
Правила відрядження працівників агентствами з 
тимчасового працевлаштування та підбору 
персоналу 

Ознайомтеся з правилами, яких має дотримуватись агентство, яке скеровує 
працівника виконувати роботу для роботодавця-клієнта в Польщі, і які 
зобов’язання має роботодавець-клієнт, який наймає тимчасового працівника. 

 Умови працевлаштування працівників, відряджених агентством 
 Обов’язки роботодавця-клієнта 
 Обов’язки роботодавця, який відряджає працівника 

Умови працевлаштування працівників, 
відряджених агентством 

Агентство з тимчасового працевлаштування або агентство з підбору персоналу, 
яке скеровує працівника виконувати роботу для роботодавця-клієнта в Польщі, 
забезпечує такому працівникові – упродовж періоду роботи у роботодавця-
клієнта – умови праці та інші умови працевлаштування не менш вигідні від 
тих, які діють щодо тимчасових працівників, відповідно до польських 
положень про працевлаштування тимчасових працівників.  

Той самий принцип застосовується у випадку з агентством з тимчасового 
працевлаштування або агентством з підбору персоналу, які скеровують 
тимчасового працівника до роботодавця-клієнта на території тієї ж чи іншої 
держави-члена ЄС, який потім скеровує його на тимчасову роботу на території 
Польщі. 

Тимчасовим працівникам, відрядженим на територію Польщі, повинні бути 
забезпечені – крім умов працевлаштування, які відповідають загальним чинним 
положенням польського законодавства про тимчасову роботу, - також умови 
працевлаштування, які випливають, зокрема, з положень колективних трудових 
договорів та інших колективних договорів, укладених на підставі закону про 
колективні договори (а також правил і статутів, які визначають права та 
обов'язки сторін трудових відносин), які не мають загального характеру, на тих 
самих умовах, які гарантуються внутрішнім тимчасовим працівникам. Це 
також стосується проживання, якщо воно надається працівникам, які 
перебувають далеко від свого звичайного місця роботи. 

Дізнайтесь більше про правила працевлаштування та виконання робіт 
тимчасовими працівниками. 

Обов’язки роботодавця-клієнта 

Роботодавець-клієнт, який використовує тимчасову роботу, зобов'язаний надати 
іноземному агентству з тимчасового працевлаштування або агентству з підбору 
персоналу, тобто роботодавцю, який відряджає працівника: 
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 письмову інформацію про вебсайт, на якому розміщена інформація про 
правила та умови виконання тимчасової роботи в Польщі 

 письмову інформацію про умови працевлаштування, які випливають з 
положень колективних трудових договорів та інших колективних 
договорів, положень і статутів, які визначають права та обов'язки сторін 
трудових відносин, які діють у даного роботодавця-клієнта, у тому числі 
про умови проживання 

 інформацію про намір скерувати цього працівника на роботу в іншу 
державу-члена, принаймні за 15 робочих днів до запланованого 
скерування. 

Агентство з тимчасового працевлаштування або агентство з підбору персоналу, 
завдяки цьому має можливість надати тимчасовим працівникам, відрядженим 
на територію Польщі, такі ж умови працевлаштування та роботи, які мають 
місцеві тимчасові працівники. 

Важливо! Роботодавець-користувач, який не надає такої інформації 
іноземному агентству з тимчасового працевлаштування або агентству з підбору 
працівника, чинить правопорушення, за яке передбачено штраф від 1000 до 
30 000 злотих. 

Обов’язки роботодавця, який відряджає 
працівника 

Агентство з тимчасового працевлаштування або підбору персоналу, яке 
скеровує працівника на територію Польщі, зобов’язаний повідомити про це 
Державну інспекцію з питань праці, подавши заяву про скерування працівника 
на територію РП. Заяву необхідно подати до Державної інспекції з питань праці 
не пізніше дати початку надання послуги на території Польщі, тобто в 
перший день роботи працівника, відрядженого на територію Польщі. 

Таку заяву також має подати іноземне агентство з тимчасового 
працевлаштування або агентство з підбору персоналу, якщо роботодавець-
клієнт з іншої держави-члена ЄС скеровує працівника на роботу на території 
Республіки Польща, тимчасово направленого до нього цим агентством. 

Дізнайтесь більше про те, як подати заяву про відрядження працівника на 
територію Польщі. 

Важливо! Роботодавець, який відряджає працівника, який не подасть заяву про 
відрядження працівника на територію Польщі протягом необхідного терміну, 
вчиняє правопорушення, за яке передбачено штраф від 1000 до 30 000 злотих. 

Заява про скерування працівника на територію Польщі іноземним агентством з 
тимчасового працевлаштування або агентством з підбору персоналу, має 
містити таку інформацію: 

 Ідентифікаційні дані роботодавця, який відряджає: назву, місце 
реєстрації (адресу), номер телефону, службову адресу електронної 
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пошти. У випадку роботодавця, який є фізичною особою, – місце 
проживання (адресу) та номер телефону та адресу електронної пошти, 
ідентифікаційний податковий номер (ІПН) або ідентифікаційний номер, 
отриманий в державі-члені ЄС роботодавця для цілей оподаткування або 
страхування, 

 ідентифікаційні дані роботодавця-клієнта: назва, місце реєстрації 
(адреса), номер телефону, службова адреса електронної пошти. У 
випадку роботодавця, який є фізичною особою, вказати місце проживання 
(адресу), номер телефону та адресу електронної пошти, ідентифікаційний 
податковий номер (ІПН) або ідентифікаційний номер, отриманий в 
державі-члені ЄС роботодавця для цілей оподаткування або страхування, 

 плановану кількість працівників, відряджених на територію Польщі разом 
з даними, які включають їх ім'я та прізвище, дату народження та 
громадянство 

 плановану дату початку та закінчення відрядження працівників на 
територію Польщі 

 адреси місця роботи працівників, відряджених на територію Польщі 
 характер послуг, які обґрунтовують відрядження працівників на територію 

Польщі 
 відомості про особу, яка виступає посередником у контактах між 

Державною інспекцією з питань праці та роботодавцем, який відряджає 
працівника, включають ім'я та прізвище, адресу, номер телефону та 
адресу службової електронної пошти 

 місце зберігання документів в Польщі, які стосуються відрядженого 
працівника, 

 назву роботодавця-клієнта. 

Якщо під час відрядження працівника на територію Польщі відбулися якісь зміни 
в інформації, наведеній у заяві про направлення працівника до Польщі, 
роботодавець, який відряджає працівника на тимчасову роботу до Польщі, 
зобов’язаний повідомити про це Державну інспекцію з питань праці, шляхом 
подання повідомлення про зміну даних, передбачених заявою про відрядження 
працівника на територію Польщі. Повідомлення подається до Державної 
інспекції з питань праці протягом 7 робочих днів з дня внесення змін. 

Важливо! Роботодавець, який відряджає працівника, який не подав у 
встановлений строк заяву до Державної інспекції з питань праці про зміну даних, 
які включені у заяву про відрядження працівника на територію Польщі, чинить 
правопорушення, за яке передбачено штраф від 1000 до 30 000 злотих. 

Дізнайтесь, як подати заяву про зміну даних, вказаних у заяві про відрядження 
працівника на територію Польщі. 

 Відрядження 
 Обов’язки роботодавця 
 Тимчасове працевлаштування 
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Юридичні підстави 

 Ст. 4 літ. a, b, c, 24 ч. 3-6, 25a, 25b ч. 2, 28a, 28b ч. 2 Закону від 10 червня 
2016 р. про відрядження працівників у межах надання послуг. 

 Закон від 9 липня 2003 р. про працевлаштування тимчасових працівників. 
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