dr BARBARA KRZYŚKÓW
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy

mgr URSZULA MILEWSKA
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Praca tymczasowa
jako nietypowa forma zatrudnienia (2)
– praca tymczasowa w prawie polskim

W drugiej czêści artyku³u omówiono zagadnienie pracy tymczasowej
jako jednej z najczêściej stosowanych nietypowych form zatrudnienia. Przedstawiono obowi¹zki pracownika, pracodawcy u¿ytkownika
oraz agencji pracy tymczasowej, w tym obowi¹zki z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, uwzglêdnione w prawie polskim.

Wstêp

Definicje

W pierwszej czêści artyku³u omówiono,
uwzglêdnione w prawie miêdzynarodowym,
takie istotne aspekty prawne nietypowych form
zatrudnienia, jak zagwarantowanie niedyskryminacji pracowników czy zapewnienie im bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. W czêści drugiej
przedstawiono zagadnienie pracy tymczasowej
– jako jednej z coraz czêściej stosowanych w Europie nietypowych form zatrudnienia. Omówiono
obowi¹zki pracownika, pracodawcy u¿ytkownika
oraz agencji pracy tymczasowej, w tym obowi¹zki
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, uregulowane w prawie polskim.
1

B. Krzyśków Ochrona pracowników zatrudnionych
w nietypowych stosunkach pracy (1). „Bezpieczeñstwo
Pracy” 5(452)2009.

1

Praca tymczasowa
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych2, przez pracê tymczasow¹ nale¿y rozumieæ
wykonywanie na rzecz danego pracodawcy
u¿ytkownika, przez okres nie d³u¿szy ni¿ wskazany
w ustawie, zadañ o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub zadañ, których terminowe
wykonanie przez pracowników zatrudnionych
przez pracodawcê u¿ytkownika nie by³oby mo¿liwe, lub których wykonanie nale¿y do obowi¹zków
nieobecnego pracownika zatrudnionego przez
pracodawcê u¿ytkownika. Pos³uguj¹c siê t¹ definicj¹ mo¿na wskazaæ dwie przes³anki, które musz¹
wyst¹piæ ³¹cznie, aby mo¿na by³o zakwalifikowaæ
dany stosunek pracy jako pracê tymczasow¹,
2

DzU nr 166, poz. 1608 z późn. zm.
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Temporary work as an unusual form of employment (2)
– temporary work in Polish law
The article discusses characteristic features of temporary work
that make it different from a typical employment relation. It
also presents the entities normally involved in temporary work
along with the employer’s obligations concerning occupational
health and safety.

a mianowicie: tymczasowy charakter pracy oraz
maksymalny termin trwania umowy3.
Pracodawca u¿ytkownik
Przy określeniu „pracodawca u¿ytkownik”
ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. odsy³a do nieobowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu (obecnie
materiê tê reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, DzU nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
która definiowa³a pracodawcê u¿ytkownika jako
pracodawcê lub podmiot niebêd¹cy pracodawc¹
w rozumieniu Kodeksu pracy4.
A. Sobczyk Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005.
4
Mamy tu sytuacjê podobn¹ do wystêpuj¹cej przy interpretacji art. 60 Konstytucji RP, gdzie za pracodawcê uwa¿a
siê podmiot, na rzecz którego świadczona jest praca bez
wzglêdu na podstawê jej świadczenia.
3
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W świetle powy¿szego, praca tymczasowa
charakteryzuje siê trójstronnym charakterem
zatrudnienia pomiêdzy pracownikiem, pracodawc¹ u¿ytkownikiem oraz agencj¹ pracy tymczasowej. Mo¿na wiêc mówiæ o pewnej formie
pośrednictwa pracy, która jest realizowana przez
takie instrumenty wspó³czesnego rynku pracy, jak
agencje pracy tymczasowej5.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik zobowi¹zany jest wykonywaæ pracê na rzecz
pracodawcy i pod jego kierunkiem, a tym samym
to pracodawca korzysta z pracy pracownika.
W przypadku zaś pracy tymczasowej, to nie tylko
pracodawca u¿ytkownik, ale i agencja, jako pracodawca w rozumieniu Kodeksu pracy, przejmuje
po czêści rezultat pracy pracownika (w formie
świadczenia pieniê¿nego otrzymywanego od
pracodawcy u¿ytkownika6). Szereg zró¿nicowañ
w porównaniu z typowym stosunkiem pracy
wynika w³aśnie z tej trójstronności, a tym samym
z konsekwencji z tego wynikaj¹cych – wzajemnych obowi¹zków pracownika i pracodawcy
u¿ytkownika oraz pozycji agencji pracy tymczasowej w tym uk³adzie. Określaj¹c uprawnienia
i obowi¹zki obu stron, wskazuje siê, ¿e uprawnieniom pracodawcy u¿ytkownika odpowiadaj¹
obowi¹zki pracownika tymczasowego, pozosta³e
zaś uprawnienia i obowi¹zki prawie w ca³ości roz³o¿one s¹ pomiêdzy agencjê pracy tymczasowej
a pracownika tymczasowego7.
Pojawienie siê tego trzeciego podmiotu (pracodawcy u¿ytkownika) stwarza sytuacjê, w której
pracodawca u¿ytkownik, niebêd¹cy pracodawc¹
w rozumieniu Kodeksu pracy, korzysta z pracy
pracownika i ma uprawnienia do kierowania pracownikiem. Za źród³o uprawnieñ kierowniczych
pracodawcy u¿ytkownika mo¿na przyj¹æ art. 31
Kodeksu pracy w zw. z art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (który wskazuje
na stosowanie przepisów prawa pracy w odniesieniu do pracownika i pracodawcy w obszarach
nieuregulowanych niniejsz¹ ustaw¹), zgodnie
z którym za pracodawcê bêd¹cego jednostk¹
organizacyjn¹, czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarz¹dzaj¹cy t¹ jednostk¹ albo inna wyznaczona do
5
J. Wratny Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. „Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne” 7/2007, s. 5.
6
M. Pêdziwiatr Uprawnienia kierownicze w stosunku
pracy tymczasowej. „Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne”
5/2008, s. 15.
7
A. Sobczyk Interesy pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym. „Monitor Prawa Pracy” 11/2005,
s. 303.
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Obowi¹zki pracownika,
pracodawcy u¿ytkownika
oraz agencji pracy tymczasowej

tego osoba, a wiêc – pracodawca u¿ytkownik. Nie
mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e pracodawca u¿ytkownik ma jakiekolwiek samoistne uprawnienia
w stosunku do pracownika, gdy¿ swoje funkcje
pe³ni jedynie z racji „korzystania” z obowi¹zków,
których u¿yczy³a mu agencja pracy tymczasowej,
a które uaktualniaj¹ siê w momencie zatrudnienia
pracownika przez agencjê i skierowania go do
pracy u pracodawcy u¿ytkownika. Pracodawca
u¿ytkownik ma uprawnienia do kierowania jedynie w stosunku do w³asnych pracowników, gdy¿
pracownika tymczasowego wi¹¿e wiêź jedynie
z agencj¹ pracy tymczasowej.
Próbuj¹c ustosunkowaæ siê do zagadnienia
zakresu podzia³u obowi¹zków pomiêdzy pracodawcê u¿ytkownika a agencjê pracy tymczasowej, nale¿y odwo³aæ siê do art. 14 ust. 1 ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Przepis ten stanowi, i¿ pracodawca u¿ytkownik wykonuje obowi¹zki pracodawcy w takim
zakresie, jaki jest niezbêdny do organizowania
pracy u danego pracodawcy u¿ytkownika.
W piśmiennictwie przyjmuje siê, ¿e pracodawca
u¿ytkownik ma znacznie mniejszy zakres upraw-

nieñ i obowi¹zków w stosunku do pracownika
tymczasowego ni¿ agencja pracy tymczasowej8.
Maj¹c na wzglêdzie okolicznośæ, ¿e pracodawca
u¿ytkownik jedynie „korzysta” z pewnych praw
pracodawcy, mo¿na stwierdziæ, ¿e uprawnienia
i obowi¹zki pracodawcy u¿ytkownika maj¹
charakter wtórny, gdy¿ realizuje on prawa
i obowi¹zki pracodawcy nie maj¹c przy tym statusu pracodawcy9. Ponadto warto nadmieniæ, ¿e
pracodawca u¿ytkownik ma prawo wydawania
poleceñ konkretyzuj¹cych powierzane pracownikowi zadania (zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10). Pracodawca
u¿ytkownik ma tak¿e kompetencje do wskazania
pracownikowi miejsca wykonywania pracy, co
jest realizowane w umowie zawieranej miêdzy
pracownikiem a agencj¹ pracy tymczasowej,
ustalane pomiêdzy pracodawc¹ u¿ytkownikiem
a agencj¹. Pracodawca u¿ytkownik określa tak¿e
czas pracy, aczkolwiek jedynym kompetentnym
podmiotem do zmiany wymiaru czasu pracy jest
agencja jako w³aściwy pracodawca pracownika
tymczasowego.
Obowi¹zki pracodawcy u¿ytkownika i agencji
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy
Przepisy z zakresu bezpieczeñstwa i higieny
pracy pracowników tymczasowych s¹ jednymi
z priorytetowych przepisów. Art. 9 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych do lipca
2007 r. stanowi³, i¿ to agencja pracy tymczasowej
i pracodawca u¿ytkownik powinni uzgodniæ na
piśmie miêdzy sob¹, jakie obowi¹zki pracodawcy
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy przejmuje pracodawca u¿ytkownik. Wyszczególnione
8
A. Chobot, K. Pachciarek Prawa i obowi¹zki agencji
pracy tymczasowej i pracodawcy u¿ytkownika wobec
pracownika tymczasowego. „Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne” 1/2005, s. 28.
9
A. Reda Nowe rozwi¹zania ustawowe w zakresie obowi¹zku pracodawcy u¿ytkownika zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. „Monitor Prawa Pracy” nr 11/07, s. 578.
10
Tj. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.
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Natomiast pracownika tymczasowego
definiuje cytowana ustawa o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych jako pracownika
zatrudnionego przez agencjê pracy tymczasowej wy³¹cznie w celu wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem
pracodawcy u¿ytkownika.

DzU nr 89, poz. 589 z późn. zm.
A. Reda Nowe rozwi¹zania ustawowe w zakresie
obowi¹zku pracodawcy u¿ytkownika zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. „Monitor Prawa Pracy” 11/07, s. 578.
13
T. Wyka Generalny obowi¹zek ochrony ¿ycia i zdrowia pracowników. „Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne”
4/2002, s. 24.
11

12

Fot. George Crux/Stock.XCHNG

by³y miêdzy innymi takie obowi¹zki, jak dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzie¿y
i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej, zapewnienie napojów i posi³ków
profilaktycznych, przeprowadzenie szkolenia
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego
oraz informowanie o tym ryzyku. Przepis ten zosta³ zmieniony art. 102 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy11. Zmiana
przepisu doprowadzi³a do przeniesienia tych
obowi¹zków na pracodawcê u¿ytkownika.
Obowi¹zek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy jest jednym
z najwa¿niejszych obowi¹zków pracodawcy
u¿ytkownika, ustawodawca zaś wyliczaj¹c obowi¹zki – takie m.in., jak obowi¹zek prowadzenia
ewidencji czasu pracownika tymczasowego oraz
wy³¹czenie mo¿liwości powierzenia wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego
podmiotu – podkreśla wagê ochrony pracownika
tymczasowego12. Ustawodawca w sposób restrykcyjny nak³ada na pracodawcê u¿ytkownika
obowi¹zki z zakresu bezpieczeñstwa i higieny
pracy, wyszczególniaj¹c je w art. 9 ust. 2a ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
w zamkniêtym katalogu obowi¹zków. Pozosta³e
mog¹ stanowiæ przedmiot umownych ustaleñ
pomiêdzy pracodawc¹ u¿ytkownikiem a agencj¹
pracy tymczasowej. Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ obowi¹zek skierowania na badania lekarskie,
który jest przedmiotem umownych ustaleñ
miêdzy agencj¹ a pracodawc¹ u¿ytkownikiem.
Oznacza to, ¿e jeśli pracodawca u¿ytkownik nie
podejmie tego obowi¹zku, a w umowie miêdzy
agencj¹ a pracodawc¹ u¿ytkownikiem nie zosta³o
sprecyzowane, do którego z podmiotów nale¿y
realizacja tego obowi¹zku, to wówczas spoczywa
on na agencji pracy tymczasowej.
Zgodnie z ustaw¹ o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowi¹zek utworzenia
s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy nie nale¿y
do katalogu obowi¹zków spoczywaj¹cych na
pracodawcy u¿ytkowniku. W literaturze podkreśla siê, ¿e okolicznośæ powoduj¹ca przeniesienie
czêści obowi¹zków w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy na pracodawcê u¿ytkownika nie
skutkuje ca³kowitym zwolnieniem agencji pracy
tymczasowej z tych obowi¹zków, gdy¿ to w³aśnie
agencja pracy tymczasowej jest pracodawc¹
w rozumieniu Kodeksu pracy, a tym samym zgodnie z art. 207 tego kodeksu na niej jako pracodawcy spoczywa obowi¹zek ochrony ¿ycia i zdrowia
pracownika; z faktu, i¿ na innych osobach ci¹¿¹
pewne obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy nie mo¿na wnioskowaæ, i¿ agencja
pracy tymczasowej jest zwolniona z obowi¹zku
ochrony ¿ycia i zdrowia pracownika13.

Ponadto, art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza zakaz
powierzania pracy szczególnie niebezpiecznej
pracownikom tymczasowym. Rodzaje prac
szczególnie niebezpiecznych określa rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy14. Wśród prac
szczególnie niebezpiecznych wymienia siê:
– roboty budowlane bez wstrzymania ruchu
zak³adu pracy lub jego czêści
– prace w zbiornikach, kana³ach i innych niebezpiecznych zamkniêtych przestrzeniach
– prace przy u¿yciu materia³ów niebezpiecznych
– prace na wysokości.
Rozporz¹dzenie to określa prace szczególnie
niebezpieczne, a tak¿e prace wymienione jako
szczególnie niebezpieczne w innych przepisach
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy lub
w instrukcjach eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji
oraz prace inne o zwiêkszonym zagro¿eniu
lub wykonywane w utrudnionych warunkach,
uznane przez pracodawcê za szczególnie
niebezpieczne. Dodatkowo, rozporz¹dzenie
zobowi¹zuje pracodawcê do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
wystêpuj¹cych w danym zak³adzie pracy.
14

Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionego przegl¹du prawodawstwa miêdzynarodowego i krajowego dotycz¹cego pracy tymczasowej, kwestie podzielenia
obowi¹zków pomiêdzy pracodawcê, pracodawcê
u¿ytkownika, a tak¿e ustalenie obowi¹zków pracownika tymczasowego s¹ w prawie regulowane
coraz bardziej rygorystycznie i szczegó³owo. Innym
problemem jest przestrzeganie obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracownikom tymczasowym. Badania w tym zakresie prowadzone s¹
obecnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy, przede wszystkim w formie ankiety obejmuj¹cej pracodawców
i pracowników tymczasowych. Przeprowadzone
badania pozwol¹ na ustalenie, czy przepisy polskie
s¹ wystarczaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia pracownikom tymczasowym,
a je¿eli tak nie jest, to w jakim kierunku powinny
iśæ zmiany, aby zrealizowaæ pe³n¹ ochronê tych
pracowników.
Publikacja przygotowana na podstawie wyników
uzyskanych w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków
pracy” dofinansowywanego w latach 2008-2010
w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny
koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy.

Tj. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
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