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Sprawdzaj agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia świadczą usługi:

� pośrednictwa pracy, 

� doradztwa personalnego,

� poradnictwa zawodowego,

� pracy tymczasowej.

Za nim sko rzy stasz z usług agen cji sprawdź czy wpi -
sa no ją do re je stru agen cji za trud nie nia, co po twier dza
cer ty fi kat wy da ny przez mar szał ka wo je wódz twa. Wy -
kaz agen cji upraw nio nych do świad cze nia usług, znaj -
dziesz pod ad re sem: 

stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Czy pod miot funk cjo nu je zgod nie z pra wem mo żesz
ta kże spraw dzić w wo je wódz kim urzę dzie pra cy. Do dat -
ko wo in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści pod mio tu mo -
żna uzy skać w Cen tral nej Ewi den cji i In for ma cji o Dzia-
łal no ści Go spo dar czej pod ad re sem: 

www.ceidg.gov.pl

lub w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Przed się bior cy za gra nicz ni, po sia da ją cy upraw -
nie nia w za kre sie świad cze nia usług agen cji za -
trud nie nia na te ry to rium państw człon kow skich
UE/EOG, któ rzy chcą świad czyć ta kie usłu gi na te -
re nie Pol ski są zwol nie ni z obo wiąz ku uzy ska nia
wpi su do re je stru agen cji. Mu szą jed nak zło żyć 
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Nie le gal ni po śred ni cy pra cy czę sto or ga ni zu ją nie le -
gal ną pra cę za gra ni cą, w wa run kach pra cy i pła cy nie -
zgod nych z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi na te re nie da -
ne go pań stwa, po bie ra jąc przy tym wy so kie opła ty. 

ZWRA CAJ UWA GĘ na treść do ku men tów, ogło -
szeń i ofert pra cy, któ re mu szą za wie rać nu mer
wpi su do re je stru. 

Ogło sze nia do wy ko ny wa nia pra cy tym cza so wej po -
win ny zo stać ozna czo ne, ja ko „ofer ty pra cy tym cza so wej”. 

Je śli ogło sze nie za wie ra je dy nie nu mer te le fo nu lub
e-ma il żą daj po da nia ad re su agen cji. 

ZA CHO WAJ OSTRO ŻNOŚĆ wo bec po śred ni ków
po bie ra ją cych kwo ty z ty tu łu po śred nic twa pra -
cy – zda rza się, że ofe ro wa nie pra cy słu ży je dy nie
wy łu dze niu pie nię dzy.

za wia do mie nie mar szał ko wi wo je wódz twa, na te -
re nie któ re go za mie rza ją świad czyć usłu gi, za wie-
ra ją ce na stę pu ją ce da ne: 

� na zwę pań stwa po cho dze nia przed się bior cy, 

� ozna cze nie przed się bior cy oraz je go sie dzi bę,

� przy bli żo ne miej sce i ter min wy ko ny wa nia
usług,

� ro dzaj świad czo nych usług na te ry to rium RP.

Sprawdzaj agencje zatrudnienia
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Obowiązki agencji zatrudnienia

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana:

�  nie po bie rać od osób po szu ku ją cych pra cy opłat
in nych niż wy ni ka ją ce z fak tycz nie po nie sio nych kosz tów
zwią za nych z wy da niem wi zy, do jaz dem i po wro tem, tłu -
ma cze niem do ku men tów i ba da nia mi le kar ski mi,

�  przekazać przed skierowaniem osoby do pracy za
granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działa-
jącego poza terytorium RP, pisemnej informacji o kosz-
tach, opłatach i innych należnościach, w tym wskaza-
nych powyżej, związanych z kierowaniem do pracy oraz
podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą,

�  nie dys kry mi no wać ze wzglę du na płeć, wiek, nie -
peł no spraw ność, ra sę, re li gię, po cho dze nie et nicz ne, 
na ro do wość, orien ta cję sek su al ną, prze ko na nia po li -
tycz ne i wy zna nie, ani ze wzglę du na przy na le żność
związ ko wą osób, dla któ rych po szu ku je za trud nie nia lub
in nej pra cy za rob ko wej,

�  niezwłocznie zwrócić osobie, na rzecz której
świadczy lub świadczyła usługi z zakresu działalności
agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek złożone
przez nią oryginały dokumentów, w szczególności do-
kumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

�  prze twa rzać da ne oso bo we zgod nie z prze pi sa mi
o ochro nie da nych oso bo wych.

Wśród skarg wpływających do PIP na dyskryminację
najwięcej było ze względu na przynależność związ-
kową,  płeć oraz wiek (dane z ostatnich 3 lat).
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Inne ważne informacje

Świad cze nie przez agen cję za trud nie nia usług
bez wy ma ga ne go wpi su do re je stru agen cji jest 
nie le gal ne i sta no wi wy kro cze nie za gro żo ne ka rą
grzyw ny. Po stę po wa nia w spra wach nie le gal nych
agen cji za trud nie nia oraz na ru sze nia za sad wy ko ny wa -
nia po wie rzo nych im usług pro wa dzi Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy. In for ma cje do ty czą ce roz pa try wa nia
skarg do stęp ne są pod ad re sami: 

www.pip.gov.pl 

www.bip.pip.gov.pl

Kon tro lę wa run ków pro wa dze nia agen cji za trud nie -
nia spra wu je ta kże mar sza łek wo je wódz twa (w imie niu
mar szał ka wo je wódz twa – wo je wódz kie urzę dy pra cy).
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Zakres odpowiedzialności agencji

Agen cje re kru tu ją pra cow ni ków do pra cy w Pol sce
i do pra cy za gra ni cą. 

W związ ku ze skie ro wa niem osób do pra cy za gra ni -
cą agen cja ma obo wią zek za war cia pi sem nej umo wy
z oso bą kie ro wa ną do pra cy u pra co daw cy za gra nicz ne -
go i za war cia pi sem nej umo wy z tym pra co daw cą.

Agen cja po śred nic twa pra cy nie jest pra co daw cą dla
oso by kie ro wa nej do pra cy u za gra nicz ne go pra co daw -
cy. W przy pad ku kie ro wa nia osób do pra cy za gra ni cą
– umo wa z agen cją nie jest umo wą o pra cę, lecz umo wą
cy wil ną. Agen cja od po wia da – przed są dem cy wil nym
– je dy nie za nie do peł nie nie po sta no wień umo wy. 
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Zakres odpowiedzialności agencji

Pra co daw ca za gra nicz ny od po wia da zaś za na ru sze -
nie obo wiąz ków zwią za nych z pra cą wy ko ny wa ną po za
gra ni ca mi kra ju. Spra wy te za sad ni czo bę dą pod le ga ły
za gra nicz nym są dom i or ga nom.

Nie za do wo le nie osób wy ko nu ją cych pra cę za

gra ni cą wzbu dza ją za zwy czaj nie od po wied nie wa -

run ki za kwa te ro wa nia. W ta kiej sy tu acji na le ży in -

ter we nio wać w agen cji kie ru ją cej oso by do pra cy

– o ile agen cja przy ję ła na sie bie obo wią zek za -

pew nie nia za kwa te ro wa nia.  W po zo sta łych przy -

pad kach od po wie dzial ność spo czy wa na za gra -

nicz nym pra co daw cy. Za strze że nia na le ży zgła szać

do wła ści we go urzę du za gra ni cą. Nie zbęd ne ad -

re sy i te le fo ny mo żna szyb ko uzy skać w pol skich

pla ców kach dy plo ma tycz nych, te le fo nicz nie lub

na stro nach in ter ne to wych. 

Adresy Konsulatów RP można znaleźć  na stronie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

www.msz.gov.pl

Właściwości zagranicznych urzędów i sądów

będą podlegały także naruszenia przez zagra-

nicznego pracodawcę przepisów w zakresie nie-

wypłacenia wynagrodzenia za pracę, czasu pracy,

bezpieczeństwa i higieny pracy.



Han dlem ludź mi są wer bo wa nie, trans port, do star -
cza nie, prze ka zy wa nie, prze cho wy wa nie lub przyj mo -
wa nie oso by z za sto so wa niem: prze mo cy lub groź by
bez praw nej, upro wa dze nia, pod stę pu, wpro wa dze nia
w błąd al bo wy zy ska nia błę du lub nie zdol no ści do na le -
ży te go poj mo wa nia przed się bra ne go dzia ła nia, nad uży -
cia sto sun ku za le żno ści, wy ko rzy sta nia kry tycz ne go
po ło że nia lub sta nu bez rad no ści, udzie le nia al bo przy -
ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej lub oso bi stej al bo jej obiet ni -
cy oso bie spra wu ją cej opie kę lub nad zór nad in ną oso bą
w ce lu jej wy ko rzy sta nia, na wet za jej zgo dą, w szcze gól -
no ści w pro sty tu cji, por no gra fii lub in nych for mach sek -
su al ne go wy ko rzy sta nia w pra cy lub usłu gach o cha-
rak te rze przy mu so wym, w że brac twie, w nie wol nic  -
twie lub in nych for mach wy ko rzy sta nia po ni ża ją cych
god ność czło wie ka al bo w ce lu po zy ska nia – wbrew
przepisom ustawy – ko mó rek, tka nek lub na rzą dów. 
Na le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność wo bec osób
ofe ru ją cych atrak cyj ne wa run ki za trud nie nia oso bom
bez kwa li fi ka cji lub nie zna ją cym ję zy ka ob ce go.

Handel ludźmi to ła ma nie praw czło wie ka. Czę sto
wią że się to z prze mo cą fi zycz ną i psy chicz ną. Dla te go,
aby unik nąć kło po tów za gra ni cą, war to za pa mię tać
kil ka podstawowych zasad. Gdy decydujesz się na
wyjazd: 

� zo staw naj bli ższym ad res, pod któ rym bę dziesz prze -
by wać za gra ni cą, nu mer te le fo nu, imię i na zwi sko
pra co daw cy oraz na zwi ska osób, z któ ry mi wy jeż -
dżasz (le piej nie wy ru szać w po je dyn kę), 
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Praca przymusowa



� koniecznie ustal czę sto tli wość kon tak tów te le fo nicz -
nych z bli ski mi,

� nie od da waj ni ko mu ory gi nal nych do ku men tów
(paszpor tu, do wo du oso bi ste go, pra wa jaz dy),

� nie pod pi suj do ku men tu w obcym języku, któ re go
tre ści nie ro zu miesz.

Pamiętaj!  Za gra ni cą Two je pra wa nie mo gą być
w ża den spo sób ogra ni czo ne. Sam de cy du jesz o miej -
scu pra cy, za miesz ka nia, o swo bod nym prze miesz -
cza niu się po te ry to rium kra ju, w któ rym prze by wasz.
Nikt nie ma pra wa zmuszać Cię do pra cy!

Po moc mo żna uzy skać:
La Stra da – Fundacja Prze ciw ko Han dlo wi Ludź mi i Nie -

wol nic twu pod ad re sem:  www.stra da.org.pl
tel. 22 628 99 99. 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla
Ofiar Handlu Ludźmi pod adresem: www.kcik.pl
tel. 22 628 01 20.
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Praca przymusowa



Po dej mu jąc za trud nie nie za gra ni cą pa mię taj, że rosz -
cze nia wy ni ka ją ce z za war tych umów bę dą roz pa try wa -
ne z re gu ły przez są dy cy wil ne, w opar ciu o prze pi sy
praw ne ob ce go sys te mu pra wa.
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Praca w krajach UE

W Ho lan dii – do któ rej obec nie uda je się znacz -
na gru pa Po la ków – in spek cja pra cy nie kon tro lu je
obo wiąz ku za war cia umo wy o pra cę lub prze strze -
ga nia jej wa run ków. Spra wy te sta no wią aspekt
pra wa cy wil ne go, któ ry mu si być nad zo ro wa ny sa -
mo dziel nie przez stro ny umo wy: 

�  człon ko wie związ ków za wo do wych mo gą
zwra cać się o po moc do swo je go związ ku
za wo do we go w Ho lan dii lub w kra ju po cho -
dze nia

�  pracownicy tymczasowi do SNCU (Stowa-
rzyszenia do spraw Przestrzegania Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tym-
czasowych) – www.sncu.nl

�  kierowcy zatrudnieni w sektorze między-
narodowego przewozu towarów mogą
zwracać się do stowarzyszenia VNB (Sto-
warzyszenia do spraw Przestrzegania Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Sekto-
ra Przewozu w Transporcie Drogowym), 
– www.stichtingvnb.nl

Przy kład



�  pracownicy sektora budowlanego mogą
zwracać się do stowarzyszenia do spraw
Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy 
w Sektorze Budowlanym – www.fnv.nl,
www.cnv.nl

Jed no cze śnie oso bom świad czą cym pra cę na
te re nie Ho lan dii przy słu gu je pra wo zło że nia skar -
gi do wła ści wej in sty tu cji na te re nie Ho lan dii
w po sta ci „For mu la rza skła da nia skarg do ho len -
der skiej In spek cji Pra cy w spra wie ewen tu al nych
na ru szeń prze pi sów so cjal nych zwią za nych z pra -
cą w Ho lan dii”, do stęp ne go pod ad re sem: 

https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/
klachtenformulier_Polish

Więcej informacji o warunkach pracy w Holandii
można znaleźć na stronach internetowych Państwo-
wej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl – w zakładce
„Warunki pracy w UE”.
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Praca w krajach UE
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Niezbędne elementy umów 
zawieranych z agencją

Przed przyjęciem oferty pracy u pracodawcy zagra-
nicznego żądaj od agencji zatrudnienia umowy na
piśmie i zwróć uwagę, czy zawiera wszystkie wymagane
elementy, w tym:

�  wskaza nie pra co daw cy za gra nicz ne go,

�  okres za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej,

�  ro dzaj oraz wa run ki pra cy i wy na gra dza nia, świad -
cze nia so cjal ne,

�  wa run ki ubez pie cze nia spo łecz ne go oraz od na -
stępstw nie szczę śli wych wy pad ków,

�  obo wiąz ki i upraw nie nia oso by kie ro wa nej do
pra cy oraz agen cji za trud nie nia,

�  za kres od po wie dzial no ści cy wil nej stron w przy -
pad ku nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na -
nia umo wy, w tym stro nę po kry wa ją cą kosz ty do -
jaz du i po wro tu oso by skie ro wa nej do pra cy
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w przy pad ku nie wy wią za nia się pra co daw cy za -
gra nicz ne go z wa run ków umo wy oraz tryb do -
cho dze nia rosz czeń.

Umo wa po mię dzy oso bą kie ro wa ną a agen cją za -
trud nie nia po win na rów nież za wie rać:

�  kwo ty na le żne agen cji za trud nie nia z ty tu łu kosz -
tów zwią za nych ze skie ro wa niem do pra cy za gra -
ni cą, 

�  in for ma cję o try bie i wa run kach do pusz cza nia cu -
dzo ziem ców do ryn ku pra cy w pań stwie jej wy ko -
ny wa nia.

Agen cja powinna posiadać zawartą umo wę z pra co -
daw cą za gra nicz nym. Mu si ona okre ślać: 

�  licz bę miejsc pra cy, 

�  okres za trud nie nia, 

�  ro dzaj oraz wa run ki pra cy, za sa dy wy na gra dza nia,
a ta kże przy słu gu ją ce świad cze nia so cjal ne,

�  za kres od po wie dzial no ści cy wil nej stron w przy -
pad ku nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na -
nia umo wy, w tym stro nę po kry wa ją cą kosz ty
do jaz du i po wro tu oso by skie ro wa nej do pra cy
w ra zie nie wy wią za nia się pra co daw cy za gra nicz -
ne go z wa run ków umo wy, tryb do cho dze nia
rosz czeń.

Agen cja świad czą ca usłu gi po śred nic twa pra cy nie
mo że kie ro wać osób do za gra nicz nej agen cji za trud -
nie nia.

Niezbędne elementy umów 
zawieranych z agencją



Agen cja za trud nie nia nie mo że po bie rać opłat wy -
ższych niż wy dat ki fak tycz nie po nie sio ne przez agen -
cję w związ ku ze skie ro wa niem do pra cy u pra co daw cy
za gra nicz ne go – patrz punkt „Obo wiąz ki agen cji za -
trud nie nia”. 

Po bie ra nie in nych opłat, 
np. za kon takt z pra co daw cą, kau cji, 
wszel kich opłat re kom pen su ją cych kosz ty, 
jest nie zgod ne z pra wem.

Agen cja za trud nie nia ma obo wią zek po in for mo wać
pi sem nie oso bę kie ro wa ną do pra cy po za kra jem o za li -
cza niu udo ku men to wa nych okre sów za trud nie nia za
gra ni cą, do okre sów pra cy w Rze czy po spo li tej Pol skiej
w za kre sie upraw nień pra cow ni czych, np. urlo pu. 
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Uwaga na nielegalne opłaty

Za li cze niu pod le ga ją wszyst kie okre sy za trud nie -
nia za gra ni cą u pra co daw cy za gra nicz ne go, nie za -
le żnie od kra ju, w któ rym mia ły miej sce oraz bez
wzglę du na oby wa tel stwo pra cow ni ka. 

Za gra nicz ne okre sy za trud nie nia mo żna udo ku -
men to wać wszel ki mi do ku men ta mi, któ re upraw -
do po dob nia ją fakt za trud nie nia u pra co daw cy za -
gra nicz ne go, np. umo wą o pra cę, za świad cze niem
wy sta wio nym przez pra co daw cę, od cin kami wy -
płat wy na gro dze nia czy za świad cze niami do ty czą -
cymi pod le ga nia ubez pie cze niu spo łecz ne mu.
Nie ko niecz nie mu si to być za gra nicz ny od po wied -
nik pol skie go świa dec twa pra cy.



Spo ry w za kre sie uzna nia za gra nicz nych okre sów za -
trud nie nia roz strzy ga wła ści wy sąd pra cy.
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Uwaga na nielegalne opłaty

War to wie dzieć!
Je śli nie je steś pe wien czy Two ja fir ma dzia ła zgod -
nie prze pi sa mi pra wa pra cy, zgłoś się do okrę go wych
in spek to ra tów pra cy lub do biur te re no wych okrę go -
wych in spek to ra tów pra cy, któ re dzia ła ją na te re nie
ca łej Pol ski.  Ad re sy i te le fo ny znaj dziesz na stronie
in ter ne to wej  www.pip.gov.pl

Na stro nie in ter ne to wej Pań stwo wej In spek cji Pra cy
www.pip.gov.pl znaj dziesz rów nież wie le po rad i pu -
bli ka cji z za kre su pra wa pra cy. Do wiesz się gdzie, jak
i kie dy mo żna sko rzy stać z po ra dy praw nej i po mo -
cy in spek cji pra cy. 



PIP pro wa dzi kon tro le do ty czą ce funk cjo no wa nia
pod mio tów świad czą cych usłu gi po śred nic twa pra cy
oraz pra cy tym cza so wej. 

Ad re sy okrę go wych in spek to ra tów pra cy znaj du ją się
na stro nie www.pip.gov.pl lub www.bip.pip.gov.pl 

Wnio sek o uka ra nie do wła ści we go są du re jo no we -
go in spek tor pra cy kie ru je za pro wa dze nie agen cji za -
trud nie nia bez wpi su do re je stru oraz:
� po bie ra nie do dat ko wych opłat od oso by, dla któ rej

po szu ku je za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej lub
któ rej udzie la się po mo cy w wy bo rze od po wied nie -
go za wo du i miej sca za trud nie nia, czy skie ro wa nej
do pra cy w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak tycz -
nych in nych niż prze wi dzia ne prze pi sa mi,

� nie prze strze ga nie za ka zu dys kry mi na cji,
� nie za wie ra nie umo wy z oso bą kie ro wa ną do pra cy

za gra ni cą lub w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak -
tycz nych,

� nieprzedstawianie osobie kierowanej za granicę 
do pracy lub w celu nabywania umiejętności prak-
tycznych pisemnej informacji o kosztach, opłatach 
i innych należnościach związanych z kierowaniem do
pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za
granicą lub przedstawianie informacji niezgodnych
ze stanem faktycznym.
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