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– badania ankietowe

Artyku³ jest kontynuacj¹ serii artyku³ów na temat pracy tymczasowej. Przedstawiono w nim informacje na
temat badañ ankietowych dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy pracownikom tymczasowym, a tak¿e omówiono wyniki tych badañ.
Working conditions of part-time employees – survey results
The article continues the topic of part-time employment. It presents survey data related to occupational safety
and health issues of part-time employees. It also discusses research results.

Wstêp
Artyku³ jest kontynuacj¹ tematyki dotycz¹cej
zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy
pracowników tymczasowych przedstawionej
w „Bezpieczeñstwie Pracy” nr 5 i 6/2009.
W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak
i w innych pañstwach Unii Europejskiej mo¿na
zauwa¿yæ szybki wzrost liczby pracowników
zatrudnionych za porednictwem agencji pracy tymczasowej. W Polsce w 2008 r. dzia³a³o
na rynku 166 takich agencji, zatrudniaj¹cych 520
tys. pracowników tymczasowych. Specyfika tej
pracy, polegaj¹ca na zawarciu przez pracownika
umowy o pracê z jednym podmiotem – agencj¹
pracy tymczasowej i wykonywaniem przez tego
pracownika pracy u innego – tzw. pracodawcy
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u¿ytkownika oraz stosunkowo krótkim (nie d³u¿szym ni¿ 18 miesiêcy) okresie zatrudnienia,
powoduj¹, ¿e mog¹ pojawiæ siê nieprawid³owoci
w kszta³towaniu warunków pracy pracowników
tymczasowych.
Tak¿e krótki okres, od kiedy w Polsce
wystêpuje ta forma zatrudnienia oraz doæ
ogólne wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa
i higieny pracy uzasadnia³y podjêcie badañ
dotycz¹cych warunków pracy pracowników
tymczasowych.
Praca tymczasowa jako forma zatrudnienia
wystêpuje w Polsce od 2003 r. Do nowelizacji
ustawy w 2007 r. obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy nie by³y uregulowane
ustawowo, a przepisy ustawy o zatrudnieniu

pracowników tymczasowych1 odsy³a³y w tym zakresie do ustaleñ pomiêdzy pracodawc¹ (agencj¹
pracy tymczasowej) a pracodawc¹ u¿ytkownikiem. W 2007 r. w nowelizacji ustawy wymienione
zosta³y enumeratywnie obowi¹zki w zakresie
bhp spoczywaj¹ce na pracodawcy u¿ytkowniku. Nale¿¹ do nich: dostarczenie pracownikowi
tymczasowemu odzie¿y i obuwia roboczego,
rodków ochrony indywidualnej; zapewnienie
napojów i posi³ków profilaktycznych; przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, ustalenie okolicznoci i przyczyn
wypadku przy pracy; przeprowadzenie oceny
ryzyka zawodowego oraz informowane o tym
ryzyku. Okrelenie, do kogo nale¿y realizacja
pozosta³ych obowi¹zków, wynikaj¹cych z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych – na agencji
pracy tymczasowej czy pracodawcy u¿ytkowniku – powinno znaleæ siê w umowie zawartej
pomiêdzy stronami. W przypadku, gdy umowa
nie zawiera takich ustaleñ, obowi¹zki z zakresu
bhp spoczywaj¹ – zgodnie z Kodeksem pracy
– na pracodawcy, którym w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego jest agencja
pracy tymczasowej.
W celu ustalenia, czy przestrzegane s¹ przepisy zawieraj¹ce wymagania dotycz¹ce warunków
pracy pracowników tymczasowych, Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut
Badawczy przeprowadzi³ badania ankietowe.
Ankieta by³a anonimowa. Badania zosta³y
przeprowadzone za porednictwem agencji pracy
tymczasowej w Warszawie, Krakowie i Gdañsku.
Uzasadnieniem do skorzystania z porednictwa
agencji by³ fakt, ¿e maj¹ one najwiêksze mo¿liwoci
dotarcia do pracowników tymczasowych oraz daj¹
gwarancjê rzetelnoci przeprowadzenia ankiety.

Opis kwestionariusza do badañ
Ankieta, w celu wyodrêbnienia pytañ ogólnych i otwartych od pytañ bezporednio dotycz¹cych spraw z zakresu bhp, sk³ada³a siê
z trzech czêci.
1

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 ze zm.)

Pu – pracodawca u¿ytkownik; Agp – agencja pracy tymczasowej

Rys. 1. Odpowiedzi „tak” na pytania dotycz¹ce realizacji obowi¹zków w zakresie badañ
lekarskich, szkolenia bhp i zapewnienia odzie¿y i obuwia roboczego oraz rodków ochrony
indywidualnej
Fig. 1. “Yes” answers to questions related to compliance with requirements like medical
exams, occupational safety and health training, provision of working clothes and footwear, and personal protective equipment.

W pierwszej czêci ankiety dla pracowników
tymczasowych zawarto dane dotycz¹ce wieku,
p³ci, sta¿u pracy ogó³em i jako pracownika
tymczasowego, zawodu wyuczonego oraz redniego okresu zatrudnienia. Informacje te s³u¿y³y
zidentyfikowaniu osób, które podejmowa³y pracê
tymczasow¹.
Czêæ druga ankiety dotyczy³a realizacji przez
pracodawcê wymagañ z zakresu bhp. W tej
czêci pytano pracowników tymczasowych o:
1) informacje na temat realizacji podstawowych
obowi¹zków z zakresu bhp (w tym: badania
przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej, szkolenia w zakresie bhp i przydzia³
rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y oraz
obuwia roboczego), 2) realizacjê obowi¹zków
informacyjnych wynikaj¹cych z przepisów Kodeksu pracy w zakresie bhp (m.in. rozk³ad czasu
pracy i sposób jego rozliczania), 3) informacje
natury organizacyjnej, maj¹ce wp³yw na kszta³towanie warunków pracy, oraz 4) prawid³owoæ
ustalania i ewidencjonowania czasu pracy i godzin
nadliczbowych.
Trzecia czêæ ankiety zawiera³a pytania
ró¿ne, dotycz¹ce sposobu rozliczania pracy
w godzinach nadliczbowych; maksymalnego
okresu zatrudnienia jako pracownika tymczasowego w ci¹gu 12 miesiêcy oraz pytania otwarte,
pozwalaj¹ce na wyra¿enie swojego stanowiska
i subiektywnego odczucia bez narzucania formy
odpowiedzi. Pytania te dotyczy³y przede wszystkim wyra¿enia przez respondentów opinii,
czy maj¹ w wystarczaj¹cym stopniu zapewnion¹
ochronê zdrowia oraz czy ochrona ta jest lepsza,
czy te¿ gorsza od tej, jak¹ maj¹ pracownicy
stali (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy).
Ostatnie pytanie dotyczy³o przyczyn podjêcia
pracy tymczasowej.

Rys. 2. Wskazanie stron dotycz¹ce realizacji obowi¹zku skierowania na badania lekarskie
i przekazywanie informacji dotycz¹cych systemu i rozk³adu czasu pracy
Fig. 2. Pointing sides related to compliance with requirement like referring employees to
medical exams and forwarding information on work time schedule and organization.

Charakterystyka badanej grupy
pracowników tymczasowych

Realizacja obowi¹zków zapewnienia
bhp pracownikom tymczasowym

W badaniach ankietowych uczestniczy³o 122
osoby (80 mê¿czyzn i 44 kobiety), w rednim
wieku 33 lata, z czego wiêkszoæ mia³a rednie
wykszta³cenie, a czêæ posiada³a odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do wykonywanej pracy
(z ankiety wynika, ¿e praca tymczasowa tylko
czasem pokrywa siê z zawodem wyuczonym).
Na przyk³ad najwiêcej sporód ankietowanych
osób wykonywa³o pracê jako handlowiec – 27
osób, podczas gdy jako zawód wyuczony deklarowa³o go jedynie 13 z nich. Bezporednie rozmowy
z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych
w sklepach wielkopowierzchniowych potwierdzaj¹, ¿e w handlu bardzo czêsto anga¿owani
s¹ pracownicy tymczasowi, którzy stanowi¹ tam
nawet 50% ogó³u zatrudnionych. Ich redni sta¿
pracy wynosi 11 lat, w tym jako pracowników
tymczasowych – 12 miesiêcy, a zatem jest stosunkowo krótki, co mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e praca
ta wykonywana jest okresowo. Tak¹ tezê potwierdza równie¿ redni okres pracy pracownika
tymczasowego, który wynosi 7 miesiêcy.
Istotne w badaniach by³o te¿ ustalenie,
co uzasadnia podejmowanie tego typu pracy.
Najwiêcej, bo 42% respondentów poda³o,
¿e jest to sposób na unikniêcie bezrobocia; 34%
podjê³o siê pracy jako pracownicy tymczasowi
dla osi¹gniêcia dodatkowych zarobków, za
25% wykonuje tego rodzaju pracê w celu zdobycia dowiadczenia zawodowego i kwalifikacji.
Pytanie mia³o charakter otwarty – mo¿na by³o
uwzglêdniæ tak¿e inne przyczyny podjêcia pracy.
Jednak ¿aden z respondentów nie poda³ innych
przyczyn – nale¿y przez to rozumieæ, ¿e podstawowe przyczyny, dla których osoby decyduj¹ siê
na podjêcie pracy tymczasowej, zosta³y wymienione w ankiecie.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w zasadzie realizowane s¹ obowi¹zki dotycz¹ce badañ lekarskich, przeprowadzanych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, jak te¿ szkolenie w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy. 93% respondentów owiadczy³o,
¿e ma aktualne badania lekarskie, natomiast 95%
stwierdzi³o, ¿e przesz³o szkolenie z zakresu bhp.
Badania s¹ przeprowadzone ka¿dorazowo przed
podjêciem kolejnej pracy u 75%, natomiast szkolenia z zakresu bhp – u 80% badanych (rys. 1.).
Przy skierowaniu pracownika tymczasowego do powtarzaj¹cej siê pracy (takiej samej,
jak¹ wykonywa³ poprzednio, nawet, je¿eli
jest to praca u innego pracodawcy u¿ytkownika) mo¿na przyj¹æ, ¿e wystarczy poprzednie
badanie lekarskie. Istotne bowiem w tym
przypadku jest to, czy w danej pracy wystêpuj¹
te same lub takie same zagro¿enia. Od rodzaju
czynników, na które nara¿ony bêdzie pracownik
lub sposobu wykonywania pracy zale¿y zakres
badañ lekarskich, na podstawie których lekarz
wydaje zawiadczenie o braku przeciwwskazañ do wykonywania okrelonej pracy. Je¿eli
wiêc na stanowisku pracy bêd¹ wystêpowa³y
takie same czynniki, nie jest konieczne ponowne
kierowanie na badania. Istotne jest jednak,
aby badania te by³y aktualne, gdy¿ zgodnie
z art. 229 § 4 Kp. pracodawca (w tym przypadku
pracodawca u¿ytkownik) nie mo¿e dopuciæ pracownika do pracy bez aktualnego zawiadczenia
lekarskiego.
Nieco odmienna jest sytuacja w przypadku
szkoleñ bhp. Pracodawca ma obowi¹zek przeprowadziæ szkolenie w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy.
Zgodnie z art. 237 3 § 2 Kp. szkolenie takie
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Rys. 3. Odpowiedzi „tak” na pytania dotycz¹ce realizacji obowi¹zków informacyjnych
z zakresu bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia
Fig. 3. „Yes” answers to questions related to compliance with requirements like informing
employees about OSH matters

nie jest wymagane, je¿eli pracownik podejmuje
pracê na tym samym stanowisku, na którym
pracowa³ u danego pracodawcy bezporednio
przed nawi¹zaniem z tym pracodawc¹ kolejnej
umowy o pracê.
W ka¿dym wiêc przypadku, je¿eli nie jest to ten
sam pracodawca u¿ytkownik, pracownik tymczasowy powinien mieæ zapewnione przed przyst¹pieniem do pracy szkolenie w zakresie bhp.
Jednak¿e bior¹c pod uwagê cel wydania tego
przepisu oraz zakres szkolenia wstêpnego pracownika, które sk³ada siê z instrukta¿u ogólnego
obejmuj¹cego informacje o przepisach, zasadach
bhp i zasadach udzielania pierwszej pomocy
w razie zaistnienia wypadku oraz instrukta¿u
stanowiskowego, wydaje siê, ¿e co najmniej
szkolenie w ramach instrukta¿u stanowiskowego
powinno byæ przeprowadzone ka¿dorazowo
przed przyst¹pieniem do pracy u innego pracodawcy u¿ytkownika. Potwierdza to równie¿
brzmienie art. 9 ust. 2a ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych, zgodnie z którym
obowi¹zek przeprowadzenia szkolenia bhp spoczywa na pracodawcy u¿ytkowniku.
Równie¿ spoczywaj¹cy na pracodawcy
u¿ytkowniku obowi¹zek dostarczenia odzie¿y
i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej nie jest realizowany przez wszystkich
pracodawców. Jak wynika z ankiety, rodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze
ma zapewnione 71% pracowników tymczasowych, co jest najni¿szym wynikiem uzyskanym
na pytania zadane w tej czêci ankiety (rys. 1.).
Wród obowi¹zków w zakresie bhp ci¹¿¹cych,
zgodnie z art. 9 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, na pracodawcy u¿ytkowniku,
nie jest wymieniony obowi¹zek kierowania na badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami. Wydawa³oby siê,
¿e brak ten powoduje, ¿e jest on pozostawiany
do realizacji pracodawcy, czyli agencji pracy tym-
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Rys. 4. Odpowiedzi „tak” na pytania dotycz¹ce przestrzegania czasu pracy i informacji
o systemie czasu pracy i sposobie jego rozliczania
Fig. 4. „Yes” answers to questions related to compliance with work time and to information
on work time and ways of accounting for it.

czasowej. Jednak jak wynika z ankiety, na badanie
lekarskie kierowanych jest przez agencjê pracy
tymczasowej 52% pracowników tymczasowych,
za pracodawca u¿ytkownik kieruje na takie
badania w 42% przypadków (rys. 2.). Nale¿y
jednak przypomnieæ, ¿e sam fakt skierowania
na badania lekarskie przez agencjê pracy tymczasowej nie oznacza jeszcze, ¿e koszty tego badania
ponosi agencja. Jak wynika bowiem z analizowanej
umowy o wspó³pracy, zawartej pomiêdzy agencj¹
a pracodawc¹ u¿ytkownikiem, koszty tego badania z regu³y ponosi pracodawca u¿ytkownik.

Informowanie pracowników
tymczasowych o problematyce bhp
Czêæ pytañ ankiety dotyczy³a informacji odnosz¹cych siê bezporednio do spraw z zakresu
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zwi¹zanych
z obowi¹zkami zawartymi w Kodeksie pracy, czêæ
za dotyczy³a informacji dotycz¹cych czasu pracy
i rozliczania godzin nadliczbowych. Je¿eli chodzi
o informacje dotycz¹ce spraw z zakresu bhp,
to najwiêcej ankietowanych potwierdzi³o uzyskanie
informacji na temat bezporedniego prze³o¿onego
(97%). Nieco mniej potwierdzi³o, ¿e zostali poinformowani o ryzyku zawodowym (84%) i o zagro¿eniach zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹ (82%).
Najmniej pracowników tymczasowych deklaruje,
¿e zostali poinformowani o osobach wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy (77%), (rys. 3.).
Fakt, ¿e znacznie mniej pracowników poinformowano o osobach wyznaczonych do udzielania
pierwszej pomocy oraz prowadzenia dzia³añ
w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji pracowników t³umaczyæ mo¿na krótkim okresem,
jaki up³yn¹³ od wprowadzenia tego obowi¹zku
(styczeñ 2009 r.) do przeprowadzenia badañ
(czerwiec 2009 r.). Ponadto nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e obowi¹zek ten nie zosta³ skonkretyzowany w ustawie o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych jako nale¿¹cy do pracodawcy

u¿ytkownika, a umowy zawierane wczeniej pomiêdzy pracodawc¹ u¿ytkownikiem i agencj¹ pracy
tymczasowej z regu³y nie konkretyzowa³y, do której
ze stron umowy nale¿y realizacja tego rodzaju
obowi¹zków. Podobnie rozk³ada siê wype³nianie
obowi¹zku udzielenia pracownikowi tymczasowemu informacji dotycz¹cych przyjêtego systemu
i rozk³adu czasu pracy, jaki bêdzie go obowi¹zywa³.
Informacja ta udzielana jest w 46% przypadków
przez agencjê pracy tymczasowej, a w 42% przypadków – przez pracodawcê u¿ytkownika (rys. 2.).

Czas pracy
pracowników tymczasowych
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w zasadzie przestrzegany jest czas pracy i rozliczana
praca w godzinach nadliczbowych (81%), jak
te¿ w 93% przypadków pracownicy tymczasowi
otrzymuj¹ informacje o sposobie rozliczania czasu pracy i o rozk³adzie czasu pracy u pracodawcy
u¿ytkownika (rys. 4.).
A¿ 93% odpowiedzi pozytywnych wiadczy
o tym, ¿e pomimo, i¿ obowi¹zek informacji o czasie pracy nie zosta³ ustawowo powierzony jednej
ze stron (pracodawcy u¿ytkownikowi lub agencji
pracy tymczasowej), to jest on w zasadzie realizowany, chocia¿ z przepisów Kodeksu pracy – który
ma zastosowanie w tym przypadku na podstawie
art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – wynika, ¿e informacje o systemie
i rozk³adzie czasu pracy powinny byæ zawarte
w regulaminie pracy, z którym pracownik ma zapoznaæ siê przed przyst¹pieniem do pracy. Regulamin
pracy za ma obowi¹zek opracowaæ i przedstawiæ
pracownikowi pracodawca, czyli w tym przypadku
agencja pracy tymczasowej. Wynika to tak¿e
z umowy wzorcowej zawartej pomiêdzy agencj¹
pracy tymczasowej i pracodawc¹ u¿ytkownikiem,
w myl której rozliczenie czasu pracy nastêpuje
na podstawie obowi¹zuj¹cego w agencji regulaminu
czasu pracy. Takie rozwi¹zanie mo¿e prowadziæ

do wielu nieprawid³owoci w ustalaniu czasu pracy
pracowników tymczasowych, gdy¿ pracuj¹ oni
w systemie czasu pracy obowi¹zuj¹cym u pracodawcy u¿ytkownika, rozliczani za s¹ wed³ug regulaminu obowi¹zuj¹cego w agencji pracy tymczasowej.
Wynagrodzenie pracownika tymczasowego
jest wyp³acane przez agencjê pracy tymczasowej,
która w celu jego naliczenia powinna otrzymaæ
od pracodawcy u¿ytkownika wszelkie informacje dotycz¹ce ewidencji czasu pracy. Takie
sformu³owanie przepisów wskazywa³oby na to,
¿e godziny nadliczbowe, jakie przepracuje pracownik tymczasowy u pracodawcy u¿ytkownika
powinny byæ rozliczone w formie wynagrodzenia.
Tymczasem z przeprowadzonej ankiety wynika,
¿e a¿ 31% pracowników tymczasowych ma rozliczany czas pracy za godziny nadliczbowe poprzez
udzielanie czasu wolnego, za 68% pracowników
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

Opinie pracowników tymczasowych o bhp
Ostatnia grupa pytañ ankiety dotyczy³a kwestii
zwi¹zanych z realizacj¹ obowi¹zku pracodawcy
u¿ytkownika, wynikaj¹cego z art. 14 ust. 2 pkt. 1
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z cytowanego przepisu wynika, ¿e pracodawca u¿ytkownik ma obowi¹zek zapewniæ
pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym
do jej wykonywania. Na pytanie, czy respondent
uwa¿a, ¿e ma zapewnion¹ ochronê zdrowia i ¿ycia,
twierdz¹co odpowiedzia³o jedynie 67% ankietowanych. Jest to o tyle zastanawiaj¹ce, ¿e na poprzednie pytania dotycz¹ce realizacji obowi¹zków
w zakresie bhp odpowiedzi by³y twierdz¹ce i poza
nielicznymi wyj¹tkami oscylowa³y wokó³ 80%.
Najczêciej pracownicy tymczasowi uwa¿aj¹,
¿e nie maj¹ zapewnionej w³aciwej ochrony
w zwi¹zku z brakiem dostatecznej informacji
z zakresu bhp i zbyt wyd³u¿onym dobowym
wymiarem czasu pracy (po 14% respondentów). 13% ankietowanych zg³osi³o zastrze¿enia
co do wyposa¿enia w odzie¿ ochronn¹ i rodki
ochrony indywidualnej, za 9% – brak szkolenia
w zakresie bhp. Nieliczni respondenci – zaledwie
5% – za przejaw niedostatecznej ochrony uznali
brak badañ lekarskich.
Równie¿ znikomy jest odsetek osób, które
uwa¿aj¹, ¿e pracownicy zatrudnieni u pracodawcy u¿ytkownika na sta³e maj¹ gorsz¹ ochronê
¿ycia i zdrowia (4%). Natomiast a¿ 52% twierdzi,
¿e ochrona ta jest lepsza w przypadku pracowników sta³ych; 41% respondentów twierdzi,
¿e jest ona taka sama.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e prawie wszyscy pracownicy bior¹cy w nich udzia³
s¹ przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiadaj¹
aktualne badania lekarskie. Na wynik badania
nie ma wp³ywu to, czy obowi¹zek przeprowadzenia badañ i szkoleñ jest ustawowo przypisany
jednej ze stron, czy te¿ wynika z porozumienia

miêdzy nimi. wiadczy o tym fakt, ¿e 95% ankietowanych przesz³o szkolenia, kiedy obowi¹zek
ich przeprowadzenia spoczywa³, zgodnie z art. 9
ustawy, na pracodawcy u¿ytkowniku, jak te¿ 93%
ankietowanych mia³o aktualne badania lekarskie,
gdy obowi¹zek skierowania na nie spoczywa³
na stronie wskazanej w porozumieniu. Jednak¿e
sporo mniej, bo tylko 80% z nich ma przeprowadzane szkolenie ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem
do pracy.To samo dotyczy badañ lekarskich, na które kierowanych jest 93% pracowników, jednak ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem do pracy badania
przeprowadzone s¹ wród 75% pracowników.
Zdecydowanie niski jest procent pracowników, którzy maj¹ zapewnione rodki ochrony
indywidualnej, odzie¿ i obuwie robocze: pracodawca u¿ytkownik nie dostarcza ich ponad 25%
pracowników tymczasowych.
Za zadowalaj¹cy mo¿na uznaæ odsetek
pracowników, którzy otrzymuj¹ informacje
istotne dla zapewnienia ochrony ich zdrowia
i ¿ycia. Najwiêcej, bo a¿ 97% pracowników,
ma przekazywane informacje o bezporednim
prze³o¿onym, nieco mniej (84%) o ryzyku
zawodowym i o osobie, której nale¿y zg³aszaæ
wypadki przy pracy i inne nieprawid³owoci
w systemie ochrony oraz informacje o zagro¿eniach zwi¹zanych z prac¹ (82%). Najmniej
pracowników jest informowanych o osobach
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
co wi¹¿e siê prawdopodobnie z krótkim okresem
obowi¹zywania tego przepisu.
Równie¿ prawid³owo przekazywane s¹ pracownikom informacje dotycz¹ce sposobu rozliczania czasu pracy. W tym przypadku informacje
takie uzyska³o 93% pracowników; nieco mniej,
bo 86% otrzyma³o informacje o rozk³adzie
czasu pracy. Najmniej pracowników jest informowanych o ustalaniu i ewidencjonowaniu czasu
pracy i rozliczaniu godzin nadliczbowych (a¿ 20%
pracowników nie otrzymuje takich informacji).
Podsumowuj¹c wyniki badañ nale¿y stwierdziæ zadowalaj¹cy poziom realizacji obowi¹zków dotycz¹cych ochrony zdrowia i ¿ycia
pracowników tymczasowych. Uwagê nale¿y
zwróciæ na nieprawid³owoci wystêpuj¹ce przede
wszystkim w zakresie wyposa¿enia pracowników
tymczasowych w rodki ochrony indywidualnej,
odzie¿ i obuwie robocze. Jednak mimo doæ
wysokiego odsetka ankietowanych pracowników potwierdzaj¹cych realizacjê podstawowych
obowi¹zków w zakresie bhp przez strony uczestnicz¹ce w realizacji pracy tymczasowej, bardzo
wysoki jest równie¿ procent pracowników, którzy
uwa¿aj¹, ¿e nie maj¹ dostatecznie zapewnionej
ochrony zdrowia i ¿ycia (33%). Wysoki jest równie¿ odsetek pracowników tymczasowych, którzy uwa¿aj¹, ¿e ochrona zdrowia i ¿ycia jest lepsza
u pracowników sta³ych (52%).
Tak¹ ró¿nicê pomiêdzy wynikami badañ dotycz¹cych realizacji obowi¹zków w zakresie bhp
a odczuciami pracowników tymczasowych nale¿y
t³umaczyæ tym, ¿e ankieta dotyczy³a zapewnienia
bezpieczeñstwa i higieny pracy, a wiêc nie od-

powiada³a na wiele pytañ dotycz¹cych przede
wszystkim samopoczucia pracownika tymczasowego, wynikaj¹cego z braku równoci w dostêpie
do kszta³cenia i dokszta³cania, reprezentacji
zwi¹zkowej, spraw socjalnych, czy mo¿liwoci
awansu. Na wyra¿ony w ankiecie pogl¹d, ¿e pracownicy zatrudnieni w typowym stosunku pracy
maj¹ lepsz¹ ochronê ni¿ pracownicy tymczasowi,
mo¿e mieæ równie¿ wp³yw brak wiêzi z zak³adem
pracy, wynikaj¹cy z faktu, ¿e jest to zatrudnienie
krótkookresowe (maksymalnie do 18 miesiêcy)
i trudno mówiæ o jego stabilnoci.

Wnioski
Wyniki ankiety wskazuj¹ na koniecznoæ
dalszego precyzowania przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nale¿y przede wszystkim
skonkretyzowaæ, na kim ci¹¿y obowi¹zek kierowania na badania lekarskie. Bior¹c pod uwagê
wyk³adniê celowociow¹ przepisów dotycz¹cych
profilaktycznych badañ lekarskich oraz ich zakres
– uzale¿niony od czynników ryzyka wystêpuj¹cych
na stanowisku pracy, na którym bêdzie wykonywana praca, wskazanych w skierowaniu na badania
– w³aciwe by³oby, aby obowi¹zek taki zosta³
na³o¿ony na pracodawcê u¿ytkownika. Natomiast
strony (agencja pracy tymczasowej i pracodawca
u¿ytkownik) w umowie powinny okrelaæ, kto
ponosi koszty takich badañ.
Powinno siê równie¿ okreliæ, czy badania
maj¹ byæ przeprowadzane ka¿dorazowo przed
przyst¹pieniem do pracy tymczasowej u nowego
pracodawcy u¿ytkownika, czy te¿, w przypadku,
gdy wystêpuj¹ te same lub takie same czynniki,
wystarczy poprzednie zawiadczenie. Brak bowiem takiego uregulowania w ustawie o pracy
tymczasowej, która jest przepisem szczególnym w stosunku do Kodeksu pracy powoduje,
¿e nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu. Te za
(art. 229 Kp.) pozwalaj¹ na rezygnacjê z badañ
wstêpnych jedynie w stosunku do osób ponownie
przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy
na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich
samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej
umowy zawartej bezporednio po rozwi¹zaniu
lub wyganiêciu poprzedniej. Poniewa¿ sytuacje
takie nie bêd¹ mia³y miejsca w przypadku pracowników tymczasowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pracownik tymczasowy musi
byæ skierowany na badania ka¿dorazowo przed
podjêciem pracy tymczasowej, co nie zawsze
znajduje uzasadnienie szczególnie w przypadkach, gdy jest on kierowany do pracy, w której
wystêpuj¹ te same czynniki ryzyka (np. praca
w sklepach wielkopowierzchniowych).
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.
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