
REJESTR  AGENCJI  ZATRUDNIENIA 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Kielce, 8 listopada 2018 r.



Wojewódzki Urząd Pracy,

działając w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
na mocy art. 8 ust.1 pkt 17, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności 

agencji zatrudnienia, prowadzi rejestr agencji zatrudnienia.

Podstawę prawną prowadzenia agencji zatrudnienia stanowią przepisy 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.



RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG W RAMACH 
AGENCJI ZATRUDNIENIA

Wpisowi do rejestru podlega prowadzenie 
działalności w zakresie:

pośrednictwa pracy ( w tym kierowania osób do 
pracy za granicę u pracodawców 
zagranicznych),

doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego,
pracy tymczasowej.



Agencja zatrudnienia świadcząca usługę pośrednictwa
pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego ma 
obowiązek:

zawarcia umowy zarówno z osobami kierowanymi jak 
i z tym pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza 
kierować pracowników,
poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za 
granicą o przysługujących jej uprawnieniach 
(udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą 
u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów 
pracy w RP w zakresie uprawnień pracowniczych),
przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień 
i programów dotyczących zatrudnienia wiążących RP oraz 
obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów 
o zatrudnieniu oraz regulujących działalność agencji  
zatrudnienia.



1. Pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę;
2. Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
3. Rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy 
świadczenia socjalne;

4. Warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i chorób tropikalnych;

5. Obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji 
zatrudnienia;

6. Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia 
a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu 
osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się 
pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia 
związanych z tym roszczeń;

7. Kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych 
kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione 
na (dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, 
tłumaczenia dokumentów);

8. Informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku 
pracy w państwie wykonywania pracy.

Umowa z osobą kierowaną do pracy za granicą 
winna określać w szczególności (art. 85 ust. 2 ustawy o promocji…):



Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia 
cudzoziemcowi kierowanemu do pracy za granicą u 
pracodawcy zagranicznego przed podpisaniem umowy, 
jej pisemnego tłumaczenia na język dla niego zrozumiały
(art. 85 ust. 2a ustawy o promocji…).



Umowa z pracodawcą zagranicznym,
do którego agencja zamierza kierować osoby do pracy za granicą 
winna określać w szczególności (art. 85 ust. 3 ustawy o promocji…):

1. Liczbę miejsc pracy,

2. Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3. Rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także 
przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne,

4. Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej 
między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą 
koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie 
niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy 
oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.



Agencja zatrudnienia w przypadku pośredniczenia do pracy 
za granicą ma obowiązek prowadzenia:

(art. 85 ust. 3a)

 wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za 
granicą, zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę 
podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu;

 wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię 
i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz w szczególności  
oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano osobę do 
pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, 
okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.



Agencja zatrudnienia kierując cudzoziemców do zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma 
obowiązek zawarcia pisemnej umowy z tym cudzoziemcem.



Umowa z cudzoziemcem  kierowanym do podmiotów prowadzących 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w celu podjęcia zatrudnienia winna określać w szczególności (art. 85a ust.3):

1. Podmiot powierzający wykonywanie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej i jego siedzibę;

2. Okres zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej;
3. Rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

i wynagrodzenia, a także przysługujące cudzoziemcowi kierowanemu 
do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej świadczenia socjalne;

4. Warunki ubezpieczeń społecznych, jakimi cudzoziemiec będzie objęty;
5. Obowiązki i uprawnienia agencji zatrudnienia oraz cudzoziemca 

kierowanego do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
6. Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją 
zatrudnienia a cudzoziemcem kierowanym do zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej.



Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia 
cudzoziemcowi kierowanemu do zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej przed podpisaniem umowy, 
jej pisemnego tłumaczenia na język dla niego 
zrozumiały. (art. 85a ust. 4)



Agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie:
(art.85a ust.5)

► cudzoziemca kierowanego do zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach 
dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

► podmiot, do którego agencja zatrudnienia kieruje 
cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkach 
z tym związanych.



Agencja zatrudnienia jest obowiązana do prowadzenia:
(art. 85a ust. 6)

 wykazu podmiotów, do których są kierowani cudzoziemcy do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zawierającego w 
szczególności oznaczenie podmiotu i określenie jego siedziby;

 wykazu cudzoziemców kierowanych do zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, zawierającego imię i nazwisko, 
obywatelstwo i datę urodzenia cudzoziemca oraz oznaczenie 
podmiotu, do którego skierowano cudzoziemca do pracy, 
określenie jego siedziby, okresy zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej.



OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (1)
Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka 
województwa o:
- zaprzestaniu działalności;
- zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności         
gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo  
wznowienia wykonywania tej działalności;

- każdej zmianie oznaczenia (nazwy) podmiotu, adresu  
zamieszkania lub siedziby podmiotu, adresów lokali,  
w których są świadczone usługi, wraz z nazwą gminy, 
powiatu, województwa i numerem telefonu oraz zmianie  
rodzaju świadczonych usług, w terminie 14 dni od dnia ich 
powstania.



OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (2)
Agencja zatrudnienia:

- nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, 
dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

- od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego 
zawodu i miejsca zatrudnienia, nie może pobierać kwot innych niż
(dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania   
lekarskie, tłumaczenie dokumentów);

- przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy 
tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium RP, jest 
obowiązana do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, 
opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do 
pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.



OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (3)
Agencja zatrudnienia ma obowiązek:
- umieszczać numer wpisu do rejestru w dokumentach, 
ogłoszeniach i ofertach, a ogłaszane oferty pracy do 
wykonywania pracy tymczasowej oznaczać jako „oferty 
pracy tymczasowej”;

- współpracować z organami zatrudnienia w zakresie 
realizacji polityki rynku pracy;

- na pisemny wniosek osoby, na rzecz której świadczy lub 
świadczyła usługi z zakresu działalności agencji 
zatrudnienia, niezwłocznie zwrócić oryginały złożonych 
dokumentów (dot. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji 
oraz doświadczenia zawodowego);

- jest obowiązana do przetwarzania posiadanych danych 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;



OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (4)
Agencja zatrudnienia ma obowiązek:
- przedstawiania marszałkowi województwa informacji 
o działalności agencji zatrudnienia – w terminie 
do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, a 
w przypadku konieczności zmiany informacji do dnia 1 marca  
danego roku;

- posiadać lokal, w którym są świadczone usługi agencji  
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz  
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

- być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których 
mowa w art. 121-121b;

- być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta 
likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.



Agencje zatrudnienia w województwie świętokrzyskim 
w 2017 roku

W 2017 roku do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia wpisano 46 (w 2016 - 34) nowych agencji
(uwzględniając formę prawną: 24 to spółki z o.o., 19 osoby
fizyczne,1 spółka komandytowa, 1 stowarzyszenie, 1 fundacja,
natomiast wykreślono 21 (w 2016 – 12).

Na koniec 2017 roku w rejestrze wpisanych było 145 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z terenu 
województwa świętokrzyskiego.  



KONTROLA AGENCJI ZATRUDNIENIA

Na podstawie art. 18o ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy Prawo
przedsiębiorców Wojewódzki Urząd Pracy realizujący
zadania w imieniu marszałka województwa,
sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania
warunków prowadzenia agencji zatrudnienia (art. 19,
art. 19e i art. 19f oraz 19fa)
W 2017 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Kielcach w ramach przysługujących im
uprawnień kontrolnych przeprowadzili 13 kontroli.



Wojewódzki urząd pracy realizując zadania w imieniu
marszałka województwa pozyskuje w cyklu kwartalnym
z systemu teleinformatycznego ZUS dane w celu ustalenia
czy agencje zatrudnienia świadczące usługę pracy
tymczasowej mają zaległości z tytułu niepłacenia składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz Emerytur Pomostowych, o ile były
obowiązane do ich opłacania (art.18o ust. 2).



Wykaz czynnych agencji zatrudnienia 
– stan na 31.12.2017 r.

Województwo Liczba czynnych agencji

PODLASKIE 97
ŚWIĘTOKRZYSKIE 145
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 174
LUBUSKIE 210
LUBELSKIE 270
OPOLSKIE 308
PODKARPACKIE 376
ŁÓDZKIE 398
ZACHODNIOPOMORSKIE 435
KUJAWSKO-POMORSKIE 438
POMORSKIE 573
DOLNOŚLĄSKIE 723
MAŁOPOLSKIE 912
ŚLĄSKIE 978
WIELKOPOLSKIE 1 094
MAZOWIECKIE 1 727

Razem 8 858



INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Nazwa i adres siedziby agencji 
zatrudnienia

……………………………………
Nr telefonu

………………         ………………
Data                       Podpis*

* W przypadku informacji przekazanej
w postaci papierowej należy
podpisać czytelnie.

 Informacja   Zmiana informacji
o działalności agencji zatrudnienia 

w zakresie świadczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usług: 

 pośrednictwa pracy, z wyłączeniem kierowania                           
osób do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych (wypełnić tabele 1.1 , 1.2 i 1.3)

 kierowania osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych 
(wypełnić tabelę 2.1 i 2.2)

 doradztwa personalnego (wypełnić tabelę 3)
 poradnictwa zawodowego (wypełnić tabelę 4)
 pracy tymczasowej (wypełnić tabele 5.1, 5.2 i 5.3)

za ………. rok

Numer
w rejestrze 
podmiotów 

prowadzących 
agencje 

zatrudnienia

………………………
.

Agencja zatrudnienia jest zrzeszona w związku branżowym:  tak  nie



1.1 Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie Ogółem

1 2

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową za pośrednictwem agencji 1

w tym liczba osób, które podjęły pracę na podstawie  
umowy o pracę

2



1.2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia, według grup elementarnych zawodów
Lp. Nazwa grupy 

elementarnej 
zawodów

Czterocyfrowy
symbol grupy 
elementarnej 

zawodów

Liczba osób, które 
podjęły zatrudnienie 

lub inną pracę 
zarobkową na 

terytorium 
Rzeczypospolitej 

Polskiej

W tym cudzoziemcy

1 2 3 4 5

1

2

3

…



1.3. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia, z uwzględnieniem ich obywatelstwa

Lp. Obywatelstwo osoby Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub 
inną pracę zarobkową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej
1 2 3

1 Polskie

2

3

…



2.1. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za 
granicą u pracodawców zagranicznych, według grup elementarnych zawodów
Lp Nazwa 

państwa
Nazwa grupy 

elementarnej zawodów, 
w której osoby podjęły 

pracę w danym 
państwie

Cztero-
cyfrowy 
symbol 
grupy 

elemen-
tarnej

zawodów

Liczba osób, które podjęły pracę za granicą 
u pracodawców zagranicznych

Ogółem w tym 
cudzoziemcy

z liczby ogółem osoby, które podjęły 
pracę na okres

do 3 m-cy powyżej 3 
do 12 m-cy

powyżej 12 
m-cy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 …… 1 kolumna 
7+8+9

2

3

…

Ogółem w danym państwie
2 …… 1 Kolumna 

7+8+9

2

3

…

Ogółem w danym państwie

Ogółem we wszystkich państwach



2.2. Osoby kierowane do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, 
z uwzględnieniem ich obywatelstwa

Lp. Obywatelstwo osoby kierowanej Liczba osób kierowanych do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych

1 2 3

1 Polskie

2

3

…



3. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego

Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego Ogółem

1 2

Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa 
personalnego

1



4. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego

Wyszczególnienie Ogółem

1 2

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa 
zawodowego

1

Liczba pracodawców korzystających z usług 
poradnictwa zawodowego

2



5.1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej

Wyszczególnienie Ogółem W tym 
cudzoziemcy

Z liczby ogółem 
osoby 

skierowane do 
zagranicznych 
pracodawców 
użytkowników

Z liczby ogółem osoby o łącznym 
okresie pracy tymczasowej

do 3 
miesięcy

powyżej 
3 do 12 

miesięcy

powyżej 
12 

miesięcy

1 2 3 4 5 6 7

Liczba osób skierowanych przez agencję 
zatrudnienia do wykonywania pracy 
tymczasowej

1 Suma z 
kolumn:

5,6,7

Suma 
z 

wierszy:
2 i 3

Suma 
z 

wierszy:
2 i 3

Suma 
z wierszy:

2 i 3

z 
tego

zatrudnionych w agencji 
zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę na czas określony

2 Suma z 
kolumn:

5,6,7

niebędących pracownikami agencji 
zatrudnienia, skierowanych na 
podstawie umowy prawa cywilnego

3 Suma z 
kolumn:

5,6,7

Liczba pracodawców użytkowników 
korzystających z usług agencji zatrudnienia

4

w tym liczba zagranicznych pracodawców 
użytkowników

5



5.2. Osoby kierowane do pracy tymczasowej, z uwzględnieniem ich 
obywatelstwa

Lp. Obywatelstwo
osoby 

kierowanej

Liczba osób skierowanych przez 
agencję zatrudnienia do 

wykonywania pracy tymczasowej

W tym liczba osób kierowanych do 
pracy za granicą u zagranicznych 

pracodawców użytkowników
1 2 3 4

1 Polskie

2

3

…



5.3. Umowy zawierane przez agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi oraz 
z osobami niebędącymi pracownikami, z podaniem państwa zatrudnienia – według grup 
elementarnych zawodów
Lp. Nazwa 

państwa
Nazwa grupy elementarnej 
zawodów, w której osoby 

zostały skierowane w ramach 
zawartej umowy do pracy 

tymczasowej

Czterocyfrowy 
symbol grupy 
elementarnej 

zawodów

Liczba zawieranych przez agencję 
zatrudnienia umów o pracę oraz umów 

prawa cywilnego z zakresu pracy 
tymczasowej

1 2 3 4 5
1 ………. 1

2

3

…

Ogółem w danym państwie
2 ………. 1

2

3

…

Ogółem w danym państwie
Ogółem we wszystkich państwach



Dziękuję za uwagę!
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