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Bezpieczeństwo pracy

Pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej a BHP
Czy to się opłaca?
Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług 
agencji pracy tymczasowych. Elastyczność 
w pozyskiwaniu pracowników wpływa między 
innymi na podjęcie decyzji o współpracy 
z APT. Należy jednak pamiętać, by umowa 
zawierała kluczowe zapisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Marek Złoto 
ekspert ds. BHP, właściciel Proinspect Group Sp. z o.o. S.k.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw 
w Polsce przyczynia się do wzro-
stu ogólnej presji rynku pracy. W I pół-
roczu 2019 firmy zamieściły na Pracuj.

pl 295 257 ofert ogłoszeń. Potrzeby pracodawców 
zmieniają się z dnia na dzień. Najbardziej aktualną 
potrzebą jest możliwość elastycznego zatrudnienia, 
to rozwiązanie pozwala na dostosowanie liczby 
pracowników do aktualnego zapotrzebowania. Nie 
zawsze udaje się jednak znaleźć odpowiedniego 
pracownika sezonowego. Z pomocą przychodzą 
agencje pracy tymczasowej, które oferują rozwiąza-
nie dostosowane do potrzeb każdego pracodawcy. 
Na europejskim rynku pracy w 2017 r. obecnych 
było 25,8 mln pracowników tymczasowych. Mimo 
że ta forma zatrudnienia staje się coraz bardziej 
popularna, przepisy nie nadążają za tak dużym 
popytem. Znaczna część kluczowych ustaleń musi 
znaleźć się w umowie pomiędzy APT a pracodawcą 
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użytkownikiem. W jakim zatem zakresie użytkownik 
odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników APT i jakie są jego obowiązki?

Podstawowe pojęcia 
Na wstępie warto wyjaśnić podstawowe pojęcia 
w tym zakresie. Usługi pracy tymczasowej pole-

gają na delegowaniu pracownika do wykonywa-
nia na rzecz osoby trzeciej, osób o określonych 
umiejętnościach i kwalifikacjach przez umówiony 
pomiędzy stronami okres na jasno ustalonych zasa-
dach. Do zadań Agencji należą: rekrutacja, selekcja, 
zatrudnianie i stawianie do dyspozycji pracodawcy 
użytkownikowi, pracowników tymczasowy, których 
potrzebuje. Pracodawca użytkownik wyznacza za-
dania i kontroluje ich wykonanie. 
Współpraca, tzw. „leasing pracowniczy”, zosta-
ła uregulowana w Ustawie z dnia 9  lipca 2003 r.   
o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
(Dz.U. Nr 166, poz. 1608 wraz ze zm.). Ustawa 
ta daje podstawy prawne do zatrudniania osób 
w charakterze pracowników tymczasowych. Okre-
śla zasady kierowania tych pracowników i osób, 
z którymi agencje zawarły umowy cywilnopraw-
ne, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
pracodawcy użytkownika. Poza powyższą ustawą, 
kolejnym źródłem praw i obowiązków dla pracow-
nika tymczasowego, agencji pracy tymczasowej 
i pracodawcą użytkownikiem jest umowa cywil-

reklama

Braki w wiedzy pracownika 
tymczasowego mogą stanowić 
zagrożenie wypadkowe dla 
siebie i innych pracowników 
w obiekcie.
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noprawna. W pozostałym zakresie stosuje się, 
co do zasady, przepisy prawa pracy dotyczące 
odpowiednio pracodawcy i pracownika (np. prze-
pisy Kodeksu pracy).
Jak widać, umowa cywilnoprawna dla pracodawcy 
użytkownika jest kluczowym aspektem przy współ-
pracy z APT. Podczas świadczenia pracy przez pra-
cownika tymczasowego pracodawca użytkownik 
przejmuje bowiem od agencji część obowiązków 
pracodawcy, niektóre z mocy ustawy, inne na pod-
stawie dobrowolnego przejęcia w ramach ustaleń 
z agencją. Zakres tych obowiązków jest istotny 
z punktu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spró-
bujmy zrozumieć proces podziału obowiązków. 
Na wstępie APT w porozumieniu z klientem, który 
chce zgłosić zapotrzebowanie na pracowników, 
decydują o:
• rodzaju pracy, która ma być powierzona pracow-

nikowi tymczasowemu,
• wymaganiach kwalifikacyjnych koniecznych 

do wykonywania pracy,
• przewidywanym okresie wykonywania pracy 

tymczasowej,
• wymiarze czasu pracy pracownika tymczasowego,
• miejscu wykonywania pracy tymczasowej,
• wynagrodzeniu i zakazie dyskryminacji,
• urlopie wypoczynkowym,
• okresie wypowiedzenia,
• bezpieczeństwie i higienie pracy i dokumentacja. 

Obowiązki pracodawcy 
Najbardziej istotnymi kwestiami to zapewnienie 
pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy bezpośrednio w miejscu 
pracy. Pracodawca użytkownik ma m.in. obowiązek 
wyznaczenia zadań i sposobu ich realizacji. Agen-
cje często biorą na siebie obowiązek wykonania 
szkolenia wstępnego a koszt refakturują na klienta. 
Z naszego doświadczenia wynika, iż jakość przekaza-
nej wiedzy, często jest nie wystarczająca. Specyfika 
różnych miejsc pracy i lokalnych warunków, determi-
nuje konieczność ponownego doszkolenia każdego 
pracownika tymczasowego przez służbę BHP praco-
dawcy użytkownika z zagrożeń na jego stanowisku 
pracy, instrukcji wykonywania czynności czy obsługi 
maszyn. W tym aspekcie pracodawca użytkownik po-
winien pilnować realizacji i jakości szkolenia wstęp-
nego ogólnego i stanowiskowego. Należy pamiętać, 
że braki w wiedzy pracownika tymczasowego mogą 
stanowić zagrożenie wypadkowe dla siebie i innych 
pracowników w obiekcie. 
Podobna sytuacja występuje przy wstępnych ba-
daniach lekarskich. Dokonywana jest refaktura 
kosztów na klienta. Rzadko zdarza się jednak, 
by pracownik oddelegowany z APT nie spełniał 
wymogów zdrowotnych. Wymagania kwalifikacyj-
ne i zdrowotne konieczne do wykonywania pra-
cy stanowią istotny punkt w umowie. Kilka razy 
zdarzyła się sytuacja, że pracownik zataił przed 
agencją lub podczas badań lekarskich istotne in-
formacje o stanie swojego zdrowia, które wyklu-
czyły pracownika z dalszej pracy (np. epilepsja). 
W takiej sytuacji, na jego miejsce, agencja nie-
zwłocznie wyznaczyła nową osobę. Warto zauwa-
żyć, że błędne dopuszczenie pracownika do pracy 
może skutkować poważnymi konsekwencjami dla 
pracodawcy użytkownika.
Agencja zawiadamia Urząd Pracy o zatrudnie-
niu oraz zgłasza pracownika do ZUS-u. Prowadzi 
również dokumentację pracowniczą. Istotne jest 
zaznaczenie w umowie konieczności przekazania 
kopii akt osobowych do działu HR pracodawcy 
użytkownika. Jest to w praktyce najbezpieczniej-
sze rozwiązanie w przypadku kontroli lub wypad-
ku w pracy. Warto uzyskać kopię akt osobowych 
każdego pracownika tymczasowego. Pracodaw-
ca użytkownik powinien zapoznać każdego pra-
cownika z informacjami dotyczącymi tajemnicy 
służbowej, handlowej, regulaminem pracy oraz 
wszelkich procedur obowiązujących w miejscu 
jego pracy w języku dla niego zrozumiałym. Bar-
dzo istotną informacją, która musi być ustalona 

Błędne dopuszczenie 
pracownika do pracy może 

skutkować poważnymi 
konsekwencjami dla 

pracodawcy użytkownika.

WAŻNE
Jedną z wielu korzyści zatrudnienia tymczasowego 
są uproszczone formalności kadrowo-płacowe. 
To z pozoru ułatwienie wiąże się jednak 
z koniecznością dokonania wielu kluczowych 
ustaleń pomiędzy agencją pracy a pracodawcą 
użytkownikiem.
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w umowie, jest jasne ustalenie, kto wyposaża 
pracownika w odzież i narzędzia ręczne. Bardzo 
często spotyka się pracowników agencyjnych, któ-
rzy nie posiadają wymaganych przez wewnętrzne 
przepisy zakładowe środków ochrony indywidu-
alnych. Należy ustalić jasne zasady przydziału 
i rodzaj ŚOI oraz narzędzi odpowiednich dla da-
nego stanowiska. 

Wypadek przy pracy 
Wypadek przy pracy, w którym poszkodowa-
nym jest pracownik tymczasowy, jest analizo-
wany przez zespół powypadkowy pracodawcy 
użytkowania. Do składu zespołu warto zaprosić 
przedstawiciela APT, który zatrudnia poszkodo-
wanego, nie jest to jednak wymóg konieczny. 
Gotową dokumentację powypadkową pracodaw-
ca użytkownik przekazuje do agencji. To właśnie 
agencja nadaje numer protokołu, zapisuje wy-
padek w rejestrze powypadkowym. Dokumenta-
cje powypadkową tworzy pracodawca użytkownik 
i przekazuje ją do APT. Obowiązkowo użytkownik 
zapewnia też bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy podczas wykonywania pracy przez pra-
cownika. W zakresie BHP, pracownikom agencji 
pracy tymczasowej przysługuje taki sam poziom 
ochrony, jak innym pracownikom pracodawcy 
użytkownika. Wszelkie poruszone kwestie w tym 
artykule muszą być przekazane w formie przej-
rzystej i zrozumiałej. Jeśli współpracujemy z agen-
cją pracy tymczasowej, która wysyła do pracy 
w naszym obiekcie pracowników z zagranicy (np. 
Ukrainy), musimy przetłumaczyć wszelkie instruk-
cje, procedury i regulaminy w ojczystym języku 
pracownika tymczasowego. 
Analizując potrzeby przedsiębiorców, wspieranie 
się usługami agencji pracy tymczasowych jest 
kuszącym rozwiązaniem. Elastyczność w pozyski-
waniu pracowników, bogactwo w wyborze kwa-
lifikacji czy korzyści ze zmniejszonych kosztów 
utrzymania pracownika wpływają na podjęcie 
decyzji o współpracy z APT. Zyski są dostrzegane 
w wielu aspektach. Jednak jeśli umowa nie będzie 
zawierała kluczowych zapisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, koszty mogą przewyższyć 
zyski. Przyjmuje się, że koszt wypadku ciężkiego 
to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli nie zapewni-
my odpowiedniego szkolenia, badań lekarskich, 
odzieży roboczej, konsekwencje wypadków przy 
pracy są nieopłacalne. Kilkudniowy przestój w pra-
cy, uszkodzone maszyny i urządzenia, następstwa 
wypadków to duży koszt.  q
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