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Pracownicy tymczasowi 
– zmiany od 1 czerwca 2017 r.
1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

Wprowadzone nowelizacje rozwiązań prawnych zwiększają przede wszystkim uprawnienia osób wykonujących 

tego rodzaju pracę. W konsekwencji powodują wzrost obowiązków spoczywających na agencjach pracy 

tymczasowej i pracodawcach użytkownikach.

nika. Dokonana modyfi kacja ma charakter 

przede wszystkim porządkujący i uściśla-

jący, albowiem już w poprzednim stanie 

prawnym przeważał pogląd, iż z uwagi 

na cel przedmiotowego ograniczenia 

pojęcie „stanowiska pracy” należy w tym 

przypadku rozumieć szeroko. Jak wynika 

z przedstawionego przepisu, zakreślono 

również granice terytorialne omawiane-

go zakazu, w ten sposób, iż zabrania się 

powierzenia takiej pracy, jeśli miałaby 

być ona wykonywana w jakiejkolwiek 

jednostce organizacyjnej pracodawcy 

użytkownika położonej w gminie, w której 

znajduje się lub znajdowała się jednostka 

organizacyjna, w której był zatrudniony 

zwolniony pracownik. Należy zaznaczyć, 

że wprowadzenie terytorialnego zakre-

su ograniczenia w obrębie powierzania 

pracy tymczasowej w praktyce oznaczać 

będzie uelastycznienie możliwości ko-

rzystania z pracowników tymczasowych 

w przypadku pracodawców posiadających 

jednostki organizacyjne w obrębie więcej 

niż jednej gminy.

Maksymalny okres 
wykonywania pracy 
tymczasowej
Nie ulegają zmianie dotychczasowe 

zasady, zgodnie z którymi: czas, na jaki 

agencja pracy tymczasowej może skie-

rować danego pracownika tymczasowe-

go do wykonywania pracy tymczasowej 

na rzecz jednego pracodawcy użytkow-

nika, jest ograniczony i wynosi łącznie 

18 miesięcy w okresie obejmującym 

36 kolejnych miesięcy. Jeśli pracownik 

tymczasowy wykonuje w sposób cią-

gły na rzecz jednego pracodawcy użyt-

kownika pracę tymczasową obejmują-

cą zadania, których wykonanie należy 

do obowiązków nieobecnego pracownika 

zatrudnionego przez tego pracodawcę 

użytkownika – wówczas okres wyko-

nywania pracy tymczasowej nie może 

przekroczyć 36 miesięcy; po upływie tego 

okresu pracownik tymczasowy może być 

ponownie skierowany do wykonywania 

pracy tymczasowej u tego pracodawcy 

użytkownika nie wcześniej niż po upływie 

36 miesięcy.

Nowelizacja wprowadziła jednak w art. 20 

Ustawy o pracowniach tymczasowych ogra-

niczenie okresu, przez który pracodawca 

użytkownik może korzystać z pracy te-

go samego pracownika tymczasowego 

do 18 miesięcy w okresie obejmującym 

36 kolejnych miesięcy (z wyjątkiem za-

trudnienia na zastępstwo nieobecnego 

pracownika). Tym samym nie ma już zna-

czenia, przez ile agencji był zatrudniony 

Ograniczenia w zakresie 
powierzania pracy 
tymczasowej
W ramach nowelizacji dokonano mody-

fi kacji art. 8 pkt 3 Ustawy o pracownikach 

tymczasowych, zgodnie z którym obecnie 

pracownikowi tymczasowemu nie może 

być powierzone wykonywanie na rzecz 

pracodawcy użytkownika pracy tego sa-

mego rodzaju co praca wykonywana przez 

pracownika pracodawcy użytkownika, 

z którym został rozwiązany stosunek pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników 

w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedza-

jących przewidywany termin rozpoczęcia 

wykonywania pracy tymczasowej przez 

pracownika tymczasowego, jeżeli taka 

praca miałaby być wykonywana w jakiej-

kolwiek jednostce organizacyjnej praco-

dawcy użytkownika położonej w gminie, 

na terenie której znajduje się lub znajdo-

wała jednostka organizacyjna, gdzie był 

zatrudniony zwolniony pracownik.

Po dokonanych zmianach przepisy re-

gulujące omawiany zakaz, zamiast, jak 

w poprzednim stanie prawnym, do „sta-

nowiska pracy” zajmowanego przez 

zwolnionego pracownika pracodawcy 

użytkownika odwołują się do bardziej 

pojemnego i ogólnego terminu „rodzaju 

pracy” wykonywanej przez tego pracow-
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• na pracodawcy użytkowniku, w związku 

z zamiarem powierzenia pracy tymcza-

sowej, ciążyłyby obowiązki informacyj-

ne wobec organizacji związkowej.

Dokumenty potwierdzające 
okres wykonywania pracy
Długość dotychczasowego łącznego 

okresu wykonywania pracy tymczasowej 

na rzecz danego pracodawcy użytkownika 

przez kandydata do pracy tymczasowej 

ustala się na podstawie:

• świadectw pracy lub innych dokumen-

tów potwierdzających okres wykony-

wania pracy tymczasowej na podsta-

wie umowy o pracę; w świadectwie 

pracy wydawanym pracownikowi tym-

czasowemu przez agencję pracy tym-

czasowej obecnie należy dodatkowo 

wyszczególnić informacje dotyczące 

każdego pracodawcy użytkownika, 

na rzecz którego była wykonywana 

praca tymczasowa na podstawie umo-

wy o pracę oraz okresy wykonywania 

takiej pracy,

• zaświadczeń potwierdzających okre-

sy wykonywania pracy tymczasowej 

na podstawie umów prawa cywilne-

go (wydawanych przez agencje pracy 

tymczasowej) lub oświadczenia kandy-

data w tym przedmiocie; zaświadczenie 

to należy wydać w dniu zakończenia wy-

konywania pracy tymczasowej (art. 25a 

ust. 3 Ustawy o pracownikach tymcza-

sowych).

Wynagrodzenie 
oraz ekwiwalent 
za urlop wypoczynkowy 
Nowelizacja ustaliła szczegółowo zasady 

naliczania wynagrodzenia urlopowego 

oraz ekwiwalentu z tytułu niewykorzysta-

nego urlopu wypoczynkowego. Przepisy 

wprowadzają w art. 17 Ustawy o pracow-

nikach tymczasowych dwa odrębne, kilku-

stopniowe tryby ustalania wynagrodzenia 

za urlop wypoczynkowy pracownika tym-

czasowego oraz ekwiwalentu pieniężnego 

za urlop. 

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia 

za urlop wypoczynkowy pracownika tym-

czasowego, należy: 

• ustalić wysokość wynagrodzenia wypła-

conego pracownikowi tymczasowemu 

w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

miesiąc udzielenia urlopu (rozumiane-

go jako okres łącznie 90 kolejnych dni 

zatrudnienia w agencji pracy tymcza-

sowej przypadający w okresie 6 miesię-

cy kalendarzowych poprzedzających 

miesiąc udzielenia urlopu). Jeżeli pra-

cownik tymczasowy przepracował 

okres krótszy niż 3 miesiące, należy 

uwzględnić wynagrodzenie wypłaco-

ne w okresie faktycznie przez niego 

przepracowanym;

• podzielić otrzymaną wartość przez 

liczbę godzin przepracowanych przez 

niego w okresie tych 3 miesięcy,

• następnie pomnożyć tak otrzyma-

ne wynagrodzenie za jedną godzinę 

wykonywania pracy przez liczbę go-

dzin, które pracownik tymczasowy 

przepracowałby, gdyby nie korzystał 

z urlopu.

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu pienięż-

nego za urlop pracownika tymczasowego, 

należy:

• ustalić sumę wynagrodzenia wypłaco-

nego pracownikowi tymczasowemu 

w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

miesiąc wypłaty ekwiwalentu (przypa-

dających w okresie 6 miesięcy kalen-

darzowych poprzedzających miesiąc 

wypłaty ekwiwalentu),

• następnie podzielić otrzymany wynik 

przez liczbę dni przepracowanych przez 

niego w okresie tych 3 miesięcy.

Porozumienie 
o wykorzystaniu urlopu
Nowelizacja wprowadziła również rozwią-

zania prawne umożliwiające pracownikowi 

tymczasowemu odebranie niewykorzysta-

nego urlopu wypoczynkowego w okresie 

obowiązywania kolejnej umowy o pracę 

zawieranej przez agencję i pracownika, 

przedmiotem której ma być praca na rzecz 

tego samego pracodawcy użytkownika. 

Zgodnie z art. 17 ust. 3a Ustawy o pracow-

nikach tymczasowych strony umowy mogą 

zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu 

urlopu w czasie pozostawania pracow-

nika tymczasowego w stosunku pracy 

na podstawie kolejnej umowy o pracę. 

W razie zawarcia takiego porozumienia 

agencja będzie zwolniona z obowiązku 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 

niewykorzystania przez pracownika tym-

czasowego urlopu wypoczynkowego (lub 

pracownik tymczasowy. Po upłynięciu 

18 miesięcy nie będzie mógł pracować dla 

tego samego pracodawcy przez kolejne 

18 miesięcy. Celem wprowadzonej zmiany 

było wykluczenie praktyki obchodzenia 

limitu czasowego pracy tymczasowej 

poprzez kierowanie jednego pracownika 

tymczasowego do tego samego praco-

dawcy użytkownika przez inną agencję 

pracy tymczasowej. 

Konsekwencją wprowadzenia omawiane-

go ograniczenia jest nałożenie na praco-

dawcę użytkownika obowiązku prowa-

dzenia i przechowywania ewidencji osób 

wykonujących dla niego pracę tymczaso-

wą (art. 14a Ustawy o pracownikach tym-

czasowych).

Maksymalny okres 
wykonywania pracy 
tymczasowej 
przez zleceniobiorców
W wyniku wprowadzonych noweliza-

cją zmian przepisów 18-miesięcznym 

limitem zatrudnienia zostały objęte tak-

że osoby wykonujące czynności na pod-

stawie umów cywilnoprawnych (art. 25a 

Ustawy o pracownikach tymczasowych). 

W związku z tym pracodawcy użytkowni-

cy będą musieli ewidencjonować nie tylko 

pracowników etatowych agencji, ale też 

tych zatrudnionych przez agencje w opar-

ciu o umowy cywilnoprawne.

Inne zmiany dotyczące pracy 
tymczasowej na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
Nowelizacja wprowadziła również inne 

rozwiązania prawne, które w konsekwen-

cji powodują, że standardy pracy tym-

czasowej wykonywanej na podstawie 

umów cywilnoprawnych zbliżone zostały 

do standardów świadczenia pracy tymcza-

sowej w oparciu o umowę o pracę. Osoby 

wykonujące pracę tymczasową na pod-

stawie umów prawa cywilnego zostały 

objęte m.in.:

• ustawową defi nicją pracy tymczasowej,

• ograniczeniami w zakresie powierzania 

pracy tymczasowej,

• wymogami dotyczącymi obligatoryjnej 

treści umowy, w oparciu o którą wyko-

nywana jest praca tymczasowa,

• limitami czasowymi wykonywania pracy 

tymczasowej,
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jego części) w okresie wykonywania pracy 

tymczasowej.

Uprawnienia pracownic 
tymczasowych w ciąży
Nowelizacja wprowadziła regulacje, 

zgodnie z którymi pracownice tymcza-

sowe w ciąży zostały objęte ochroną 

przewidzianą w art. 177 § 3 k.p. W kon-

sekwencji umowa o pracę tymczasową, 

która uległaby rozwiązaniu po upływie 

trzeciego miesiąca ciąży, z mocy prawa 

będzie się przedłużała do dnia porodu 

(art. 13 ust. 3 Ustawy o pracownikach tym-

czasowych).

Kontakt 
z przedstawicielem agencji
W wyniku zmian agencja pracy tymcza-

sowej jest zobowiązana przekazać pra-

cownikowi tymczasowemu, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy o pracę, informacje umożliwiające 

mu bezpośredni kontakt z przedstawiciela-

mi agencji pracy tymczasowej, dotyczące 

adresu, miejsca, kontaktu, numeru tele-

fonu oraz adresu poczty elektronicznej, 

a także dni i przedziału godzinowego, 

kiedy możliwy jest taki kontakt. Informa-

cje przekazuje się w postaci papierowej 

lub elektronicznej. Dzięki temu pracownicy 

tymczasowi będą mieli realną możliwość 

skontaktowania się ze swoim pracodawcą, 

jakim formalnie jest agencja pracy tym-

czasowej.

Obowiązki informacyjne 
pracodawcy użytkownika
Nowym obowiązkiem dla pracodawców 

użytkowników jest udostępnianie na wnio-

sek agencji pracy tymczasowej wewnętrz-

nych aktów prawnych regulujących kwestie 

wynagrodzeń, tj. regulaminu wynagrodze-

nia czy zapisu zakładowego układu zbio-

rowego pracy. Ponadto każdorazowo, gdy 

pracodawca użytkownik wprowadzi zmiany 

w tych dokumentach, będzie musiał po-

informować o tym agencję. Dla nowych 

obowiązków informacyjnych nakładanych 

na pracodawcę użytkownika zastrzeżona 

została forma pisemna. Wspomniana zmia-

na ma na celu wzmocnić wynikający z prze-

pisów zakaz dyskryminowania pod wzglę-

dem warunków pracy i innych warunków 

zatrudnienia pracowników tymczasowych 

względem pracowników stałych pracodaw-

cy użytkownika zatrudnionych na takich sa-

mych lub podobnych stanowiskach pracy.

Odpowiedzialność 
wykroczeniowa 
Poszerzono katalog przypadków objętych 

sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów 

przez agencje pracy tymczasowej i pra-

codawcę użytkownika. Agencja pracy 

tymczasowej poniesie odpowiedzialność 

wykroczeniową za kierowanie pracownika 

tymczasowego do wykonywania pracy:

• szczególnie niebezpiecznej,

• na stanowisku pracy, na którym jest 

zatrudniony pracownik pracodawcy 

użytkownika w okresie uczestniczenia 

tego pracownika w strajku,

• z naruszeniem ograniczeń w zakresie 

powierzania pracy tymczasowej,

• z naruszeniem limitów wykonywania 

pracy tymczasowej.

Pracodawca użytkownik (lub osoby dzia-

łającej w jego imieniu) poniesie odpo-

wiedzialność z tytułu korzystania z pracy 

pracownika tymczasowego, powierzając 

mu wykonywanie pracy:

• szczególnie niebezpiecznej,

• na stanowisku pracy, na którym jest 

zatrudniony pracownik pracodawcy 

użytkownika w okresie uczestniczenia 

tego pracownika w strajku,

• z naruszeniem ograniczeń w zakresie 

powierzania pracy tymczasowej,

• z naruszeniem limitów wykonywania 

pracy tymczasowej,

a także za:

• nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 

pracownika tymczasowego w zakresie 

i na zasadach obowiązujących w sto-

sunku do pracowników,

• uniemożliwianie pracownikowi tym-

czasowemu wykorzystania urlopu 

wypoczynkowego w sytuacji, gdy 

okres wykonywania pracy na rzecz da-

nego pracodawcy użytkownika obej-

muje 6 miesięcy lub okres dłuższy.

Wysokość grzywny za wykroczenia prze-

ciwko prawom pracownika ustalono na ta-

kim samym poziomie jak w przepisach Ko-

deksu pracy, tj. od 1000 zł do 30 000 zł. 

reklama




