
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje zasady zatrudniania 

pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Znajduje się w niej 

art. 20 ust. 1 o następującej treści: „W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczaso-

wej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tym-

czasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy”. 

W praktyce pracownik po przepracowaniu 18 miesięcy zostaje zatrudniony przez inną agencję pracy, mi-

mo że świadczy swoje usługi w tym samym miejscu pracy. W wyniku nieprecyzyjnego przepisu tysiące ludzi 

w całej Polsce pracuje w agencjach pracy w oczekiwaniu na przejście do docelowej firmy, w której ci ludzie 

de facto pracują. Powoduje to brak pewności zatrudnienia i niemożność korzystania z pełni praw, jakie przy-

sługują pracownikom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy.  

Jedną z idei towarzyszących rozwojowi rynku pracy tymczasowej była aktywizacja zawodowa osób bez-

robotnych, jednak praktyka rozminęła się z tą ideą i pracownicy tymczasowi pracują w jednym miejscu pracy 

przez długie lata. Jednym z przykładów patologii na rynku pracy tymczasowej jest tworzenie przez agencje 

pracy nowych podmiotów, tzw. spółek córek, do których przenoszą swoich pracowników. Tego typu mecha-

nizmy pozwalają na ominięcie limitu czasowego dotyczącego zatrudniania pracownika tymczasowego przez 

jedną agencję. Chciałbym podkreślić, że spółki córki funkcjonują w praktyce fikcyjnie, ponieważ to jednak 

spółka matka jest głównym pracodawcą. Wspomniane zjawisko jest bardzo widoczne w Gliwickiej Podstrefie 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Sytuację tę można wyeliminować poprzez uszczelnienie przepisów, czyli wprowadzenie zapisu o następu-

jącej treści: „Pracownik tymczasowy może być skierowany do danego miejsca pracy na okres nieprzekracza-

jący łącznie 18 miesięcy”. 
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