


weszła w życie –



Przepisy, które wejdą w życie z dniem 

 sprawdzanie przez marszałka województwa zaległości
w odprowadzaniu przez agencję zatrudnienia,
świadczącą pracę tymczasową, składek na
ubezpieczenia społeczne,

wymóg posiadania przez agencję zatrudnienia lokalu,
w którym będą świadczone usługi,



1) ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360),

2) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z 
późn. zm.),

3) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1666),

4) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. 
zm.),

5) ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948),

6) ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640, z późn. zm.).



Podniesienie standardów pracy tymczasowej 

poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających:

• zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia,

• zwiększenie bezpieczeństwa prawnego agencji pracy tymczasowej oraz
pracodawców użytkowników,

• poprawę skuteczności działań kontrolnych prowadzonych przez
Państwową Inspekcję Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy
tymczasowej.



Praca tymczasowa - polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do 

wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy 
użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych



1. Dwa rodzaje agencji zatrudnienia (dwa certyfikaty):
 świadczące usługi: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub

poradnictwa zawodowego,
 świadczące usługi pracy tymczasowej.

2. Obowiązek dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia dla przedsiębiorców zagranicznych z UE/EFTA
świadczących pracę tymczasową.

[Przedsiębiorca dołącza sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na
język polski dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie
pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia]



3. Rozszerzenia zakresu kontroli marszałka województwa o sprawdzanie,
w cyklu kwartalnym, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
udostępnionych przez ministra właściwego ds. pracy, czy agencje
zatrudnienia świadczące usługę pracy tymczasowej mają zaległości
z tytułu niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

4. Wymóg posiadania przez agencję zatrudnienia lokalu, w którym będą
świadczone usługi,



5. Obowiązek prowadzenia przez marszałka województwa wykazu
przedsiębiorców zagranicznych z państw UE/EFTA, które złożyły
marszałkowi województwa zawiadomienie o świadczeniu na terytorium
Polski działalności z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego lub poradnictwa zawodowego.

[Przedsiębiorca dołącza sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na
język polski dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w ww. zakresie
na terytorium państwa pochodzenia]



6. Doprecyzowanie przepisów dot. usługi w zakresie kierowania osób do
pracy za granicą poprzez jednoznaczne wskazanie, iż kierowanie do
pracy za granicą odbywa się w sposób wyłącznie bezpośredni do
pracodawców zagranicznych.

7. W przypadku kierowania cudzoziemca do pracy za granicą, agencja
zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia pisemnego tłumaczenia
umowy kierującej do pracy za granicą.



8. Obowiązek certyfikacji usługi pośrednictwa pracy w zakresie kierowania
pracowników-cudzoziemców do podmiotów działających na terytorium
Polski.

9. Na agencje zatrudnienia, świadczące usługę z zakresu kierowania
cudzoziemców do pracy do podmiotów prowadzących działalność
w Polsce, nakłada się obowiązek m.in.:

 kierowania do pracodawcy wyłącznie bezpośrednio,

 zawierania z cudzoziemcami pisemnej umowy, określającej m. in.:
pracodawcę, warunki pracy i płacy oraz inne zobowiązania stron +
obowiązek przetłumaczenia tej umowy na język dla niego
zrozumiały,

 informowania cudzoziemca oraz podmiotu, do którego kierowany
jest cudzoziemiec do pracy, m. in. o zasadach wjazdu, pobytu i pracy
cudzoziemców w Polsce (+podmiot o art. 88h i 88i),

 prowadzenia wykazu podmiotów do których kierowani są
cudzoziemcy oraz wykazu cudzoziemców kierowanych do pracy
przez agencję zatrudnienia.



10. Rozszerzenie zakresu danych w składanych informacjach o działalności
agencji zatrudnienia (m.in. o podanie obywatelstwa osób).

11. Umożliwienie składania korekty informacji (w terminie do dnia
1 marca danego roku).

[Nowe formularze informacji będą obowiązywać w 2018 r.].



Wybrane sankcje

Świadczenie bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia:

- poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pośrednictwa
pracy (z wyłączeniem kierowania do pracy za granicę) - podlega karze
grzywny od 3.000 do 10.000 zł,

- pracy tymczasowej lub pośrednictwa pracy w zakresie kierowania do
pracy za granicą - podlega karze grzywny od 3.000 do 100.000 zł.



• Agencje zatrudnienia, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, zobowiązane zostały w terminie do
31.08.2017 r. do złożenia oświadczenia, ze wskazaniem, jakie
rodzaje usług będą świadczyły.

• Marszałkowie województw wystawią tym agencjom stosowne
certyfikaty – nie później niż do 31.12.2017 r.



1. Zakaz dyskryminowania.

2. Zakaz pobierania opłat od osób, dla których agencja zatrudnienia
poszukuje pracy (wyjątek – kwoty należne agencji z tytułu kierowania do
pracy za granica, poniesione na: dojazd i powrót, wydawanie wizy,
badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów).

3. Obowiązek przetwarzanie posiadanych danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest
obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się
jako "oferty pracy tymczasowej".



Organami uprawnionymi do kontroli agencji zatrudnienia są:

1. Główny Inspektor Pracy (Państwowa Inspekcja Pracy) m. in.
w zakresie przestrzegania obowiązków prowadzenia agencji zatrudnienia
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy o promocji
zatrudnienia (…) oraz przestrzegania przepisów prawa pracy.

2. Marszałek Województwa, jako organ prowadzący rejestr agencji
zatrudnienia (w znacznie ograniczonym zakresie).

3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, m. in. w
zakresie kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami
o ochronie danych osobowych.



Rejestr agencji zatrudnienia

Wykaz przedsiębiorców zagranicznych z UE/EFTA

(świadczących w ramach zawiadomienia pośrednictwo pracy, poradnictwo 
zawodowe lub doradztwo personalne)

Stor.praca.gov.pl

[www.kraz.praca.gov.pl]





Dziękuję za uwagę

Mirosław Brodowski

Departament Rynku Pracy


