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PRACA TYMCZASOWA 

Praca tymczasowa to jedna z elastycznych form zatrudnienia o charakterze okresowym. 
Pracownik korzystający z takiej formy zatrudnienia jest częścią trójstronnej relacji :  
Agencja Pracy Tymczasowej - Pracodawca  Użytkownik -  Zatrudniony. 
Praca w tym systemie polega  na tym, że pracownik  formalnie zatrudnionym jest  przez Agencję  
Pracy Tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz  Pracodawcy Użytkownika.  
Umowę o pracę podpisuje się tylko i wyłącznie z agencją. 

UMOWA TA OKREŚLA:  

• rodzaj pracy  
• wymiar czasu pracy  
• okres wykonywania pracy 
• miejsce wykonywania pracy 
• wynagrodzenie a także termin i sposób jego wypłacania 

Agencja Pracy Tymczasowej jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie kadrowo-płacowe: 

• przygotowuje umowy zatrudnienia 
• wypłaca po rozliczeniu czasu pracy wynagrodzenie 
• nalicza i odprowadza składki ZUS 
• nalicza i odprowadza zaliczki na podatek 
• wystawia świadectwa pracy  

Pracownik zatrudniony w Agencji Pracy Tymczasowej : 

• jest ubezpieczony,  
• ma odprowadzaną składkę emerytalną  
• ma wyliczany urlop  
• ma naliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
• może korzystać ze zwolnienia chorobowego 

Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może 
być niższe niż wynagrodzenie minimalne, obowiązujące w danym roku, w kraju Pracodawcy 
Użytkownika. 

Pracownik Tymczasowy ma prawo do wypowiedzenia Agencji umowy o pracę z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni obowiązuje 3-dniowy okres 
wypowiedzenia, w przypadku umów powyżej 14 dni - okres wypowiedzenia wydłuża się do 7 dni. 

Legalnie działająca agencja zatrudniająca pracowników tymczasowych jest wpisana do Krajowego 
Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego dla 
siedziby agencji. Legalna agencja to taka, która działa zgodnie z ustawą o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych i ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Co ważne - umowa pomiędzy Agencją i Pracodawcą Użytkownikiem reguluje wszystkie kwestie 
związane z oddelegowaniem pracowników do pracy. Co jeszcze ważniejsze - żaden z jej zapisów nie 
może być sprzeczny z Kodeksem Pracy. 

*Przewodnik ma charakter poradnikowy. Materiały zawarte w nim powinny być traktowane w celach informacyjnych gdyż nie stanowią porady prawnej.
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Skrócony przewodnik po zmianach w ustawie o pracy 
tymczasowej 

 po 1 czerwca 2017  

NOWE OGRANICZENIA CZASOWE DLA PRACY TYMCZASOWEJ 18/36 

APT (AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ) może skierować danego pracownika tymczasowego do 
wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego (konkretnego) PU (PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA) 
przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 
Istotnym jest, iż wg nowych zasad konkretny PU może korzystać z pracy tego samego Pracownika 
Tymczasowego przez okres wskazany wyżej. 

ZMIANY DLA AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ  

Podstawa zatrudnienia  

Agencja od 01.06.2017 może stosować dwie formy zatrudnienia: umowę o pracę na czas określony i  
umowę cywilno-prawną. W obu przypadkach ustala łączny czas pracy wykonywanej przez 
Pracownika Tymczasowego na rzecz Pracodawcy Użytkownika  w celu zawarcia umowy o pracę lub 
umowy prawa cywilnego.  

Obowiązkowe ustalenia łącznego okresu pracy przy zawieraniu umów  

Od 01.06.2017 w celu zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej pomiędzy agencję  Z ,a 
panią X, która ma wykonywać pracę tymczasową - Agencja ustala łączny okres pracy wykonywanej 
dotychczas przez  Pracownika na rzecz Pracodawcy Użytkownika - firmy Y Sp. z o.o na podstawie 
umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego.  

Uzgodnienia związane z zawarciem umowy o pracę tymczasową muszą mieć formę pisemną.  

Agencja od 01.06.2017 jest zobowiązana przekazać Pracownikowi Tymczasowemu, któremu  ma być 
powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nim umowy o pracę pisemne 
zawiadomienie a w nim:  

-  rodzaj pracy, kwalifikacje do wykonywania prac, okres wykonywania pracy, wymiar czasu pracy 
   miejsca wykonywania pracy, określenie  wynagrodzenia za pracę, zasady BHP. 

              Zawiadomienie zawiera również uzgodnienia pomiędzy Agencją a Pracodawcą 
Użytkownikiem, dotyczące wysokości wynagrodzenia Pracownika Tymczasowego, w tym 
należności z tytułu podróży służbowych oraz trybu udzielania urlopów wypoczynkowych. 

Zakaz zatrudniania do pracy wymagającej uzbrojenia   

Agencja od 01.06.2017 ma zakaz zatrudniania Pracowników Tymczasowych do prac wymagających 
uzbrojenia w broń palną lub przedmioty do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

Nowe zaświadczenia dla pracowników tymczasowych  

*Przewodnik ma charakter poradnikowy. Materiały zawarte w nim powinny być traktowane w celach informacyjnych gdyż nie stanowią porady prawnej.
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APT od 01.06.2017 wydaje osobie skierowanej do Pracy Tymczasowej na podstawie umowy prawa 
cywilnego zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego 
pracodawcy użytkownika (nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia wykonywanej pracy 
tymczasowej).  

Nowe świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych  

APT  od 01.06.2017 w nowym wzorcu świadectwa pracy wystawianym Pracownikowi Tymczasowemu  
musi podać informacje dotyczące każdego Pracodawcy Użytkownika na rzecz którego była 
wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę oraz okres wykonywania takiej pracy. 

Nowe zasady pośrednictwa do pracy za granicą  

Od 01.06.2017 – kierowanie do pracy za granicą u pracodawcaów zagranicznych za pośrednictwem 
agencji zatrudnienia odbywa się wyłącznie bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego na podstawie 
pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. 
Oznacza to zakaz podwójnego pośrednictwa i podnajmowania pracowników.  

Obowiązek lokalowy  

APT od 01.01.2018 jest zobowiązana posiadać lokal na biuro agencji zatrudnienia.  
 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I WOBEC PRACOWNIKA  

Pracownik wobec agencji pracy tymczasowej  

Od 01.06.2017 wymagane są obowiązkowe informacje od kandydata do pracy. Osoba, której ma być 
powierzone wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę albo umowy prawa 
cywilnego, przekłada agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy lub inne dokumenty, 
potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika 
na podstawie umowy o pracę oraz składa oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające okresy 
wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przy zatrudnieniu 
cywilnoprawnym z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia 
wykonywania pracy.  

Agencja pracy tymczasowej wobec pracownika  

Pracownik tymczasowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę otrzymuje od 
agencji informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielem agencji zatrudnienia. 
Informacje te przekazywane są w postaci papierowej lub elektronicznej i zawierają:  
*Przewodnik ma charakter poradnikowy. Materiały zawarte w nim powinny być traktowane w celach informacyjnych gdyż nie stanowią porady prawnej.
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- adres miejsca kontaktu 
- numer telefonu  
- adres poczty elektronicznej 
- wskazanie godzin umożliwiających Kontakt  

Świadectwa i zaświadczenia  pracy pracownika tymczasowego  

Agencja Pracy Tymczasowej wydaje Pracownikowi Tymczasowemu  
-świadectwo pracy zawierające informacje dotyczące każdego Pracodawcy Użytkownika na rzecz 
którego była wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę oraz okres wykonywania 
takiej pracy. 
-zaświadczenie na podstawie umowy prawa cywilnego e potwierdzające okres wykonywania pracy 
tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika (nie później niż w terminie 7 dni od 
zakończenia wykonywanej pracy tymczasowej). 

Pracownice w ciąży nowe zasady 

Umowa o pracę Pracownicy Tymczasowej będącej w ciąży przedłuży się automatycznie do dnia 
porodu- jeśli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione przesłanki: 

• Pracownica Tymczasowa posiada co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do 
wykonywania pracy tymczasowej przez daną Agencję Pracy Tymczasowej (staż agencyjny) na 
podstawie umowy o pracę 

• Pracownica Tymczasowa jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

• Planowany (kontraktowy) termin rozwiązania umowy o pracę z Pracownicą Tymczasową 
przypada po upływie trzeciego miesiąca jej ciąży 

UWAGA 

• Miesiąc ciąży to 28 dni (tzw. miesiące księżycowe)  

• Stan ciąży stwierdza się na podstawie zaświadczenia lekarskiego  

• koszt utrzymania stosunku pracy do dnia porodu (wynagrodzenie, wynagrodzenie 
przestojowe, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) 
obciąża tylko i wyłącznie APT 

Spory – wybór miejsca rozstrzygnięć  

Pracownik Tymczasowy ma takie samo prawo wyboru wskazania sądu właściwego miejscowo do 
rozpatrzenia rozprawy, jak pracownik własny agencji pracy tymczasowej.  

*Przewodnik ma charakter poradnikowy. Materiały zawarte w nim powinny być traktowane w celach informacyjnych gdyż nie stanowią porady prawnej.


