
Umowa o pracę tymczasową 
 

Pomiędzy firmą ____________________________________________ 
reprezentowaną przez prezes _________________________________ 

 
- dalej pracodawca lub agencja pracy tymczasowej lub 

agencja – oraz 

Panią/Panem ___________________________________________________________ 
dalej pracownik tymczasowy - 
 

zostaje na podstawie niem. Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (AÜG) zawarta 
następująca umowa o pracę. 

 
§1 Kierowanie pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy użytkownika, pozwolenie 
(ewent. pozwolenie na pracę) 

 
(1) Agencja pracy tymczasowej znajduje się zgodnie z § 1 AÜG w posiadaniu pozwolenia na 
zatrudnienie pracowników tymczasowych wystawionego w dniu 10.02.2017 przez Federalny Urząd 
Pracy w Düsseldorfie. 
Agencja pracy tymczasowej powiadomi niezwłocznie pracownika tymczasowego o wygaśnięciu 
podstaw do zezwolenia, nieprzedłużeniu, cofnięciu lub pozbawieniu pozwolenia. Powiadomienie 
będzie zawierać informację o okresie rozwiązania umowy o pracę. 

 
(2) Agencja pracy tymczasowej kieruje odpłatnie pracownika tymczasowego do pracy u 
pracodawcy użytkownika. Dlatego też przedmiotem niniejszej umowy o pracę jest również 
kierowanie pracownika tymczasowego do klientów agencji (pracodawcy użytkownika) w celu 
świadczenia pracy. Pracownik tymczasowy wyraża zgodę na kierowanie go do pracy. 

 
§2 Zakres pracy, uprawnienie do wydawania poleceń, uprawnienia, zdolność do pracy 

 
(1) Pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony jako ____________________________ i 
wykonuje pracę jako pracownik tymczasowy w rozumieniu niem. Ustawy o zatrudnieniu 
pracowników tymczasowych. 

 
Agencja zastrzega sobie również powierzenie pracownikowi tymczasowemu prac innych lub 
prac dodatkowych równoważnych lub dostosowanych do możliwości, również w innych 
miejscowościach (jednak wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec). 

 
Pracownik tymczasowy jest w tych ramach zobowiązany do tego, aby wykonywać pracę u klienta 
agencji (pracodawcy użytkownika) również poza miejscem jego siedziby w _____________ - na terenie 
Republiki Federalnej Niemiec. 

 
Agencja jest uprawniona w każdej chwili do odwołania pracownika tymczasowego z miejsca 
pracy i do wyznaczenia mu, w ramach zawartej z nim umowy o pracę, innego miejsca pracy. 

 
(2) Pracownik tymczasowy podlega na okres skierowania do pracy do pracodawcy użytkownika 
prawu pracodawcy użytkownika do wydawania pracownikowi poleceń w ramach niniejszej umowy. 
Zmiany dotyczące czasu skierowania, czasu pracy jak również rodzaju pracy i wynagrodzenia są 
skuteczne jedynie w wyniku ustalenia pomiędzy pracownikiem tymczasowym i agencją. 

 
(3) W okresach czasu, kiedy pracownik tymczasowy nie jest skierowany do pracy do 
pracodawcy użytkownika, jest on zobowiązany do gotowości świadczenia pracy na rzecz 
agencji. Jeżeli również 
agencja nie ma pracy dla pracownika tymczasowego, jest on zobowiązany do tego, aby codziennie 
zgłaszać 
się do biura agencjii i informować sie o dalszych skierowaniach do pracy. 

 
(4) Pracownik tymczasowy uzyskał następujące świadectwa względnie 
kwalifikacje:  
(a) _________________________ 

 

Pracownik tymczasowy posiada posiada doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach: 
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(a) _____________________, szczególnie ____________________ 
 

Pracownik tymczasowy udokumentowł powyższe kwalifikace przez przedłożenie świadectw / 
zaświadczeń o egzaminach. 

 
(5) Pracownik tymczasowy, bez szczególnego pisemnego pełnomocnictwa pracodawcy, nie 
jest upoważniony do przewozu i kasowania pieniędzy. 

 
(6) Pracownik tymczasowy jest zobowiązany do sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań 
oraz do dbania o interesy agencji i jej klientów (pracodawców użytkowników). 

 
(7) Pracownik tymczasowy oświadcza, że jest zdolny do wykonywania zaplanowanej dla niego pracy, 
nie jest chory na żadną niebezpieczną chorobę zakaźnią oraz nie istnieją żadne inne przeszkody, 
które by mu znacznie utrudniały lub uniemożliwiały wykonywanie pracy w zakresie umowy obecnie lub 
w przyszłości. Jest on zobowiązany do tego, aby na żądanie agencji przed podjęciem przez niego 
pracy wzgl. przed odesłaniem do pracodawcy użytkownika poddał się odpowiednim badaniom 
lekarskim (badaniom przed zatrudnieniem). Koszty tych badań ponosi pracodawca. 

 
§ 3 Początek i okres trwania umowy, ograniczenia czasowe, okres próbny 

 
(1) Umowę o pracę zawiera się na okres ograniczony, rozpoczyna się dnia ________ a 
kończy dnia ____________, bez konieczności jej wypowiedzenia. 

 
Pracownik tymczasowy oświadcza, że zgodnie z punktem 1 przed rozpoczęciem stosunku pracy 
nie był nigdy zatrudniony w agencji. Fałszywa informacja dotycząca tego punktu upoważnia 
agencję do podważenia umowy z powodu podstępnego wprowadzenia w błąd. 

 
Jeżeli stosunek pracy będzie kontynuowany po okresie na jaki został zawarty, bez ustalenia czasowo 
ograniczonego przedłużenia lub stosunek pracy będzie trwał ponad okres 2 lat, to powstaje stosunek 
pracy na czas nieokreślony. 

 
(2) Pierwsze 2 miesiące(ęcy) pracy są okresem próbnym. W okresie próbnym stosunek pracy może 
zostać rozwiązany przez obie strony z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 
(3) Po upływie okresu próbnego stosunek pracy (również ten na czas określony) może zostać wy- 
powiedzony przez obie strony z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenie zgodnie z § 622 
niem. 
K.c. Przedłużony okres wypowiedzenia zgodnie z § 622 ust. 2 niem. K.c. obowiązują również w 
przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika tymczasowego. 

 
(4) Stosunek pracy ustaje, bez konieczności jego wypowiedzenia, najpóźniej z upływem tego miesiąca, 
w którym pracownik tymczasowy osiągnął wiek emerytalny wymagany dla uzyskania świadczeń z 
niem. ustawowego systemu ubezpieczeń społecznych lub z chwilą, od kiedy pracownik pobiera 
emeryturę lub rentę, bez względu na jej charakter. To obowiązuje również w przypadku, kiedy 
pracownik otrzyma decyzję niem. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczeń 
rentalnych z powodu zupełnej niezdolności do pracy. 

 
(5) Prawo do wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia nie jest ograniczone 
powyższymi regulacjami. 

 
§ 4 Czas pracy 

 
(1) Średni tygodniowy wymiar pracy wynosi ____ godzin. Przerwy nie są wliczane do czasu pracy. 
Tygodniowy czas pracy może być, w zależności od ilości pracy i zapotrzebowania klienta, 5 lub 6 
dniowy jak również może zostać różnie rozdzielony na wiele tygodni lub miesięcy. 

 
(2) Pracownik tymczasowy jest zobowiązany, w ramach ustawowo dopuszczalnych, do 
wykonywania pracy w godzinach nocnych, pracy na zmianę (także w systemie wielozmianowym) jak 
również do pracy w niedziele i święta oraz do pracy dodatkowej lub do nadgodzin. 
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(3) Pracownika tymczasowego obowiązują czasy pracy w danym zakładzie pracodawcy użytkownika. 
 

(4) Początek i koniec codziennego czasu pracy włącznie z przerwami oraz rozłożenie czasu pracy 
na poszczególne dni tygodnia jest uwarunkowane ustaleniami lub wytycznymi obowiązującymi w 
danym zakładzie pracodawcy użytkownika. 

 
(5) Pracownik tymczasowy nie może żądac określonego czasu pracy ( stałe codzienne godziny pracy, 
pora pracy, zmiana wczesna/późna/nocna, praca na zmiany i.t.p.) 

 
(6) W okresie zatrudnienia w zakładzie agencji pracy tymczasowej rozpoczęcie, koniec i rozkład 
codzien- nego czasu pracy i przerw w pracy są zależne od warunków panujących w zakładzie. 
[Jeżeli rzeczywista ilość przepracowanych godzin odbiega od indywidualnego wymiaru pracy zgodnie z 
ust 
1, to różnica zostanie zapisana na koncie czasu pracy. Nadwyżki zostaną wyrównane przez zwolnienie 
z obowiązku świadczenia pracy (tzw. wolne) bez dodatków] 

 
 

§ 5 Wynagrodzenie za pracę, płatności, zaświadczenia o pracy 
 

(1) Wynagrodzenie za pracę 
 

Miesięczne wynagrodzenie brutto (w euro) 

............................ lub 

wynagrodzenie (każda pozycja kwota brutto w euro): 
 

stawka godzinowa: __________ dodatki/dopłaty za: 
 

pracę dodatkową ____% 
pracę w nocy _____% 
niedziele/święta ________% 
inne (........................)  

 
gratyfikacje bożonarodzeniowa    ____________ 

urlopowa       ________________ 
 

inne składniki wynagrodzenia _________________ 
 

(2) Wypłata jest dokonywana najpóźniej do __________ dnia następnego miesiąca. Wypłata 
wynagrodzenia dokonywana jest bezgotówkowo. Pracownik tymczasowy zobowiązuje się do 
podania agencji danych swojego konta bankowego przed rozpoczęciem stosunku pracy. 

 
(3) W okresie, kiedy pracownik tymczasowy nie jest kierowany do pracy, agencja płaci pracownikowi 
tymczasowemu roszczenie o wynagrodzenie zgodnie z zasadą wynagrodzenia za pracę, tak jak by 
została ona wykonana. 

 
(4) Każdorazowy pracodawca użytkownik, do którego zostaje kierowany pracownik tymczasowy, 
okres skierowania jak również każdorazowe istotne warunki pracy łącznie z wynagrodzeniem 
porównywalnego pracownika zakładu pracodawcy użytkownika zostaną zanotowane przed każdym 
skierowaniem 
w załączniku „Istotne warunki pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika” (= załącznik 1). 
W odniesieniu do stosunku pracy znajdują zastosowanie odpowiednie najistotniejsze warunki pracy 
w zakładzie pracodawcy użytkownika zawarte w zalączniku 1. Zasady obowiązujące w zakładzie 
mają na okres skierowania wyższą rangę niż ustalenia wynikające z niniejszej umowy o pracę. 

 
W okresach, w których pracownik tymczasowy nie jest skierowany do pracodawcy użytkownika, 
obowiązuje w stosunku do warunków pracy wyłącznie regulacja wynikająca z niniejszej umowy (bez 
załącznika 1). Korzystniejsze warunki pracy wynikające z poprzedzającego akapitu obowiązują 
jedynie w okresie każdorazowego skierowania, co wyłącza roszczenie pracownika tymczasowego o 
dalsze 
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zapewnienie tych warunków po zakończeniu każdorazowego skierowania. 
 

Wypłata jakichkolwiek premii, gratyfikacji i innych szczególnych świadczeń, które nie są 
wynagrodzeniem za świadczoną pracę, stanowi dobrowolne świadczenie agencji, z zastrzeżeniem, że 
również powtórna zapłata nie ugruntowuje roszczenia  - ani co do jego podstawy ani co do wysokości - 
pracownika tymczasowego do tego świadczenia w przyszłości. 

 
 

§ 6 Urlop 
 

(1) Pracownik tymczasowy ma w każdym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego 
z zachowaniem ciągłości wypłaty wynagrodzenia. Roczny urlop wynosi łącznie _____ dni roboczych i 
składa się z ustawowego urlopu minimalnego w wysokości ______ dni roboczych na rok 
kalendarzowy (przy  5 dniowym tygodniu pracy) i dodatkowo do ustawowego urlopu minimalnego 
zapewniony w umowie (wykraczający ponad ustawowy) urlop w wysokości kolejnych _________ dni 
roboczych w roku kalenarzowym. 

 
(2) Agencja ustala urlopu uwzględniając życzenia pracownika tymczasowego, interesy zakładu 
pracy  i w szczególności już zaplanowane okresy skierowania do pracodawcy użytkownika (w 
porozumieniu 
z zakładem pracodawcy użytkownika) oraz życzenia innych pracowników dotyczące okresu 

urlopowego. Przy udzieleniu urlopu zostaje wykorzystany wzgl. zużyty najpierw urlop ustawowy. 

(3) W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stosunku pracy w ciągu roku pracownik tymczasowy 
ma prawo jedynie do części urlopu w wysokości 1/12 za każdy miesiąc istnienia stosunku pracy w 
roku rozpoczęcia/zakończenia stosunku pracy, minimalnie jednak ustawowy wymiar urlopu. 

 
(4) W przypadku dodatkowego urlopu, wynikającego z umowy o pracę, obowiązuje inaczej niż w przy- 
padku ustawowego minimalnego wymiaru urlopu, że prawo do urlopu wygasa po upływie okresu 
przejściowego (31.03 roku następnego) również wtedy, kiedy nie mógł zostać wykorzystany ze 
względu na niezdolność do pracy pracownika tymczasowego. Jeżeli stosunek pracy ustaje kiedy 
pracownik tym- czasowy jest niezdolny do pracy i nie mógł wykorzystać swojego urlopu do końca 
okresu przejściowego 
(31.03 roku następnego) to nie następuje odszkodowanie za niewykorzystany urlop. 

 
(5) Urlop przysługujący pracownikowi tymczasowemu w danym roku zostaje skrócony o jedną 
dwunastą za każdy pełny kalendarzowy miesiąc zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy ze 
względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub urlopu w celu pielęgnacji bliskiej osoby. 

 
(6) O urlop należy złożyć najpóźniej 6  tygodni przed jego planowanym rozpoczęciem. 

 
§ 7 Niemożliwość świadczenia pracy z ważnego powodu 

 
(1) W przypadku niemożliwość świadczenia pracy z ważnego powodu lub niezdolości do pracy 
pracownik tymczasowy jest zobowiązany przed podjęciem pracy do bezzwłocznego telefonicznego, 
słownego lub pisemnego powiadomienia agencji o przewidywanej niemożliwości świadczena pracy 
wzgl. niezdolności do pracy oraz o przewidywanym okresie niemożliwości świadczenia lub 
niezdolności do pracy. 

 
(2) Jeżeli pracownik tymczasowy jest niezdolny do pracy z powodu zachorowania i niezdolność do 
pracy jest dłuższa niż trzy dni klendarzowe to – niezależnie od obowiązku poinformowania zgodnie z 
ust. 1 – musi najpóźniej następnego dnia roboczego przedłożyć agencji zaświadczenie lekarskie o 
niezdolności do pracy oraz okresie jego trwania. 
Agencja ma prawo aby żądać przedłożenia zwolnienia lekarskiego pierwszego dnia niezdolności do 
pracy. 

 
Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż jak jest określona w zwolnieniu, to pracownik tymczasowy 
jest zobowiązany o dalszej niezdolności do pracy oraz przewidywanym okresie niezdolności do pracy 
ponownie niezwłocznie (tzn. z reguły przed upływem zaświadczonego okresu niezdolności do pracy) 
powiadomić agencję (zob. ust. 1). Ponadto pracownik tymczasowy musi najpóźniej następnego dnia 
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roboczego przedłożyć (tzn. pierwszego dnia roboczego po upływie pierwotnie zaświadczonego 
okresu niezdolności do pracy) nowe zaświadczenie o niezdolności do pracy. 

 
(3) O ponownym podjęciu pracy należy powiadomić agencję najpóźniej jeden dzień roboczy wcześniej. 

 
(4) Wynagrodzenie za okres choroby jest uregulowane niem. Ustawą o wynagrodzeniu za pracę w 
święta i w okresie choroby. 

 
(5) Roszczenia w oparciu o § 616 niem. K.c. nie mają zastosowania, regulacja zostaje wyłączona. 

 
 

§ 8 Obowiązek zachowania tajemnicy 
 

Pracownik tymczasowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o zakładzie i 
związanych z prowadzeniem działalności zakładu, jak również o poufnych sprawach zarówno w 
agencji, jakt też 
każdorazowego zakładu pracodawcy użytkownika w czasie trwania i po ustaniu  stosunku pracy 
względnie 
każdorazowego skierowania do pracodawcy użytkownika. 

 
 

§ 9 Uboczna działalność zarobkowa 
 

Pracownik tymczasowy może podjąć i wykonywać uboczną działalność zarobkową jedynie za 
wcześniejszą zgodą agencji. Jeżeli w uboczna działalność nie wpłynie lub włynie tylko w 
nieznacznym stopniu na interesy agencji, to agencja jest zobowiązana do udzielenia zgody na 
uboczną działalność zarobkową. 

 
§ 10 Strajk w zakładzie pracodawcy użytkownika 

 
(1) W przypadku strajku w zakładzie pracodawcy użytkownika  należy w takim przypadku zgodnie z 
re- gulacją § 11 ust. 5 wiersz 1 i 2 niem. Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych zwrócić 
uwagę na zakaz kierowania pracownika tymczasowego, o ile musiałby on wykonywać w zakładzie 
pracodawcy użytkownika prace, które dotychczas wykonywali biorący udział w strajku pracownicy 
lub pracownicy, którzy przejęli wykonywanie prac od biorących udział w strajku pracowników. 

 
(2) Zgodnie z § 11 ust. 5 wiersz 3 niem. Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych 
pracodawnik tymczasowy nie jest zobowiązany do pracy u pracodawcy użytkownika, jeżeli strajk ma 
miejsce bez- pośrednio u niego. 

 
 

§ 11 Klauzula dopuszczające odmienne (niż ustawowe) ustalenia, nadrzędność ustaleń 
zakładowych 

 
Strony są zgodne co do tego, że odnośne aktualnie obowiązujące w zakładzie umowy i regulaminy 
za- kładowe, polecenia służbowe itd. są również wtedy priorytetowe wobec ustaleń zawartych w 
niniejszej umowie lub wobec indywidualnych ustaleń w umowach, łącznie z zapewnionymi 
świadczeniami socjalnymi również wtedy, kiedy ustalenia umowy są korzystniejsze. 

 
 

§ 12 Dane osobowe 
 

O zmianach dotyczących danych osobowych pracownika tymczasowego, które mogłyby być 
istotne ze względu na stosunek pracy, w szczególności zmiana adresu lub stanu cywilnego, 
należy niezwłocznie powiadomić agencję. 

 
 

§ 13 Zapobieganie wypadkom 
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(1) Pracownikowi tymczasowemu zwraca się wyraźnie uwagę na znaczenie przestrzegania 
przepisów dot. bezpieczeństwa pracy zarówno w agencji jak też w różnych zakładach pracodawców 
użytkowników 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania a wszczególności do noszenia osobistych środków ochronnych. 

 
 
 
 

(2) Pracownik tymczasowy jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia agencji o 
ewen- tualnych wypadkach przy pracy. 

 
 

§ 14 Broszura 
 

(1) Pracownik tymczasowy otrzymuje jako załącznik do niniejszej umowy o pracę „Broszurę dla 
pracownic i pracowników tymczasowych” w języku niemieckim wydaną przez Federalny Urząd Pracy 
(= załącznik 2). Otrzymuje on również jeden egzemplarz niniejszej umowy. 

 
(2) Jeżeli pracownik tymczasowy nie jest obywatelem Niemiec to na żądanie otrzyma on 
broszurę i zestawienie najistotniejszych ustaleń umowy o pracę w języku ojczystym. 

 
 

§ 15 Forma pisemna, wyłączenie przyjętej w zakładzie praktyki 
 

(1) Uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy o pracę, włącznie ze zniesieniem rygoru zachowania formy 
pisemnej, wymagają formy pisemnej aby brać skuteczne. Nie dotyczy to indywidualnych ustaleń 
zawartych ustnie. 

 
(2) Powtarzające się i bezwarunkowe przyznanie przez agencję świadczeń lub ulg, do których 
pracownik tymczasowy nie może rościć praw na podstawie niniejszej umowy o pracę lub innych 
ustaleń, nie są podstawą do roszczenia przez pracownika tymczasowego praw do ciągłego 
świadczenia. Również zniesienie tego ustalenia wymaga jednoznacznego porozumienia stron. 

 
(3) Przy zawieraniu niniejszej umowy nie zostały dokonane dodatkowe ustalenia ustne. 

 
 

§ 16 Terminy prekluzyjne 
 

Wszelkie obustronne roszczenia wynikające z niniejszej umowy o pracę – z wyjątkiem roszczeń 
związanych z naruszeniem życia, ciała oraz zdrowia jak również wynikających z umyślnego lub 
rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez agencję, jej ustawowego przedstawiciela lub 
pełnomocnika lub roszczeń pracownika i z wyjątkiem roszczeń o zapłatę płacy minimalnej zgodnie z 
§ 1 niem. Ustawy 
o płacy minimalnej lub na podstawie innych przepisów dotyczących roszczeń o zapłatę 
gwarantowanej przez pracodawcę płacy minimalnej – muszą zostać zgłoszone w przeciągu trzech 
miesięcy od ich 
wymagalności stronie przeciwnej w formie pisemnej, inaczej przepadają. 

 
 

§ 17 Uwagi końcowe 
 

Jeżeli pojedyńcze ustalenia niniejszej umowy są lub staną się nieskuteczne, to nie dotyczy to 
pozostałych ustaleć umowy. 

 
 

§ 18 Gromadzenie i przetważanie danych osobowych 
 

Pracownik tymczasowy wyraża zgodę na pobieranie, zapamiętywanie, przetwarzanie oraz 
wykorzystywanie jego danych włącznie z danymi osobowymi przez agencję, o ile wymagają tego 
ramy stosunku pracy. 

 
Pracownik tymczasowy wyraża również zgodę na przekazanie tych danych potencjalnemu jak 
również aktualnemu pracodawcy użytkownikowi, jak również na pobieranie, zapamiętywanie, 
przetwarzanie oraz wykorzystywanie tych danych przez niego w ramach skierowania do pracy. 
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 _________ dnia __________                      ___________ dnia ______________ 
 
 
 
 
 

........................................ ...................................... 
Agencja Pracownik tymczasowy 

 
 
 
 

Załączniki: 
załącznik 1 – Informacja o kierowaniu pracownika tymczasowego do pracy, zestawieniu dot. 

skierowania oraz podstawowych warunków w zakładzie pracodawcy 
użytkownika 

załącznik 2 – „Broszura dla pracownic i pracowników tymczasowych” wydana przez Federalny 
Urząd Pracy 
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Załącznik 1 – do umowy o pracę tymczasową z dnia ...................................... 
 
Pomiędzy firmą ______________________________________________ 

 
reprezentowaną przez prezes __________________________________ 
- dalej pracodawca lub agencja pracy tymczasowej lub 

agencja – oraz 

Panią/Panem ________________________________________________ 
dalej pracownik tymczasowy - 
 
 

Informacja o kierowaniu pracownika tymczasowego do pracy, zestawieniu dot. skierowania 
oraz o istotnych warunkach zakładu pracodawcy użytkownika. 

 
 

1. Pracownik tymczasowy zostaje skierowany do pracy przez agencję 
 
 

 ja ko  pracow nik ty mczasow y  zgodnie  z  niem.  U staw ą o zatrudnieniu  

pracow nikó w  tymczasowych (AÜG) 

do zakładu (pracodawca użytkownik)  
      __________________________________________________ 
 

2. Okres skierowania: 
Skierowanie jest czasowo ograniczone i ma miejsce w okresie od __________ do ___________ 

 
3. Charakter pracy: 

Pracownik tymczasowy zostaje skierowany do pracy na stanowisko lub do wykonywania 
poniższych czynności: 

 
jako  __________________________ 
rodzaj pracy: ____________________ 
szczególne cechy związane z pracą:  _____________________________ 
wymagane kwalifikacje (np. czeladnik, mistrz): ______________________ 
wymagane zdolności/doświadczenia zawodowe:  ______________________________________ 

 
4. Podstawowe warunki pracy: 

W przewidywanych charakterze pracy obowiązują następujące podstawowe warunki 
pracy (informację o porównywalnych pracownikach w zakładzie pracodawcy 
użytkownika podał 
pracodawca użytkownik) 

 
Porównywalni pracownicy w zakładzie pracodawcy użytkownika:  tak /  nie 
Jeżeli istnieją porównywalni pracownicy: 

 
  obowiązuje następujący układ zbiorowy pracy ......................................................... 

(informacja o układzie zbiorowym pracy służy do ustalenia taryfowego wynagrodzenia za 
pracę oraz innych podstawowych warunków pracy zgodnie z § 8 ust. 1 AÜG i nie stanowi 
żadnego dotyczącego prawa pracy odniesienia do układu zbiorowego pracy) 

 
 nie obowiązuje żaden układ zbiorowy pracy 

 
a) wynagrodzenie (kwoty brutto w euro): 

 
stawka godzinowa ________ dodatki/dopłaty za: 

 
pracę dodatkową ___% 
pracę w nocy  ___% 
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niedziele/święta ______% 
 

gratyfikacje bożonarodzeniowa -   _________________ 
urlopowa  -   ________________________ 

 
inne składniki wynagrodzenia ___________________________________ 

 
b) pozostałe podstawowe warunki pracy 

 
czas pracy: _________________         przerwy:  ______________________ 
roczny wymiar urlopu: ____________     pozostałe dni wolne od pracy: żadne  
emerytura zakładowa:  tak, miesięczna składka --- euro /    nie 
inne (................................................) nie zostaje nic uzgodzone 

 
 
 
 
 
 
 

 _________ dnia ____________                   __________ dnia _______________ 
 
 
 
 

........................................ ................. ...................................... ................... 
Agencja Pracownik tymczasowy 

info
Textfeld
                                                                                                             geschütztes Dokument




