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Praca tymczasowa

Zatrudnianie pracowników
tymczasowych

Jed ną z form, w ja kich mo żna wy ko ny wać pra cę, jest
pra ca tym cza so wa. Na jej pod sta wie mo żna świad czyć
pra ce:

� o cha rak te rze se zo no wym, okre so wym, do raź -
nym lub

� któ rych ter mi no we wy ko na nie przez pra cow ni -
ków za trud nio nych u pra co daw cy użyt kow ni ka
nie by ło by mo żli we lub

� któ rych wy ko na nie na le ży do obo wiąz ków nie -
obec ne go pra cow ni ka za trud nio ne go przez pra -
co daw cę użyt kow ni ka.

W tej for mie za trud nie nia wy stę pu ją aż trzy pod mio -
ty – agen cja pra cy tym cza so wej, pra co daw ca użyt -
kow nik oraz pra cow nik tym cza so wy.

Agen cja pra cy tym cza so wej za trud nia, ja ko pra co -
daw ca, pra cow ni ka tym cza so we go oraz na stęp nie kie -
ru je go (wy po ży cza) do pra co daw cy użyt kow ni ka,
ce lem wy ko ny wa nia u te go ostat nie go pra cy tym cza so -
wej. Pra cow nik tym cza so wy wy ko nu je swo je obo -
wiąz ki u pra co daw cy użyt kow ni ka, a nie w agen cji
pra cy tym cza so wej, z któ rą pod pi sał umo wę.

W jed nej fir mie nie mo żesz jed no cze śnie pra co -
wać na pod sta wie umo wy o pra cę i na pod sta wie
skie ro wa nia z agen cji pra cy tym cza so wej. 

Pa mię taj!



Praca tymczasowa

Agen cje pra cy tym cza so wej dzia ła ją na pod sta wie
wpi su do re je stru agen cji za trud nie nia pro wa dzo ne go
przez mar szał ka wo je wódz twa. 

Wy kaz cer ty fi ko wa nych agen cji za trud nie nia, upraw -
nio nych do świad cze nia usług pra cy tym cza so wej, mo -
żna zna leźć w in ter ne cie pod ad re sem:

stor.pra ca.gov.pl/portal/#/kraz
lub w wo je wódz kim urzę dzie pra cy.

Aby unik nąć skie ro wa nia do pra cy tym cza so -
wej przez nie le gal ne go po śred ni ka, przed pod -
pi sa niem ja kiej kol wiek umo wy lub roz po czę-
ciem pra cy tym cza so wej upew nij się, czy agen-
cja za trud  nie nia, dla któ rej chcesz roz po cząć
pra cę, fi gu ru je w re je strze.

Uwa żnie czy taj do ku men ty, ogło sze nia i ofer ty pra cy.
Le gal ne ogło sze nia dotyczące wy ko ny wa nia pra cy tym -
cza so wej po win ny za wie rać nu mer wpi su do re je stru oraz
zo stać ozna czo ne ja ko ofer ta pra cy tym cza so wej. 

Agen cja pra cy tym cza so wej nie mo że dys kry mi no -
wać osób, dla któ rych po szu ku je za trud nie nia, ze
wzglę du na płeć, wiek, nie peł no spraw ność, ra sę,
re li gię, po cho dze nie et nicz ne, na ro do wość, orien -
ta cję sek su al ną, prze ko na nia po li tycz ne i wy zna -
nie, ani ze wzglę du na przy na le żność związ ko wą.
Nie prze strze ga nie za ka zu dys kry mi na cji jest za -
gro żo ne ka rą grzyw ny nie ni ższą niż 3 tys. zł.

Agencje pracy tymczasowej
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Zawarcie umowy 
z agencją pracy tymczasowej

Agen cje pra cy tym cza so wej mo gą za trud niać pra -
cow ni ków tym cza so wych na pod sta wie umo wy o pra cę
na czas okre ślo ny. Nie ma ograniczenia co do długości
okresu zatrudnienia oraz liczby umów, jakie można
zawrzeć z agencją pracy tymczasowej.

W szcze gól nych sy tu acjach, je że li pra ca tym cza so -
wa nie mia ła by mieć cech sto sun ku pra cy, do pusz cza
się za war cie po mię dzy agen cją pra cy tym cza so wej
a oso bą za in te re so wa ną świad cze niem pra cy tym cza so -
wej umo wy cy wil no praw nej (m.in. umo wy-zle ce nia lub
o dzie ło).

Agen cja pra cy tym cza so wej mo że za wrzeć z pra -
cow ni kiem umo wę cy wil no praw ną tyl ko wte dy,
gdy bę dzie te mu od po wia dał cha rak ter pra cy. Je -
że li po mi mo za war cia umo wy cy wil no praw nej
świad czo na pra ca od po wia da ce chom sto sun ku
pra cy, pra cow nik tym cza so wy mo że skie ro wać
do są du pra cy po zew prze ciw ko agen cji pra cy
tym cza so wej o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy.

For ma za war cia umo wy 
Przed za war ciem umo wy o pra cę po mię dzy agen cją

pra cy tym cza so wej a pra cow ni kiem tym cza so wym,
agen cja pra cy tym cza so wej uzgad nia na pi śmie z pra -
co daw cą użyt kow ni kiem:

� ro dzaj pra cy, któ ra ma być po wie rzo na pra cow ni -
ko wi tym cza so we mu,
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� wy mo gi kwa li fi ka cyj ne ko niecz ne do wy ko ny wa -
nia pra cy, któ ra ma być po wie rzo na pra cow ni ko -
wi tym cza so we mu,

� prze wi dy wa ny okres wy ko ny wa nia pra cy tym cza -
so wej,

� wy miar cza su pra cy pra cow ni ka tym cza so we go,

� miej sca wy ko ny wa nia pra cy tym cza so wej.

Po nad to pra co daw ca użyt kow nik in for mu je agen cję
o wy na gro dze niu za pra cę, któ ra ma być po wie rzo na
pra cow ni ko wi tym cza so we mu oraz o wa run kach wy ko -
ny wa nia pra cy tym cza so wej w za kre sie do ty czą cym
bhp. O uzgodnieniach mających wpływ na wykony-
wanie pracy tymczasowej, agencja zawiadamia osobę,
której ma być powierzona praca tymczasowa, jeszcze
przed zawarciem umowy o pracę. 

Za wie ra jąc z agen cją pra cy tym cza so wej umo wę
cy wil no praw ną, nie pod le gasz ochro nie prze wi -
dzia nej dla sto sun ku pra cy. Wszel kie upraw nie -
nia po wi nie neś mieć za pi sa ne w swo jej umo wie.

Treść umo wy
Umo wa o pra cę za war ta mię dzy agen cją pra cy tym -

cza so wej a pra cow ni kiem tym cza so wym po win na okre -
ślać stro ny umo wy i da tę za war cia umo wy. Po nad to
po win na wska zy wać pra co daw cę użyt kow ni ka, usta lo -
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ny okres wy ko ny wa nia na je go rzecz pra cy tym cza so wej,
a ta kże wa run ki za trud nie nia pra cow ni ka tym cza so we -
go w okre sie wy ko ny wa nia pra cy na rzecz pra co daw cy
użyt kow ni ka, w szcze gól no ści:

� ro dzaj, wy miar i miej sce wy ko ny wa nia pra cy tym -
cza so wej,

� kwo tę wy na gro dze nia za pra cę oraz ter min i spo -
sób wy pła ca nia te go wy na gro dze nia przez agen -
cję pra cy tym cza so wej.

Umo wę o pra cę za wie ra się na pi śmie. Je że li umo -
wa o pra cę nie zo sta ła za war ta na pi śmie, agen cja pra cy
tym cza so wej po twier dza pra cow ni ko wi tym cza so we mu
w formie pisemnej warunki zawartej umowy o pracę, nie
póź niej niż w dru gim dniu wy ko ny wa nia pra cy tym -
cza so wej.
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Świadczenie pracy 
u pracodawcy użytkownika

W cią gu ko lej nych 36 mie się cy agen cja pra cy tym cza -
so wej mo że skie ro wać pra cow ni ka tym cza so we go
do wy ko ny wa nia pra cy na rzecz jed ne go pra co daw cy
użyt kow ni ka przez okres nie dłu ższy łącz nie niż
18 mie się cy.

Je że li pra cow nik tym cza so wy jest skie ro wa ny do
pra cy w za stęp stwie nie obec ne go pra cow ni ka eta to we -
go, okres wy ko ny wa nia pra cy nie mo że prze kro czyć
36 mie się cy.

Upraw nie nia i obo wiąz ki 
pra co daw cy użyt kow ni ka

W trak cie okre su skie ro wa nia pra co daw ca użyt kow -
nik ko rzy sta z praw przy słu gu ją cych pra co daw cy w za -
kre sie nie zbęd nym do or ga ni zo wa nia pra cy. W szcze -
gól no ści mo że on wy da wać pra cow ni ko wi tym cza so we -
mu wią żą ce po le ce nia, któ re do ty czą pra cy, o ile nie są
one nie zgod ne z prze pi sa mi lub z cha rak te rem pra cy.

Pra cow ni ko wi tym cza so we mu nie mo żna tak po -
wie rzyć, jak i po le cić wy ko ny wa nia pra cy:
� szcze gól nie nie bez piecz nej,
� na sta no wi sku pra cy, na któ rym jest za trud nio -

ny pra cow nik pra co daw cy użyt kow ni ka w okre -
sie uczest ni cze nia te go pra cow ni ka w straj ku,

� na sta no wi sku pra cy, na któ rym w ostat nich 
3 mie sią cach po prze dza ją cych prze wi dy wa ny
ter min roz po czę cia wy ko ny wa nia pra cy tym -
cza so wej przez pra cow ni ka tym cza so we go był
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za trud nio ny pra cow nik pra co daw cy użyt kow -
ni ka, z któ rym zo stał roz wią za ny sto su nek pra -
cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków.

W związ ku z ko rzy sta niem z pra cy pra cow ni ka tym -
cza so we go, pra co daw ca użyt kow nik jest w szcze gól no -
ści zo bo wią za ny do:

� za pew nie nia pra cow ni ko wi tym cza so we mu bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy,

� pro wa dze nia ewi den cji cza su pra cy,
� udo stęp nie nia pra cow ni ko wi tym cza so we mu

urzą dzeń so cjal nych na za sa dach prze wi dzia nych
dla pra cow ni ków eta to wych,

� do star cze nia pra cow ni ko wi tym cza so we mu odzie -
ży i obu wia ro bo cze go oraz środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej, za pew nie nia na po jów i po sił ków
pro fi lak tycz nych, prze pro wa dze nia szko le nia w za -
kre sie bhp, usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy -
pad ków przy pra cy, prze pro wa dza nia ocen ry zy ka
za wo do we go oraz in for mo wa nia o tym ry zy ku,

� wy peł nia nia in nych obo wiąz ków do ty czą cych
bhp, prze ję tych od agen cji pra cy tym cza so wej
oraz

� wy pła ca nia na le żno ści na po kry cie kosz tów zwią -
za nych z pod ró żą słu żbo wą w za kre sie usta lo nym
z agen cją pra cy tym cza so wej.

Niewy peł nia nie tych obo wiąz ków 
mo że sta no wić wy kro cze nie 

prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.
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Pra co daw ca użyt kow nik jest też obo wią za ny trak to -
wać pra cow ni ków tym cza so wych, w za kre sie wa run ków
pra cy i in nych wa run ków za trud nie nia, nie mniej ko rzyst -
nie niż pra cow ni ków za trud nio nych u nie go na ta kim sa -
mym lub po dob nym sta no wi sku pra cy.

Nie do ty czy to do stę pu do szko leń do sko na lą cych 
dla pra cow ni ków tym cza so wych wy ko nu ją cych pra cę 
na rzecz te go pra co daw cy użyt kow ni ka kró cej niż 6 ty -
godni.

Je że li je steś pra cow ni kiem tym cza so wym i je steś
nie rów no trak to wa ny w za kre sie po wy ższych wa -
run ków, mo żesz do cho dzić od agen cji pra cy tym -
cza so wej od szko do wa nia.

Pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go
Pra cow ni ko wi tym cza so we mu przy słu gu ją dwa dni

urlo pu wy po czyn ko we go za ka żdy mie siąc po zo sta wa -
nia w dys po zy cji co naj mniej jed ne go pra co daw cy użyt -
kow ni ka. 

Obo wią zek udzie le nia wska za ne go urlo pu w na -
tu rze do ty czy tyl ko sy tu acji, w któ rych okres wy ko -
ny wa nia pra cy na rzecz da ne go pra co daw cy użyt -
kow ni ka obej mu je nie mniej niż 6 mie się cy. W ta kim
przy pad ku pra co daw ca użyt kow nik uzgad nia z pra cow -
ni kiem tym cza so wym ter min wy ko rzy sta nia przy słu gu -
ją ce go mu urlo pu. Część ze swo je go urlo pu (nie wię cej
niż 4 dni) mo że być wy ko rzy sta na„na żą da nie”. 

Gdy okres wy ko ny wa nia pra cy jest krót szy niż 6 mie-
się cy o tym, jak bę dzie udzie lo ny urlop, de cy du je agen -
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cja pra cy tym cza so wej w po ro zu mie niu z pra co daw cą
użyt kow ni kiem. Urlo pu wy po czyn ko we go udzie la się
w dni, któ re by ły by dla pra cow ni ka dnia mi pra cy, gdy by
nie ko rzy stał z te go urlo pu.

W ra zie nie wy ko rzy sta nia przez pra cow ni ka tym cza -
so we go urlo pu wy po czyn ko we go agen cja pra cy tym -
cza so wej wy pła ca pra cow ni ko wi tym cza so we mu ekwi -
wa lent.

De le go wa nie do in nych kra jów UE
Je że li je steś de le go wa ny do świad cze nia pra cy tym -

cza so wej w in nym kra ju Unii Eu ro pej skiej, sprawdź, ja kie
obo wią zu ją tam prze pi sy do ty czą ce za trud nia nia pra -
cow ni ków tym cza so wych.

Zaw sze bę dzie cię obo wią zy wa ła ko rzyst niej sza re -
gu la cja. Je że li masz wąt pli wo ści, czy two je pra wa są
prze strze ga ne, skon tak tuj się z wła ści wym okrę go wym
in spek to ra tem pra cy (ad re sy okrę go wych in spek to ra tów
pra cy znaj dziesz na stro nie www.pip.gov.pl) lub za gra -
ni cą z or ga nem od po wie dzial nym za kon tro lę prze strze -
ga nia pra wa pra cy.
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Umo wa o pra cę zawarta z pra cow ni kiem tym cza so -
wym roz wią zu je się z upły wem ter mi nu wska za ne go
w umo wie.

W umo wie o pra cę mo żna prze wi dzieć mo żli wość
wcze śniej sze go roz wią za nia tej umo wy przez ka żdą ze
stron:
� za trzy dnio wym wy po wie dze niem, gdy umo wa

o pra cę zo sta ła za war ta na nie dłu żej niż 2 ty go -
dnie lub

� za jed no ty go dnio wym wy po wie dze niem, gdy
umo wa o pra cę zo sta ła za war ta na dłu żej niż 2 ty -
go dnie.

Do pracy tymczasowej nie ma zastosowania art.
177 par. 3 Kp z zakresu ochrony rodzicielstwa,
zatem: umowa o pracę tymczasową, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
nie ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Je że li pra co daw ca użyt kow nik zre zy gno wał z usług

pra cow ni ka tym cza so we go przed upły wem okre su, na
ja ki by ła za war ta umo wa, umo wa o pra cę z agen cją pra -
cy tym cza so wej trwa do dnia roz wią za nia umo wy.

Ża den prze pis nie przy zna je pra cow ni ko wi tym -
cza so we mu pra wa do wy na gro dze nia w okre sie,
gdy nie świad czy on pra cy, ze wzglę du na wcze -
śniej szą re zy gna cję pra co daw cy użyt kow ni ka
z usług pra cow ni ka tym cza so we go.
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Agen cja pra cy tym cza so wej wy da je świa dec two pra -
cy, do ty czą ce łącz ne go za koń czo ne go okre su za trud nie -
nia w tej agen cji, ob ję te go ko lej ny mi umo wa mi o pra cę,
na wią za ny mi w okre sie nie dłu ższym niż 12 ko lej nych
mie się cy.

Pra cow nik tym cza so wy mo że w ka żdym cza sie żą -
dać wy da nia przez agen cję pra cy tym cza so wej
świa dec twa pra cy w związ ku z roz wią za niem lub
wy ga śnię ciem sto sun ku pra cy. W ta kim przy pad -
ku świa dec two pra cy wy da je się w ter mi nie 7 dni
od dnia zgło sze nia żą da nia. 

Na ru sze nia prze pi sów do ty czą cych za trud nie nia tym -
cza so we go ba da Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Je że li
wiesz, że ktoś na ru sza pra wa pra cow ni ków, złóż skar gę
do wła ści we go okrę go we go in spek to ra tu pra cy. Ad re sy
okrę go wych in spek to ra tów pra cy znaj dziesz na stro nie
www.pip.gov.pl 

Je że li masz rosz cze nie do agen cji pra cy tym cza -
so wej, wnieś po zew do są du pra cy wła ści we go
ze wzglę du na sie dzi bę agen cji. Są dy nie roz pa -
tru ją spraw z urzę du.
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