Dziennik Ustaw Nr 221

— 17388 —

Poz. 1737

1737
USTAWA
z dnia 23 paêdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Art. 1. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89,
poz. 589 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ art. 3;
2) po art. 18 dodaje si´ art. 18a i 18b w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Agencja pracy tymczasowej wydaje
pracownikowi tymczasowemu Êwiadectwo pracy dotyczàce ∏àcznego zakoƒczonego okresu zatrudnienia
w tej agencji, obj´tego kolejnymi
umowami o prac´, nawiàzanymi
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 kolejnych miesi´cy.
2. Âwiadectwo pracy wydaje si´ w dniu
up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 1. Je˝eli jednak rozwiàzanie
lub wygaÊni´cie umowy o prac´ nawiàzanej przed up∏ywem 12 kolejnych miesi´cy przypada po up∏ywie
tego terminu, Êwiadectwo pracy wydaje si´ w dniu rozwiàzania lub wygaÊni´cia takiej umowy o prac´.
3. Je˝eli wydanie Êwiadectwa pracy
w terminach okreÊlonych w ust. 2 nie
jest mo˝liwe, agencja pracy tymczasowej, nie póêniej ni˝ w terminie kolejnych 7 dni, przesy∏a albo dor´cza
Êwiadectwo pracy pracownikowi
tymczasowemu lub osobie upowa˝nionej przez niego na piÊmie do odebrania Êwiadectwa pracy.

Art. 18b. 1. Pracownik tymczasowy mo˝e w ka˝dym czasie ˝àdaç wydania przez
agencj´ pracy tymczasowej Êwiadectwa pracy w zwiàzku z rozwiàzaniem
lub wygaÊni´ciem stosunku pracy.
2. Âwiadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie ka˝dej kolejnej umowy o prac´ lub ∏àcznego
okresu zatrudnienia obj´tego kolejnymi umowami o prac´.
3. Âwiadectwo pracy wydaje si´ w terminie 7 dni od dnia zg∏oszenia ˝àdania, a je˝eli jego wydanie w tym terminie nie jest mo˝liwe, agencja pracy
tymczasowej, nie póêniej ni˝ w terminie kolejnych 7 dni, przesy∏a albo dor´cza Êwiadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upowa˝nionej przez niego na piÊmie do
odebrania Êwiadectwa pracy.”;
3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie obejmujàcym 36 kolejnych miesi´cy
agencja pracy tymczasowej zatrudniajàca pracownika tymczasowego mo˝e skierowaç tego
pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy u˝ytkownika
przez okres nieprzekraczajàcy ∏àcznie 18 miesi´cy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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