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Zatrudnianie pracowników tymczasowych
– co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Po-
niżej prezentujemy wykaz najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone dla agencji 
pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. 

Do 31 maja 2017 r. Od 1 czerwca 2017 r.

1 2

Ograniczenia w powierzeniu pracy tymczasowej

Dotychczas pracownikowi tymczasowemu nie można 
było powierzać pracy: 
�� szczególnie niebezpiecznej w  rozumieniu przepi-
sów Kodeksu pracy,
�� na stanowisku pracy, na którym jest zatrudnio-
ny pracownik pracodawcy użytkownika, w  okresie 
uczestniczenia tego pracownika w strajku,
�� na stanowisku pracy, na którym, w  okresie ostat-
nich 3  miesięcy poprzedzających przewidywany 
termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczaso-
wej przez pracownika tymczasowego, był zatrud-
niony pracownik pracodawcy użytkownika, z  któ-
rym został rozwiązany stosunek pracy z  przyczyn 
niedotyczących pracowników.

Po zmianie przepisów pracownikowi tymczasowemu 
nie można powierzać wykonywania na rzecz praco-
dawcy użytkownika pracy:
�� szczególnie niebezpiecznej w  rozumieniu przepi-
sów Kodeksu pracy,
�� na stanowisku pracy, na którym jest zatrudnio-
ny pracownik pracodawcy użytkownika, w  okresie 
uczestniczenia tego pracownika w strajku,
�� takiego samego rodzaju jak praca wykonywana 
przez pracownika pracodawcy użytkownika, z któ-
rym został rozwiązany stosunek pracy z  przyczyn 
niedotyczących pracowników w  okresie ostatnich 
3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin 
rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez 
pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miała-
by być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce or-
ganizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej 
w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się 
jednostka organizacyjna, w  której był zatrudniony 
zwolniony pracownik,
�� wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń 
palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obez-
władniania osób za pomocą energii elektrycznej, 
których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, 
o którym mowa w ustawie o broni i amunicji.
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Komentarz:  W wyniku zmiany przepisów ograniczono możliwość powierzenia pracy tymczasowej. Nie moż-
na jej już bowiem powierzać w przypadku prac, do wykonywania których pracownik powinien być wyposażo-
ny w broń palną oraz przedmioty służące do obezwładniania ludzi. Ponadto nie jest dopuszczalne zatrudnianie 
pracowników tymczasowych do wykonywania prac, które dotychczas wykonywał pracownik zatrudniony u pra-
codawcy użytkownika, zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących zatrudnienie pracownika tymczasowego. Obecnie taki zakaz zatrudnienia dotyczy nie tylko stanowiska 
pracy, na którym pracował zwolniony pracownik, ale również rodzaju pracy, jaką wykonywał ten pracownik. Ten 
zakaz wykonywania pracy tymczasowej odnosi się również do jednostek organizacyjnych pracodawcy użytkow-
nika położonych w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrud-
niony zwolniony pracownik. Dotychczas takich szerokich ograniczeń nie było. 

Przedłużanie umowy do dnia porodu

Pracodawca nie miał obowiązku przedłużania umo-
wy do dnia porodu z pracownicą tymczasową będącą 
w ciąży. 

Pracodawca musi przedłużyć do dnia porodu umowę 
z  pracownicą tymczasową. Dotyczy to pracownicy, 
która ma łączny, co najmniej 2-miesięczny okres skie-
rowania do wykonywania pracy tymczasowej przez 
daną agencję pracy tymczasowej. 
Ten łączny, co najmniej 2-miesięczny okres powinien 
obejmować:
�� okres lub okresy skierowania do wykonywania pra-
cy tymczasowej przypadające w okresie obejmują-
cym 36 kolejnych miesięcy, poprzedzającym zawar-
cie umowy o pracę, która miałaby być przedłużona 
do dnia porodu, lub 
�� okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pra-
cę z agencją pracy tymczasowej, która miałaby być 
przedłużona do dnia porodu, do dnia, w  którym 
pracownica tymczasowa osiągnęła łączny, co naj-
mniej 2-miesięczny okres skierowania do wykony-
wania pracy tymczasowej.

Komentarz:  W wyniku zmiany wprowadzono ochronę dla pracownicy w ciąży, która wykonuje pracę tymcza-
sową. Z taką pracownicą trzeba będzie przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu (nawet jeśli 
umowa trwała kilka dni), jeżeli w dniu, w którym następuje jej rozwiązanie, przypada upływ 3 miesiąca ciąży. 
Aby doszło do przedłużenia umowy, pracownica powinna mieć co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do 
wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej. 

Limity pracy tymczasowej

Dotychczas agencja pracy tymczasowej mogła skie-
rować pracownika tymczasowego do wykonywania 
pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika łącznie przez 18  miesięcy w  okresie 
obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Regulacja ta 
była interpretowana jako dotycząca jednej agencji

Po zmianie przepisów agencja pracy tymczasowej 
może skierować danego pracownika tymczasowe-
go do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie-
przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmu-
jącym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca 
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pracy tymczasowej i jednego pracodawcy użytkow-
nika.

użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracow-
nika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 
18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 
Ponadto doprecyzowano, że wskazane limity dotyczą 
również przypadków łączenia zatrudnienia na umowę 
o pracę i umowę cywilnoprawną.

Komentarz:   Zmiana przepisów oznacza, że jeżeli jedna agencja pracy tymczasowej skieruje konkretnego pracownika 
do pracy u danego pracodawcy użytkownika na okres 18 miesięcy, to nie wolno będzie go przyjąć na kolejne 18 miesię-
cy w ramach skierowania z innej agencji pracy tymczasowej. Dotychczas takie praktyki często miały miejsce. Dotyczy to 
również łączenia pracy na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną u tego samego pracodawcy użytkownika. 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wynagrodze-
nie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego pracownika 
tymczasowego było ustalane poprzez podzielenie wy-
nagrodzenia uzyskanego przez pracownika tymcza-
sowego w  okresie wykonywania pracy tymczasowej 
przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przy-
sługiwało. 

Po zmianie przepisów wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy należy ustalać:
�� dzieląc wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 
tymczasowemu w  okresie 3  miesięcy wykonywa-
nia pracy na rzecz tego samego pracodawcy użyt-
kownika na podstawie umowy o  pracę lub umów 
o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprze-
dzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzie-
lono takiemu pracownikowi czasu wolnego od pra-
cy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu 
mu urlopowi wypoczynkowemu, przez liczbę go-
dzin pracy, w  czasie których wykonywał on pracę 
w okresie tych 3 miesięcy, a następnie
�� mnożąc tak otrzymane wynagrodzenie za 1 godzinę 
wykonywania pracy przez liczbę godzin przypadają-
cych w czasie wolnym od pracy w dniach, w których 
pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby 
nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Komentarz:   W wyniku zmiany przepisów naliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracowników 
tymczasowych zostało uregulowane w podobny sposób jak pozostałych pracowników pracodawcy użytkownika. 
Jednocześnie zostały zachowane konieczne odrębności wynikające ze specyfiki określenia wymiaru urlopu wy-
poczynkowego oraz zasad jego udzielania w odniesieniu do pracowników tymczasowych. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z  dotychczasowymi przepisami ekwiwalent 
pieniężny za 1 dzień urlopu wypoczynkowego był 
ustalany poprzez podzielenie wynagrodzenia uzyska-
nego przez pracownika tymczasowego w okresie wy-
konywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, 
za które to wynagrodzenie przysługiwało. 

Obecnie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
przez pracownika tymczasowego urlop wypoczynko-
wy należy ustalać:
�� sumując kwoty wynagrodzeń wypłaconych w okresie 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pra-
cownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent 
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pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty 
ekwiwalentu, a następnie
�� dzieląc otrzymany wynik przez liczbę godzin, 
w  czasie których pracownik tymczasowy wykony-
wał pracę w wyżej wskazanym okresie, oraz
�� mnożąc tak otrzymane wynagrodzenie za 1 godzi-
nę wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę go-
dzin urlopu wypoczynkowego, za który jest wypłaca-
ny ekwiwalent – z uwzględnieniem, że 1 dzień urlopu 
wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego za-
trudnionego w  pełnym wymiarze czasu pracy odpo-
wiada 8 godzinom, a zatrudnionego w niepełnym wy-
miarze czasu pracy odpowiada liczbie godzin ustalonej 
proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy, biorąc za 
podstawę 8 godzin, przy czym niepełne godziny urlo-
pu zaokrągla się w górę do pełnych godzin (przy usta-
laniu ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wy-
poczynkowego dla pracownika, którego wymiar czasu 
pracy w okresie zatrudnienia ulegał zmianom, należy 
stosować odpowiednio powyższe zasady).

Komentarz:  W wyniku zmiany przepisów naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracowników tym-
czasowych zostało uregulowane w podobny sposób jak pozostałych pracowników pracodawcy użytkownika. Po-
nadto wskazano, że przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop 1 dzień urlopu wypoczynkowego odpowiada 8 go-
dzinom. Natomiast w  przypadku pracowników niepełnoetatowych wymiar godzinowy urlopu należy ustalać 
proporcjonalnie do wymiaru etatu. Przykładowo dla pracownika tymczasowego zatrudnionego w wymiarze 1/2 
etatu 1 dzień urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent, odpowiada 4 godzinom (8 godz. x 1/2 etatu). 

Rozpatrywanie sporów przez sądy pracy

Dotychczas roszczenia pracownika tymczasowego roz-
patrywał sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę 
agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pra-
cownika.

Od 1 czerwca 2017  r. pracownik tymczasowy może po-
zywać agencję na takich samych zasadach jak każdy inny 
pracownik swojego pracodawcę. Powództwo w sprawach 
z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed sąd: 
�� właściwości ogólnej pozwanego, tj. jego siedziby, 
�� w którego okręgu praca jest, była lub miała być wy-
konywana, 
�� w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Komentarz:  Dotychczas roszczenia pracownika tymczasowego rozpatrywał sąd pracy właściwy ze względu 
na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika. Na skutek wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z 22 marca 2017 r. (P 121/15) regulacja ta utraciła moc 28 marca 2017 r. Nowelizacja uwzględniła ten 
wyrok i uchyliła zakwestionowany przez TK przepis. W konsekwencji pracownikowi tymczasowemu przysługuje 
prawo wystąpienia z roszczeniem do sądu pracy według ogólnych zasad właściwości sądowej. 


