152). 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w powyższym wyroku: "Klauzulę 4 

pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 

18 marca 1999 r., stanowiącego załącznik do dyrektywy Rady 99/70NJE z dnia 28 

czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 

określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji , Przemysłowych i 

Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) 

oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), należy interpretować 

w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak 

sporne w postępowaniu głównym, które przewiduje w odniesieniu do wypowiedzenia 

umów o pracę zawartych na czas określony, mających trwać dłużej niż 6 miesięcy, 

możliwość zastosowania sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, 

niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas 

gdy długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas 

nieokreślony jest określana stosownie do stażu pracy danego pracownika i może 

wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy, gdy obie te kategorie pracowników 

znajdują się w porównywalnych sytuacjach". 

Klauzula 4 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 

99/70NJE ustanawia zasadę równego traktowania i niedyskryminacji pracowników 

zatrudnionych na czas określony w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na 

czas nieokreślony. Trybunał w powyższym wyroku wykładał tę klauzulę wyłącznie w 

stosunku do występującego w prawie polskim zróżnicowania okresu wypowiedzenia 

umowy na czas nieokreślony i na czas określony. Nie było objęte treścią pytania 

prejudycjalnego i nie stanowiło przedmiotu rozważań Trybunału zagadnienie, czy 

klauzula 4 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70, 

dopuszcza. różnicowanie prawa wypowiedzenia umów zawartych na czas 

nieokreślony i na czas określony. 

Z wyroku Trybunału z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13, Nierodzik, nie 

da się wywieść wniosku, że prawo unijne sprzeciwia się jakiemukolwiek różnicowaniu 

prawa wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy o pracę na czas nieokreślony i 

na czas określony. 

Zawarcie umowy o pracę na z góry określony czas należy uznać za powód o 

charakterze obiektywnym, który uzasadnia ograniczenie lub nawet wyłączenie prawa 
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wcześniejszego rozwiązania tej umowy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę 

lub przez pracownika. 

Proponowaną regulację, zgodnie z którą stronom przysługiwałoby ustawowe 

prawo swobodnego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, należy 

ocenić zdecydowanie krytycznie. Prowadzi ona bowiem do całkowitej destabilizacji 

. zatrudnienia na podstawie terminowych umów o pracę i jest sprzeczna z istotą 

podziału zobowiązań o charakterze trwałym (ciągłym) na bezterminowe i terminowe. 

Jest to ponadto regulacja bardziej niekorzystna dla pracowników od tej, która jest 

obecnie zawarta w art. 33 k.p. W obecnie obowiązującej regulacji prawo 

wypowiedzenia ma podstawę w umowie stron, a nie w ustawie. 

Regulacja, która ograniczałaby prawo wypowiedzenia terminowych umów o 

pracę przez każdą ze stron do określonych w ustawie sytuacji szczególnych i 

ustanawiałaby taki sam okres wypowiedzenia jak przy umowie o pracę na czas 

nieokreślony, nie sprzeciwiałaby się w postanowieniom porozumienia ramowego 

stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70/WE. W tym kierunku powinny zmierzać 

zmiany prawa polskiego w celu jego dostosowania do wykładni prawa unijnego 

zawartej w wyroku Trybunału z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13, Nierodzik. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że projektodawca nie jest konsekwentny w 

ujednolicaniu regulacji prawa wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony i na 

czas określony. Do wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przez 

pracodawcę nie ma zastosowania wymóg zasadności wypowiedzenia (art. 45 k.p.). 

Projektowana regulacja wywoła problem, czy zróżnicowanie możliwości 

wypowiadania przez pracodawcę umów o pracę na czas określony i na czas 

nieokreślony jest zgodne z klauzulą 4 ust. 1 porozumienia ramowego stanowiącego 

załącznik do dyrektywy 99/70/WE. 

W nowej nowej regulacji, która ma przeciwdziałać zawieraniu kolejnych 

terminowych umów o pracę (nowe brzmienie art. 251 k.p.), zaproponowano, aby 

okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny 

okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych 

między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógł przekraczać 33 miesięcy, a 

łączna liczba tych umów nie mogła przekraczać trzech. 

Projektowana regulacja nie odnosi się wyłącznie do zawierania kolejnych 

terminowych umów o pracę, lecz obejmuje także określenie maksymalnego czasu 

trwania takiej umowy, jeżeli jest ona pierwsza i jedyna. Postanowienia porozumienia 
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ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70/WE nie zawierają ograniczeń 

zawarcia terminowej umowy o pracę, która jest pierwsza i jedyna. 

Ustalenie maksymalnego okresu, na jaki może być zawarta umowa na czas 

określony (trzydzieści trzy miesiące), jest dyskusyjne z punktu widzenia celowości i 

słuszności. Umowa terminowa o dłuższym okresie trwania, jeżeH przed upływem 

uzgodnionego okresu nie może być swobodnie rozwiązana przez jedną ze stron, 

zapewnia stablizację zatrudnienia przez okres ustalony umową. Może to leżeć 

zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika. 

Za wadliwe z punktu widzenia poprawnej legislacji i spójności prawa należy 

uznać połączenie w przepisach art. 251 k.p. regulacji dwóch zagadnień, czyli 

dopuszczalności korzystania z terminowych umów o pracę i przeciwdziałania 

nadużywaniu kolejnych takich umów. 

Klauzula 5 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 

99/70/WE wyraźnie mówi o środkach przeciwdziałania nadużywaniu kolejnych 

terminowych umów lub stosunków pracy, pozostawiając państwom członkowskim 

określenie, jakie umowy lub stosunki będą uważane za kolejne oraz za zawarte na 

czas nieokreślony. Wskazana klauzula nie obejmuje więc terminowych umów, które 

są zawierane jako pierwsze i jedyne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

wyroku z dnia 22 listopada 2005 r., wydanym w sprawie C-144/04, Werner Mangold 

przeciwko ROdigerowi Helmowi (Zb. Orz. 2005, s. 1-10013), odmówił wykładni 

klauzuli 5 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70/WE z 

tego powodu, że terminowa umowa o pracę zawarta przez strony była pierwszą i 

jedyną taką umową. W tej sytuacji wykładnia wskazanej klauzuli była w sposób 

oczywisty pozbawiona znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed sądem 

krajowym (zob.: pkt 40-43 ww. wyroku). 

Powyższa uwaga ma istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania przez 

sądy regulacji zawartej w art. 251 k.p. w nowym brzmieniu. Pytania o wykładnię 

klauzuli 5 porozumienia ramowego będą mogły być przedstawiane Trybunałowi 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej tylko w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas 

określony będzie kolejną taką umową, mimo że regulacja zawarta w art. 251 k.p. 

dotyczy zarówno umów zawieranych jako pierwsze, jak i kolejnych. 

W art. 251 k.p. nie została uregulowana sprawa, jakie umowy mają być 

uważane za kolejne. Z treści proponowanych przepisów wynikałoby, że do tego, aby 

umowy terminowe były uważane za kolejne, wystarczająca jest tożsamość stron tych 
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umów, nie mają natomiast żadnego znaczenia takie okoliczności, jak długość przerw 

między nimi lub ustalenie w nich różnych rodzajów pracy. Taka regulacja nie 

sprzeciwia się prawu unijnemu, ale nasuwa poważne wątpliwości, gdy chodzi o jej 

funkcjonalne uzasadnienie. 

W przepisach art. 251 k.p. poważne zastrzeżenia nasuwa przede wszystkim 

to, że jasna i precyzyjna regulacja środków przeciwdziałania zawieraniu kolejnych 

umów terminowych została praktycznie osłabiona przez regulację zawartą wart. 251 

§ 4 pkt 4 k.p. Wskazany przepis wyłącza stosowanie art. 25 § 1 k.p. do umów o 

pracę zawartych na czas określony, gdy pracodawca wskaże "obiektywne przyczyny 

leżące po jego stronie", jeżeli zawarcie umowy "służy zaspokojeniu rzeczywistego 

zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle 

wszystkich okoliczności zawarcia umowy". 

Wskazane wyłączenie trudno uznać za skorzystanie z środka przeciwdziałania 

przewidzianego w klauzuli 5 ust. 1 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik 

do dyrektywy 99/70M/E, czyli "obiektywnych powodów uzasadniających odnawianie 

takich umów". W proponowanej regulacji nie zostały bowiem określone w sposób 

wystarczająco skonkretyzowany obiektywne powody, które uzasadniają ponawianie 

umów na czas określony. Te powody ma wskazywać pracodawca. Klauzula, zgodnie 

z którą zawarcie umowy ma służyć zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o 

charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich 

okoliczności zawarcia umowy", jest niez~kle pojemna i niemożliwa do 

sprecyzowania w drodze wykładni. Projektodawcy przez powyższą regulację w 

istocie rzeczy przenoszą wykonanie klauzuli 5 ust. 1 porozumienia ramowego 

stanowiącego załącznik do dyrektywy 99/70M/E na orzecznictwo sądowe. To sądy 

mają bowiem dokonywać oceny, czy w danym wypadku umowa na czas określony 

została skutecznie zawarta. Projekt ustawy przewiduje w tym celu ustanowienie 

obowiązku pracodawcy zawiadomienia inspektora pracy o zawarciu takiej umowy 

(art. 251 § 5 k.p.) oraz przyznanie inspektorowi pracy prawa wytaczania powództw na 

rzecz pracowników o ustalenie, że w związku z niespełnieniem przesłanek 

określonych w art. 251 § 4 k.p. została zawarta umowa na czas nieokreślony 

(nadanie nowego brzmienia art. 631 k.p.c. przez art. 2 ustawy zmieniającej). 

Skuteczne wdrożenie w prawie krajowym dyrektyw unijnych nie może 

oczywiście opierać się na orzecznictwie sądowym. Projektowana regulacja zawarta w 

art. 251 § 4 pkt 4 k.p. pozostaje w sprzeczności ze skutecznym wdrożeniem 
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dyrektywy 99nONVE. Prowadzi bowiem do niepewności prawa i z założenia generuje 

spory sądowe, a także konieczność zwrócenia się przez sąd rozstrzygający spór z 

pytaniem prawnym do Trybunału o wykładnię postanowień tej dyrektywy w 

kontekście omawianej regulacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W razie orzeczenia przez Trybunał, że 

dyrektywa 99nONVE sprzeciwia się takiej regulacji, jaka jest zawarta w art. 251 § 4 

pkt 4 k.p. byłyby zmuszone do odmówienia zastosowania tego przepisu i 

zastosowania reguły określonej wart. 251 § 1 k.p. 

Zastrzeżenia nauwa także powiązanie w art. 251 § 3 k.p. skutku w postaci 

przekształcenia się umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas 

nieokreślony z upływem okresu zatrudnienia przekraczającego dopuszczalny wymiar, 

a nie z ustaleniem w umowie okresu jej obowiązywania w sposób sprzeczny z 

prawem. Jeżeli postanowienie umowy dotyczące ustalenia okresu jej obowiązywania 

jest sprzeczne z prawem, to należy je uznać za bezwzględnie nieważne, a w 

następstwie umowę o pracę za zawartą na czas nieokreślony. 

W opinii zostały przedstawione tylko najistotniejsze zastrzeżenia do 

projektowanej ustawy. Podstawowy zarzut w stosunku do projektowanej ustawy jest 

taki, że nie opiera się na określonej koncepcji roli i miejsca terminowych umów o 

pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Proponowane w niej rozwiązania są 

wynikiem próby pogodzenia sprzecznych oczekiwań organizacji pracodawców i 

związków zawodowych. Projektowana ustawa wymagałaby daleko idących 

przekształceń, a właściwie opracowania od nowa. 
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