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Załatwienie wielu formalności dotyczących zatrudnienia pracownika
tymczasowego należy do agencji pracy tymczasowej. Natomiast Ty
jako pracodawca pełnisz nadzór nad wykonywaniem pracy - zlecasz

zadania i kontrolujesz ich realizację.

zawarciem umowy, 
zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, 
wypłatą wynagrodzenia,
odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz
podatki,
dostarczeniem świadectwa pracy lub zaświadczenia.

Agencja pracy tymczasowej wykonuje obowiązki związane z:

rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi
tymczasowemu,
wymogi kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy,
przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
miejsca wykonywania pracy tymczasowej.

Jako pracodawca pisemnie ustalasz z agencją następujące
wymagania:

Przed podpisaniem umowy z agencją upewnij się, że jest
ona wpisana do rejestru agencji zatrudnienia. Wykaz
certyfikowanych agencji znajdziesz pod adresem: 
stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 



Pracodawca musi zapewnić takie same warunki
zatrudnienia zarówno dla pracowników stałych, jak
i tymczasowych na tym samym lub podobnym
stanowisku pracy.

własnego pracownika,
pracownika tymczasowego do pracy szczególnie
niebezpiecznej wg. Kodeksu Pracy,
pracownika tymczasowego na stanowisko, na którym jest
zatrudniony już pracownik, ale nie wykonuje pracy z uwagi na
udział w akcji strajkowej.

Kogo NIE można zatrudnić do pracy tymczasowej?

Pracownik tymczasowy może pracować u Ciebie jedynie przez 18
miesięcy (łącznie) w okresie 36 miesięcy lub nie więcej niż 36
miesięcy w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika. 

Rodzaj umowy i czas wykonywania pracy
Agencje pracy tymczasowej mogą zatrudniać pracowników
tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony
lub  na podstawie umowy cywilnoprawnej (jeśli pozwala na to
charakter pracy).
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o charakterze: sezonowym, okresowym, doraźnym, 
których terminowe wykonanie przez pracowników
zatrudnionych u pracodawcy nie byłoby możliwe lub
których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego
pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

W ramach pracy tymczasowej można świadczyć prace:



Rozwiązanie umowy
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym
rozwiązuje się z upływem terminu wskazanego w umowie. 
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Urlop wypoczynkowy
Pracownik tymczasowy ma 2 dni urlopu wypoczynkowego za
każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji. Gdy okres
zatrudnienia to:

mniej niż 6 miesięcy – o tym, jak będzie udzielony urlop,
decyduje agencja pracy tymczasowej w porozumieniu z
pracodawcą. Może być wykorzystany w części lub całości.

co najmniej 6 miesięcy – pracodawca ma obowiązek
umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie
urlopu. Część urlopu (nie więcej niż 4 dni) może być
wykorzystana „na żądanie".

Zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą przyśpieszyć
rozwiązanie umowy:

o 3 dni, jeśli umowa o pracę została zawarta na nie dłużej 
       niż dwa tygodnie,

o 1 tydzień, jeśli umowa o pracę została zawarta na dłużej 
       niż dwa tygodnie.


