
Za!"cznik 
INFORMACJA NT ROZWI#ZA$ DOTYCZ#CYCH PROMOWANIA 

ZATRUDNIENIA NA CZAS NIEOKRE%LONY NA PRZYK&ADZIE HISZPANII 
9 maja 2006 r. zosta!a podpisana umowa na rzecz Promowania Wzrostu i Zatrudnienia 
pomi"dzy rz#dem hiszpa$skim a partnerami spo!ecznymi: UGT, CC.OO (zwi#zkami 
zawodowymi), CEOE, CYPME (organizacjami pracodawców). Umowa ta zaowocowa!a 
wprowadzeniem zmian legislacyjnych (w czerwcu 2006 r.) maj#cych na celu polepszenie 
sytuacji na rynku pracy, a zw!aszcza promowanie zawierania umów na czas nieokre%lony i 
ograniczanie umów na czas okre%lony.  
Obecnie tylko oko!o 11 % pierwszych umów zawieranych miedzy pracodawc# i 
pracownikiem to umowy na czas nieokre%lony. W tym 1/3 umów zawarta by!a na 1 miesi#c, a 
57% na czas nie przekraczaj#cy 6 miesi"cy. Umowy na czas okre%lony stanowi# oko!o 1/3 
wszystkich umów, czyli dwa razy wi"cej ni& wynosi %rednia europejska. 
Praktyka zwierania umów na czas okre%lony rozpowszechni!a si" od 1984 roku, w którym 
wprowadzone zosta!y zmiany w ustawach dotycz#cych zatrudnienia. Celem tych zmian by!o 
zwi"kszenie ilo%ci miejsc pracy. Od tego czasu udzia! umów na czas okre%lony wzrós! z ok. 
15% w 1987 roku do 31.7% w 2000 roku. Cho' reforma z 1984 roku przynios!a wzrost 
zatrudnienia w latach 1985-1991, jednak nied!ugo potem dawa!y si" odczu' jej negatywne 
skutki w postaci zró&nicowania zarobków pracowników zatrudnionych na czas okre%lony i 
nieokre%lony, podwy&szonych kosztów szkole$ pracowników, które wp!ywa!y na 
produktywno%' i konkurencyjno%', oraz zwi"kszona liczb" wypadków przy pracy.  
Zmiany wprowadzone w 1997 r., maj#ce na celu ograniczenie umów na czas okre%lony, by!y 
wynikiem implementacji Dyrektyw Europejskich. Doprowadzi!y one jednak do ograniczenia 
zatrudnienia na czas okre%lony tylko o nieca!e 2 punkty procentowe. Nieznaczna redukcja 
ilo%ci umów na czas okre%lony wi#&e si" równie& ze zwi"kszeniem prac dorywczych.  
Obecnie zatrudnienie na czas okre%lony w Hiszpanii jest jednym z najwy&szych w UE.  
Podpisana w maju 2006 roku umowa stanowi owoc negocjacji tocz#cych si" od 2004 roku 
pomi"dzy partnerami spo!ecznymi. Umowa stanowi obszerny, 84-stronnicowy dokument. 
Przyj"te rozwi#zania podzielone zosta!y na kilka programów, które maj# na celu:  
1. Promowanie i wspieranie zatrudnienia na czas nieokre%lony i zmian" z umów na czas 

okre%lony na umowy na czas nieokre%lony. W tym celu pracodawcy, którzy zdecyduj# si" 
zatrudni' pracownika na czas nieokre%lony (z czym !#czy si" równie& prawo do odprawy 
w razie rozwi#zania umowy o prac"), mog# liczy' na zwolnienia z cz"%ci sk!adki na 
ubezpieczenie spo!eczne oraz na odpowiednik Funduszu Pracy.  

2. Ograniczenie zatrudnienia na czas okre%lony i wprowadzenie zmian legislacyjnych 
Ponadto wprowadza %rodki maj#ce na celu wzmocnienie gwarancji i kontroli odno%nie do 
zawierania umów i podwykonawstwa, w celu ograniczania metod ukrytego przejmowania 
pracowników oraz zapewnienia przejrzysto%ci procesowi kontraktowania podwykonawców i 
zwi"kszenie ochrony pracowników. Wzmacnia si" tak&e uprawnienie Inspekcji Pracy oraz 
instytucji zajmuj#cych si" zatrudnieniem i bezrobotnymi oraz zwi"ksza ochron" z 
hiszpa$skiego odpowiednika FG(P.  
 
 



UMOWA NA RZECZ PROMOWANIA WZROSTU I ZATRUDNIENIA PODPISANA 
9 MAJA 2006 POMI'DZY RZ#DEM HISZPA$SKIM A PARTNERAMI 

SPO&ECZNYMI. 
 
A. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
1. Zawiera bonifikaty dla pracodawców zwi"zane z zatrudnieniem na czas nieokre(lony 

w pe!nym i niepe!nym wymiarze czasu pracy. Do korzystania z tego programu 
uprawnieni s# wszyscy pracodawcy bez wzgl"du na form" organizacyjn# przedsi"biorstwa 
z wy!#czeniem organów administracji rz#dowej i lokalnej. Wysoko%' i rodzaj bonifikat dla 
pracodawców kszta!tuje si" w sposób przedstawiony w poni&szej tabeli: 

 

Zwolnienie pracodawcy z obci#&aj#cej go cz"%ci sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne, 
przys!uguj#cej w wypadku zatrudnienia na czas nieokre%lony nast"puj#cych grup 

pracowników: 
Grupa Kwota zwolnienia w EUR Okres zwolnienia 

Kobiety 70,83 miesi"cznie,  
850 rocznie 

4 lata 

Kobieta powracaj#ca do pracy 24 
miesi#ce po porodzie lub adopcji 
dziecka 

100 miesi"cznie 
1200 rocznie 

4 lata 

Kobiety powracaj#ce do pracy po 
3 letniej przerwie w zatrudnieniu 

100 miesi"cznie;  
1200 rocznie 

4 lata 

Osoby w wieku powy&ej 45 100 miesi"cznie;  
1200 rocznie 

4 lata 

M!odzie& 16-30 lat 66,67 miesi"cznie; 800 rocznie 4 lata 
Bezrobotni przez okres min. 6 
miesi"cy 

50 miesi"cznie;  
600 rocznie 

4 lata 

Niepe!nosprawni 250 miesi"cznie;  
3000 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 

Niepe!nosprawni, maj#cy 
szczególne utrudnienia w dost"pie 
do rynku pracy 

266,67 miesi"cznie;  
3,200 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 

Niepe!nosprawni zatrudnieni w 
ramach umowy szkoleniowej na 
czas okre%lony 

183,33 miesi"cznie;  
2,200 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 

Specjalne centra zatrudnienia 
(odpowiednik zak!adów pracy 
chronionej) 

183,33 miesi"cznie;  
2,200 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 

Ofiary przemocy (wobec kobiet) 
lub przemocy domowej 

70,83 miesi"cznie 
850 rocznie 

4 lata 

Ofiary przemocy (wobec kobiet) 
lub przemocy domowej przy 
zatrudnieniu na czas okre%lony 

50 miesi"cznie;  
600 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 

Osoby nara&one na wykluczenie 
spo!eczne, w tym uzale&nieni 

50 miesi"cznie; 
600 rocznie 

4 lata 

Osoby nara&one na wykluczenie 
spo!eczne, w tym uzale&nieni - 
zatrudnieni na czas okre%lony 

41,67 miesi"cznie;  
500 rocznie 

Ca!y okres 
zatrudnienia 



Zast#pienie umow# na czas 
nieokre%lony umowy 
szkoleniowej, umowy na 
zast"pstwo 

41,67 miesi"cznie;  
500 rocznie 

4 lata 

Je&eli umowa dotyczy niepe!nego wymiaru czasu pracy, bonifikaty wynosz#:  

100% ) * etatu 
75% ) + etatu 
50% ) , etatu 
25% >1/4 etatu 

2. Przekszta!cenie umów na czas okre(lony w umowy na czas nieokre(lony 
Pracodawca, który w okresie od 1.06.2006 i przed 1.01.2007 przekszta!ci umow" na czas 
okre%lony w umow" na czas nieokre%lony, uzyska prawo do zwolnienia ze sk!adki  
na ubezpieczenie spo!eczne w wymiarze:  

Kwota w EUR Okres 
66,67 miesi"cznie;  
800 rocznie 

3 lata 

3. Bonifikaty s!u)"ce utrzymaniu pracy i zachowaniu równo(ci szans: 
- Dla pracowników w wieku 60 lat i powy&ej, zatrudnionych na czas nieokre%lony  

w firmie, przez co najmniej 5 lat: 50% sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne + 10% za 
ka&dy kolejny rok zatrudnienia do osi#gniecie zwolnienia = 100% 

- Dla kobiet powracaj#cych do pracy po urodzeniu dziecka lub urlopie wychowawczym, 
zatrudnionych na czas nieokre%lony:  

Kwota w EUR Okres 
100 miesi"cznie;  
1200 rocznie 

4 lata po powrocie do pracy 

Takie samo zwolnienie przys!uguje przy przekszta!ceniu umów na czas okre%lony na umowy 
na czas nieokre%lony dla pracowników z grup 1 i 2.  

B. REDUKCJA SK&ADEK PRACODAWCÓW DLA UMÓW NA CZAS 
NIEOKRE%LONY 

Sk!adki na odpowiednik polskiego Funduszu Pracy (w %):  

W tym Rodzaj umowy Wysoko%' sk!adki Pracodawca Pracownik 
Umowa na czas nieokre%lony 7,30 5,75 1,55 
Umowa na czas okre%lony; pe!en 
etat 8,30 6,70 1,60 

Umowa na czas okre%lony, 
niepe!ny etat 9,30 7,70 1,60 

 
 

 
 
 
 



C. ZMIANY LEGISLACYJNE MAJ#CE NA CELU LEPSZE WYKORZYSTANIE 
UMÓW NA CZAS OKRE%LONY, %WIADCZE$ Z FG%P ORAZ 
PRZEJRZYSTO%CI PRZY KORZYSTANIU Z US&UG PODWYKONAWCÓW 
ORAZ OGRANICZENIA ZWI#ZANE Z WYNAJMEM PRACOWNIKÓW. 

Najwa&niejsze zmiany legislacyjne obejmuj#: 
1. W ramach umowy szkoleniowej (zbli&onej nieco do naszego sta&u) mo&na zatrudnia' 

pracowników w wieku 16-21 lat. Maksymalny wiek wynosi 24 lata, je&eli zatrudnionymi 
s# bezrobotni w ramach szkole$ zawodowych. Limit wieku nie dotyczy osób o statusie 
ucznia – pracownika oraz osób niepe!nosprawnych (poprzednio limit wieku nie by! 
ustalony, co powodowa!o nadu&ywanie tego typu umowy.)  

2. Pracownik staje si" z mocy prawa zatrudnionym na czas nieokre%lony, je&eli zatrudniony 
jest w okresie 30 miesi"cy przez ponad 24 miesi#ce w jednym przedsi"biorstwie 
bezpo%rednio lub przez agencj" pracy tymczasowej na jednym stanowisku pracy na 
podstawie dwóch lub wi"cej umów o prace na czas okre%lony.  

3. Rezygnuje si" ze stosowania specjalnej umowy na czas okre%lony przy wej%ciu na rynek 
pracy,  

4. Uk!ady zbiorowe powinny zawiera' postanowienia maj#ce na celu ograniczanie 
nadu&ywania umów na czas okre%lony, poprzez zawieranie kolejnych umów na czas 
okre%lony dla tego samego stanowiska pracy lub wykorzystywanie pracowników 
agencyjnych 

5. Zwi"kszenie mo&liwo%ci korzystania przez pracowników ze %wiadcze$ z FG(P. 
6. Firma podzlecaj#ca obowi#zana jest doprowadzenia rejestru podwykonawców, 

obejmuj#cego m.in. identyfikacj" podwykonawcy, cel i czas trwania zlecenia, miejsce 
wykonania zlecenia, liczb" pracowników zaanga&owanych przy realizacji zlecenia, 
sposób wspó!dzia!ania w zakresie BHP. Rejestr ten udost"pniany jest tak&e 
przedstawicielom pracowników. 

7. Pracownicy podwykonawców mog# by' reprezentowani przez przedstawicieli 
pracowników u wykonawcy g!ównego, a ponadto organizacje dzia!aj#ce 
u zleceniodawców i podwykonawców b"d# mog!y !#czy' si" w celu wspó!pracy.  

8. Wynajem pracowników mo&liwy jest tylko za po%rednictwem agencji pracy tymczasowej. 
Ustanawia si" tak&e definicje nielegalnego wynajmu pracowników. Pracodawcy 
wynajmuj#cy i korzystaj#cy z pracy pracowników wynaj"tych odpowiadaj# solidarnie za 
zobowi#zania wobec pracowników i z Ubezpieczenia Spo!ecznego. Mog# tak&e ponosi' 
odpowiedzialno%' karn# w razie z!amania przepisów ustawy. Pracownicy poddani 
wyzyskowi maj# prawo do zawarcia umowy na czas nieokre%lony z pracodawc# 
wynajmuj#cym lub pracodawc# u&ytkownikiem, wed!ug swojego wyboru.  
 

 

Gda$sk, 20 lutego 2007 r.  Komisja Krajowa  

NSZZ „Solidarno%'”  

 

 


