
WSKAZÓWKI EFFAT W SPRAWIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

W rolnictwie, turystyce i przemyśle spożywczym coraz częściej 
korzysta się z usług pracowników agencji pracy tymczasowej 
(pracowników tymczasowych). Tendencja to sprawia, że 
normalne stosunki pracy zastępowane są stosunkami 
charakterystycznym dla pracy tymczasowej, co jest niekorzystne 
dla wszystkich zainteresowanych. Poniżej przedstawiamy listę 
zagadnień dla związkowców, którzy chcą zająć się problemem 
pracy tymczasowej w swoim miejscu pracy:

1 Porusz problem w związku zawodowym i 
organach przedstawicielskich pracowników.

Porozmawiaj z kolegami i kierownictwem. Jeśli to możliwe, 
postaraj się, aby problem poruszono na najwyższym szczeblu, tak 
aby zaangażować w jego rozwiązanie całą firmę. W dużych 
firmach wielonarodowych problemem tym mogą zająć się 
europejskie rady zakładowe. Sprawdź, czy można wypracować 
zasady pracy czasowej, które obowiązywałyby w całej firmie (w 
skali kraju, Europy, nawet świata).

2 Przedstaw kierownictwu argumenty 
wskazujące na to, że poleganie na 
pracownikach agencji pracy tymczasowej jest 
sprzeczne z interesem firmy i jej załogi. 
Pracownicy agencji pracy tymczasowej:

 najprawdopodobniej będą mniej wykwalifikowani niż 
pracownicy danej firmy; 

 są często mniej zmotywowani, mniej lojalni wobec firmy i 
gorzej znają kulturę firmy;

 zwykle nie są równie dobrze zaznajomieni z normami 
bezpieczeństwa i jakości, ponieważ angażowani są przez firmę 
jedynie tymczasowo;

 narażeni są na większe ryzyko wypadku i mają stosunkowo 
więcej nieobecności niż stali pracownicy firmy;

 często w zasadzie nie są potrzebni – większość pracy, do 
wykonywania której zatrudniono pracowników agencji pracy 
tymczasowej może zostać równie dobrze wykonana przez 
własnych pracowników firmy;

 często kosztują firmę więcej niż stali pracownicy, co można 
wykazać na licznych przykładach.

3 Wyraźnie zaznacz, że podstawową formą 
zatrudnienia zawsze powinno być 
bezpośrednie zatrudnienie na czas 
nieokreślony.

Pracownicy agencji pracy tymczasowej powinni być angażowani 
wyłącznie do zaspokajania uzasadnionych potrzeb, takich jak 
wyjątkowe spiętrzenie pracy lub zastępstwo za chorego 
pracownika. Dopilnuj, aby kierownictwo i wszyscy pracownicy 
zdawali sobie sprawę, że nieakceptowalne jest korzystanie z 
pracy czasowej w celu zastępowania lub eliminowania stałych 
miejsc pracy, pogorszenia warunków umownych wykonywania 
pracy, zastępowania strajkujących pracowników lub osłabiania 
akcji protestacyjnych. Podstawową formą zatrudnienia we 
wszystkich firmach i jednostkach zawsze powinno być 
bezpośrednie zatrudnienie na czas nieokreślony. Jeżeli 
kierownictwo nie zgadza się z takim podejściem, należy zwrócić 
się do niego o jasne wyrażenie stanowiska.

4 Sprawdź, jakie uprawnienia pracownicze 
posiadają pracownicy tymczasowi zgodnie z 
przepisami prawa i dopilnuj, aby mogli z nich 
korzystać.

Nowa unijna dyrektywa w sprawie pracy tymczasowej 
przewiduje pewne uprawnienia dla pracowników tymczasowych 
i wszyscy pracodawcy zatrudniający tych pracowników muszą 
wykazać, że ich przestrzegają. Zapewnienie, aby pracownicy 
agencyjni mogli korzystać ze swoich praw może zniechęcić 
pracodawców do nadużyć, co jest w interesie wszystkich 
pracowników – stałych i tymczasowych. Pomocna jest również 
wiedza o tym, czy pracodawca aktywnie stosuje dobrą praktykę 
w zakresie pracy czasowej, czy też po prostu spełnia minimum 
prawne. Zgodnie z prawem UE, pracownicy agencji pracy 
tymczasowej powinni:

 być równo traktowani pod względem warunków zatrudnienia i 

uzyskać możliwości takie same, jak stali pracownicy (m.in. 

taką samą płacę za jednakową pracę);

 zawierać ważne i egzekwowalne pisemne umowy określające 

warunki zatrudnienia;

 uzyskać dostęp do informacji o swoich prawach oraz o 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym 

stanowisku;

 otrzymywać takie samo wyposażenie, szkolenia 

wprowadzające i inne szkolenia, jak stali pracownicy.

W Twoim kraju pracownicy czasowi mog �  posiada �  dodatkowe 

uprawnienia wynikaj �ce z przepisów prawa i zbiorowych 

uk �adów pracy. Sprawd �!

5 Zapytaj o kryteria stosowane prze firmę 

podczas podejmowania decyzji o wyborze 

agencji pracy.

Szanujący się pracodawca powinien współpracować wyłącznie z 

renomowanymi agencjami pracy tymczasowej, które podlegają 

odpowiednim regulacjom (np. poprzez licencje, certyfikaty). 

Akceptowalne agencje nie utrudniają działalności związków 

zawodowych – nawet negocjują umowy zbiorowe obejmujące 

swoich pracowników. Sprawdź, z jakimi agencjami pracodawca 

chce współpracować i jakie normy stosują te agencje, aby 

zapewnić właściwe traktowanie pracowników tymczasowych.
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6 Spróbuj uzgodnić z pracodawcą zasady 
korzystania z pracy tymczasowej.

EFFAT stoi na stanowisku, że pracodawcy, którzy chcą korzystać 
z pracy tymczasowej powinni zasięgnąć opinii związków 
zawodowych i rad zakładowych. O ile to możliwe, korzystanie z 
pracowników agencji pracy tymczasowej powinno być 
uregulowane przez porozumienie obejmujące:

 Firmowe limity maksymalnego wykorzystania pracy 
tymczasowej (np. 10% lub mniej pracowników); 

 Maksymalny czas, przez jaki pracownik może posiadać status 
„tymczasowości”;

 Minimalne kryteria, jakie powinna spełnić agencja pracy 
tymczasowej, z której usług korzysta firma;

 Postanowienia regulujące szkolenia oraz normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie muszą spełnić 
pracownicy czasowi, wraz z działaniami, jakie należy 
podejmować, aby zapewnić ich spełnienie;

 Wykaz stanowisk, które mogą być przejściowo zajmowane 
przez pracowników agencji pracy tymczasowej;

 Mechanizm oferowania odpowiednio wykwalifikowanym 
pracownikom czasowym możliwości ubiegania się o stałe 
zatrudnienie na stanowisku, na którym pojawi się wakat (na 
równi z dotychczasowymi pracownikami firmy).

Tego rodzaju umowy nie powinny pozostawiać wątpliwości, że 
korzystanie z pracowników tymczasowych nie może 
podkopywać dotychczasowych warunków zatrudnienia, 
zbiorowych układów pracy ani negatywnie wpływać na 
negocjacje zbiorowe, jak również że pracownicy tymczasowi nie 
będą wykorzystywani do utrudniania innym pracownikom 
przystępowania do związków zawodowych i działalności w nich 
(ani nie będzie się w tym przeszkadzać samym pracownikom 
tymczasowym).
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