
 
 

       Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. 

 

 

Pani Alina Nowak 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

W imieniu Polskiego Forum HR - Związku Pracodawców, reprezentującego branżę agencji 

zatrudnienia, zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia. 

Branża pracy tymczasowej zatrudnia co roku ponad 700 tys. pracowników, zasilając budżet 

Skarbu Państwa kwotą powyżej 1,3 mld rocznie. Obecnie trwający stan epidemii ma 

ogromny wpływ na sytuację tej grupy ludzi. Część z nich już straciła pracę, tylko firmy 

członkowskie Polskiego Forum HR musiały zakończyć współpracę z ponad 5 tys. osób, kolejne 

zwolnienia mogą objąć aż 75 tysięcy pracowników tymczasowych w całej Polsce. Nasz sektor 

ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, wspiera pracowników w odnalezieniu się na rynku 

pracy i pracodawców w ich codziennym funkcjonowaniu w niestabilnym otoczeniu 

ekonomicznym. Pracownicy, którzy do tej pory byli bardzo poszukiwani (w dużej mierze: 

doświadczeni pracownicy produkcyjni) teraz znaleźli się w trudnej sytuacji. Z drugiej strony, 

pracodawcy użytkownicy i agencje, które nie chcą zwalniać tych pracowników, nie mają 

innego wyjścia.  

Rozwiązania pomocowe obowiązujące w wielu krajach europejskich, kierując się zasadą 

równego traktowania, objęły swoim zasięgiem również pracowników tymczasowych. 

Sytuacja tej grupy nie została jednoznacznie rozwiązana w tzw. tarczy antykryzysowej w 

Polsce. 

Specyfika tej formy zatrudnienia mocno uzależnia sytuację tej grupy od warunków 

panujących u pracodawców użytkowników. Zamykanie zakładów i przestoje z tym związane 

nie są jednoznaczne z przestojem w agencji zatrudnienia, która jest właściwym pracodawcą 

tej grupy. W związku z czym, objęcie pracowników tymczasowych działaniami pomocowymi 



 
 

zaproponowanymi przez Rząd w art. 15g ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, jest bardzo trudne. Stąd też nasze pytania:  

 czy przedsiębiorcą, uprawnionym do złożenia wniosku na podstawie art. 15g wyżej 

powołanej ustawy, może być agencja pracy tymczasowej w odniesieniu do pracowników 

tymczasowych skierowanych do pracodawcy użytkownika, objętych przestojem u tego 

pracodawcy  użytkownika lub która – w uzgodnieniu z tym pracodawcą użytkownikiem – 

obniżyła wymiar czasu pracy tych pracowników tymczasowych?  

 czy grupa zawodowa objęta przestojem może obejmować pracowników tymczasowych 

u danego pracodawcy użytkownika? 

 czy agencja pracy tymczasowej może złożyć więcej niż jeden wniosek na różne grupy 

zawodowe, np. odrębny wniosek w odniesieniu do personelu wewnętrznego, a odrębny 

w stosunku do każdej grupy pracowników tymczasowych, skierowanych do 

poszczególnych pracodawców użytkowników? 

 

Odpowiedzi na powyższe pytania mają kluczowe znaczenie dla decyzji o możliwości 

utrzymania kilkuset tysięcy miejsc pracy pracowników tymczasowych, którzy w braku 

rozwiązań prawnych objętych specustawą będą traktowani mniej korzystnie, niż pracownicy 

zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy użytkownika. 

  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powyższych kwestii. 

 

Z poważaniem 

 
Anna Wicha 

Prezes Polskiego Forum HR 

 

 

 

 

 


