
 

Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa
 

Uwagi ogólne

 

Charakter umowy

Jest to szczególny rodzaj umowy zawieranej na czas określony. Służy ona przede wszystkim interesom 

pracodawcy, który może z niej skorzystać, wówczas gdy zachodzi potrzeba zapewnienia zastępstwa  za 

pracownika  przez  okres  jego  usprawiedliwionej  nieobecności,  np.  z  powodu  choroby,  urlopu 

wychowawczego czy bezpłatnego.

 

WAŻNE

Umowa na czas zastępstwa poszerza katalog umów o pracę, stanowiąc odmianę umowy zawieranej na 
czas określony obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 

Liczba umów

Kodeks pracy limituje liczbę zawieranych umów okresowych z tym samym pracownikiem. Ograniczenia 

tego rodzaju nie dotyczą jednak umów zawieranych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w 

czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Oznacza to, że pracodawca może zawierać dowolną 

liczbą umów tego rodzaju.
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Wymogi formalne

 

Forma i treść umowy

Umowa na czas zastępstwa powinna być zawarta na piśmie. W jej treści powinny znaleźć się wszystkie 

elementy wymagane w kodeksie pracy. Przede wszystkim należy określić strony, które ją zawierają, a 

następnie  rodzaj  umowy oraz  warunki  pracy  i  płacy,  w tym w szczególności:  rodzaj  pracy,  miejsce 

wykonywania  pracy,  wynagrodzenie  za  pracę  odpowiadające  rodzajowi  pracy,  wymiar  czasu  pracy  i 

termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowym  elementem  takiej  umowy  jest  wskazanie  tożsamości  osoby  zastępowanej  (imienia  i 

nazwiska). Poza tym w umowie tego rodzaju można inaczej niż przy umowach zawieranych na czas 

określony  określić  termin  jej  rozwiązania.  Niekoniecznie  bowiem  musi  to  być  konkretna  data 

kalendarzowa. Natomiast okres jej trwania wyznacza czas nieobecności zastępowanego pracownika.

 

Rozwiązanie umowy

Zasady  rozwiązywania  umowy  w  zastępstwie  są  takie  same,  jak  w  przypadku  pozostałych  umów 

terminowych, czyli jej byt kończy się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Termin ten wyznacza 

data powrotu zastępowanego pracownika do pracy albo moment przekształcenia jego usprawiedliwionej 

nieobecności w nieusprawiedliwioną.

Pracodawca nie musi wobec tego składać pracownikowi zastępującemu żadnego oświadczenia w tym 

zakresie,  chyba  że  zamierza  skrócić  czas  trwania  takiej  umowy.  Istnieje  bowiem  możliwość 

wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas zastępstwa za wypowiedzeniem wynoszącym 3 dni 

robocze. Poza tym może być ona rozwiązana przez pracodawcę i przez pracownika bez wypowiedzenia 

na zasadach ogólnych oraz w każdym czasie za porozumieniem stron.

 



WAŻNE

Umowa o zastępstwo zawarta z pracownicą w ciąży rozwiąże się z dniem powrotu nieobecnego 
pracownika nawet wówczas, kiedy następuje to po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

 

Podstawa prawna: 

•        Art. 25, 29, 331 i 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 

poz. 94 z późn. zm.).

•        Rozporządzenie  ministra  pracy i  polityki  socjalnej  z  dnia  28  maja  1996 r.  w sprawie 

zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 

286 z późn. zm.).

 

Danuta Klucz
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