
Druk nr 2408 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI POLITYKI SPOLECZNEJ I RODZINY 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o zatrudnianiu pracownikbw 
tymczasowych (druk nr 1929). 

Marszdek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po 
zasiegniqciu opinii Prezydium Sejmu - skierowal w dniu 24 kwietnia 2008 r. powyzszy 
projekt ustawy do Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny - do pienvszego czytania. 

Komisja Polityki Spolecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pienvszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 18 czenvca, 23 wrzeSnia oraz 8 
paidziernika 2009 r. 

wnosi: 

W y s o k i S e j m uchwaliC raczy zdqczony projekt ustawy. 

Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu - przedstawia, na adanie 
wnioskodawcy, nast~puj qcy wniosek rnniej szoici: 

w art. 1 w pkt 3 w art. 20 ust. 1 wyrazy ,,I8 rniesigcy" zastagiC wyrazami ,,I2 miesi~cy"; 
pose1 S. Szwed 

Warszawa, dnia 8 paidziernika 2009 r. 

Sprawozdawca 

1-Azabela Katarzyna Mrzyglocka 

Przewodniczqcy Komisj i 

1-1 Slawomir Piechota 



Liczba stron : 1       Data :  2009-10-14       Nazwa pliku : 0888-01A.NK 
VI kadencja/druk nr 1929 

 

 

Projekt  
 

USTAWA 

z dnia   2009 r. 

 

o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 
Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 3;  

2) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowe-
mu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu 
zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, 
nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.  

2. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym 
mowa w ust. 1. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umo-
wy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy 
przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się 
w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.  

3. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w terminach określonych w ust. 
2 nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w 
terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy 
pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez 
niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy. 

Art. 18b. 1. Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania 
przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z 
rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. 

2. Świadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każ-
dej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia ob-
jętego kolejnymi umowami o pracę. 

3. Świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, 
agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 
7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi 
tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie 
do odebrania świadectwa pracy.”; 

3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej 
zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika 
do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użyt-
kownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.”. 
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Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 



URZqD 
KOMITETU INTEGRACJI ECTROPEJSKJEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI ELROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia/3paidziernika 2009 r. 

Pan 
Slawomir Piechota 
Przewodniczqcy Komisji 
Polityki Spolecznej i Rodziny 
Sejm RP 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o mianie 
ustawy o zatrudnianiu pracowniko'w tymczasowych (druk nr 1929) ujgtego w sprawozdaniu 
Komkji Polityki Spolecznej i Rodziny (druk nr 2408) wyraiona na podstawie art. 9 pkt 3 
w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie 
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6zn. zm.) przez Sekretarza Komitetu 
Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqiku z przedloionym sprawozdaniem Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny 
(pismo nr PSR-0150- 191 (2)-2009) pomalarn sobie wyrazic nastqpujqcq opiniq: 

Projekt ustawy ujqty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Z powazaniem, 

Do uprzeimei wiadomosci: 
Pani Jolanta Fedak 
Minister Pracy i Polityki Spolecznej 


