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Bezpieczeñstwo pracownika oddelegowanego
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Pracodawca na podstawie art. 1741 -
konywania pracy na terenie innego zak³adu pracy, udzielaj¹c im na ten czas urlopu bezp³atnego. Powstaje 

-
cowników w zakresie realizacji przepisów bhp. Jest to szczególnie istotne,  gdy zdarzy siê wypadek przy 

According art. 1741 of the Labour Code, an employer can delegate  employees to work in another workplace by 

delivery of health and safety regulations follows. This is particularly important if there is an accident at work. This 
article discusses those issues and who establishes the circumstances and causes of an accident at work in relation 
to delegated employees.

Wstêp
-

cy wykonuj¹ swoje zadania na terenie w³asne-
go przedsiêbiorstwa. Niemniej jednak, prawo 
pracy przewiduje równie¿ odstêpstwa od tej 
sytuacji, a jednym z nich jest oddelegowanie 
pracownika przez pracodawcê macierzystego 
do wykonywania pracy w innej firmie. Jednym 

-

pracodawców w zakresie realizacji przepisów 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zw³aszcza 

w sytuacji, gdy zdarzy siê wypadek przy pracy. 
Celem tego artyku³u jest omówienie zagadnieñ 

przy pracy w odniesieniu do pracowników 

pracownika do innego zak³adu pracy
Pracodawca mo¿e, zgodnie z Kodeksem 

przedsiêbiorstwa i w takiej sytuacji osoba 

podlegaj¹c jego kierownictwu. Wynika z tego 
równie¿, ¿e pracodawca przyjmuj¹cy oddele-
gowanego pracownika jest wobec niego zobo-
wi¹zany m.in. do wyp³aty mu wynagrodzenia. 

forma oddelegowania, a tak¿e jego incydental-

opisywanego procesu, pracodawca przyjmu-

z tytu³u naruszenia przepisów o agencjach 
pracy tymczasowej1.

Najbardziej popularn¹ form¹ oddelego-
wania pracownika do wykonywania pracy 
u innego pracodawcy jest udzielenie mu 
na ten czas bezp³atnego urlopu przez praco-
dawcê macierzystego. Sposób oddelegowania 
w sposób precyzyjny opisuje art. 1741 Kodeksu 
pracy (dalej k.p2.), stanowi¹c, ¿e: § 1. Za zgod¹ 

-
go w celu wykonywania pracy u innego praco-
dawcy przez okres ustalony w zawartym w tej 
sprawie porozumieniu miêdzy pracodawcami.

mowa w § 1, wlicza siê do okresu pracy, 
od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze 
u dotychczasowego pracodawcy.

Co istotne, przepis ten reguluje kwe-
stiê oddelegowania pracownika do innego 
przedsiêbiorstwa, nie odnosi siê natomiast 
do polecenia wykonywania pracy u innego 
pracodawcy. Tego typu polecenie polega-
³oby bowiem tylko na powierzeniu przez 
pracodawcê macierzystego wykonywania 

nimi umowie o pracê. Tymczasem, przy odde-
legowaniu praca jest wykonywana na rzecz 
innego pracodawcy na podstawie „nowej” 
umowy, zawartej z pracownikiem. Tym samym, 
z faktu polecenia pracownikowi wykonywania 
pracy w innym przedsiêbiorstwie nie wynika, 

1 Czyli Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
z dnia 9.07.2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz.1608; 

z 2007 r.; Nr 89, poz. 589 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 221, 
poz. 1737.
2 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz.U. 1974 Nr 
24, poz. 141.)
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¿e pracownik ten staje siê podw³adnym innego 
pracodawcy i nadal to macierzysty pracodawca 
jest wobec niego zobowi¹zany do wyp³aty wy-
nagrodzenia. Dopiero w przypadku oddelego-
wania ten obowi¹zek przechodzi na „nowego” 

Interpretacjê tê potwierdza orzecznictwo S¹du 
Najwy¿szego, m.in. wyrok z dnia 7 maja 1998 r3.

Aby pracodawca móg³ zatem zgodnie 

-
nione kilka przes³anek, a mianowicie:

1) pracodawca na czas oddelegowania 
udziela pracownikowi bezp³atnego urlopu,

2) udzielenie urlopu i oddelegowanie 
nastêpuje za zgod¹ pracownika, wyra¿on¹ 

3) obydwaj pracodawcy ustalaj¹ w zawar-
tym miêdzy sob¹ porozumieniu co najmniej 
czas oddelegowania pracownika,

4) okres urlopu bezp³atnego wlicza siê 
do czasu pracy pracownika oddelegowanego, 
od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze 

Z art. 1741

kilku porozumieñ, bez których oddelegowanie 
pracownika do wykonywania pracy u innego 
pracodawcy nie by³oby mo¿liwe:

• Po pierwsze – porozumienia pomiêdzy 
pracodawc¹ oddelegowuj¹cym pracownika 
i pracownikiem. Co istotne, umowa zawierana 
przy zatrudnianiu tego pracownika nie mo¿e 

a priori. 
Zgoda pracownika na oddelegowanie mo¿e 

stosunku pracy, co wynika z faktu, ¿e dopiero 

-

pracownika na urlopie bezp³atnym wlicza siê 
do jego sta¿u pracy, od którego zale¿¹ z kolei 
uprawnienia pracownicze u macierzystego 
pracodawcy, aczkolwiek pod jednym wa-
runkiem – powrotu do pracy u pracodawcy 
macierzystego po wykorzystaniu bezp³atnego 
urlopu i zakoñczeniu okresu oddelegowania. 
Potwierdza to orzecznictwo S¹du Najwy¿sze-
go, m.in. wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r, II PK, 

• Po drugie – porozumienie pomiêdzy 
pracodawcami. Z Komentarza do art. 1741 
k.p. Aliny Wypych-¯ywickiej (stan prawny 
2004.07.01) wynika, ¿e nowy pracodawca 
oznacza podmiot zatrudniaj¹cy w rozumieniu 
art. 3 k.p. Mimo ¿e ustawodawca nie przewi-
dzia³ szczególnej formy porozumienia miêdzy 
pracodawcami, ze wzglêdu na ochronê pra-
cownika oraz interesy pracodawców, powinno 

-
mienie ma charakter umowy cywilnoprawnej 
i jest zawi¹zywane zgodnie z cywilistyczn¹ 
zasad¹ swobody kszta³towania umów, wyni-
kaj¹c¹ z art. 3511 k.c.
3 I PKN 71/98, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 282.

• Po trzecie – porozumienie pomiêdzy 
pracodawc¹, do którego pracownik zosta³ 

zatrudnienia u pracodawcy przyjmuj¹cego 

od tych, które wynika³y z umowy o pracê 
z pracodawc¹ macierzystym. Wskazane strony 
zawi¹zuj¹ bowiem nowy stosunek pracy, który 
jest niezale¿ny od pierwotnego. Oznacza to, 
¿e pracownik, wyra¿aj¹c zgodê na udzielenie 
mu urlopu bezp³atnego i oddelegowanie, 

ma prawo do ustalania innych warunków pra-
cy, niekoniecznie korzystnych z punktu widze-

mechanizm ten dzia³a równie¿ w drug¹ stronê 
– wszelkie negatywne decyzje podjête przez 
tego pracodawcê wzglêdem pracownika, jak 
np. obni¿ka wynagrodzenia, nie maj¹ ¿adnego 
wp³ywu na stosunek pracy ³¹cz¹cy pracownika 
z jego pracodawc¹ macierzystym 4.

pracownika do zawarcia umowy z nowym 
pracodawc¹ ma charakter warunkowy. 
Kwestiê tê precyzuje komentarz Kazimierza 

1 Kodeksu pracy 
(stan prawny na 2015.01.01): Pracownik, 
wyra¿aj¹c pisemnie zgodê na udzielenie mu 

-
codawcy, ¿e zawrze z nowym pracodawc¹ 

charakter warunkowy, gdy¿ zawarcie umowy 
o pracê z nowym pracodawc¹ uzale¿nione 
jest od zaproponowania pracownikowi przez 
niego odpowiednich warunków umowy, 

-
dy, gdy w czasie wyra¿ania zgody na urlop 

warunki zatrudnienia.
nowy pracodawca przedstawi pracownikowi 
warunki umowy, które nie s¹ przez niego do za-

bezp³atnego urlopu.
-

koñczeniu pracy u drugiego pracodawcy, macie-
rzysty pracodawca zobowi¹zany jest do bezwa-
runkowego dopuszczenia pracownika do pracy 
na takich samych warunkach, do jakich mia³ 
prawo przed urlopem bezp³atnym. Pracow-
nik wraca zatem na swoje dotychczasowe 
4 W przypadku wadliwego udzielenia urlopu bezp³atnego, 

§ 1 k.p. Co do samej konstrukcji prawnej, urlop bezp³atny, 
nie powoduj¹c ustania stosunku pracy, prowadzi jedno-

wyp³aty wynagrodzenia przez pracodawcê.

stanowisko pracy i otrzymuje takie samo 
wynagrodzenie. Niespe³nienie tego warunku 

przez pracownika powództwa o dopuszczenie 
do pracy, a w konsekwencji – egzekucj¹ s¹dow¹.

W zwi¹zku z faktem, ¿e stosunek pracy 
z pracodawc¹ macierzystym zostaje zawie-
szony na czas oddelegowania pracownika 
i wykonywania przez niego pracy u nowego 

przyjmuj¹cego oddelegowanego pracownika 
nale¿y wydawanie mu poleceñ dotycz¹cych 
realizacji pracy i egzekwowanie ich wyko-
nania. Konsekwentnie, równie¿ on ponosi 

dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Obowi¹zki pracodawcy w tym zakresie maj¹ce 
zastosowanie do pracodawcy przyjmuj¹cego 
oddelegowanego pracownika przewiduje art. 
207 k.p. stanowi¹c, ¿e: §1. Pracodawca ponosi 

i higieny pracy w zak³adzie pracy. Na zakres 

-
pieczeñstwa i higieny pracy oraz powierzenie 

i higieny pracy specjalistom spoza zak³adu 
11 § 2.

zdrowie i ¿ycie pracowników przez zapew-

pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹-
gniêæ nauki i techniki.

poszczególne obowi¹zki pracodawcy. Co wiê-
cej, zgodnie z art. 2091 k.p. reguluj¹cym dzia-
³ania pracodawcy w zakresie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, podmiot ten jest obowi¹za-

do udzielania pierwszej pomocy w nag³ych 
wypadkach oraz do wyznaczenia pracowni-
ków m.in. do udzielania pierwszej pomocy.

Art. 2092 k.p. przewiduje ponadto obo-

obowi¹zek niezw³ocznego poinformowania 
pracowników o zagro¿eniach, podjêcie dzia³añ 
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

-
gro¿enia – niezw³oczne dostarczenie pracow-
nikom instrukcji umo¿liwiaj¹cych przerwanie 
pracy i oddalenie siê w bezpieczne miejsce. 

zdrowia lub ¿ycia pracodawca ma obowi¹zek 
-

cenie oddalenia siê w bezpieczne miejsce oraz 

do czasu usuniêcia zagro¿enia.
Kodeks pracy przewiduje tak¿e w art. 2093 
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nawet bez porozumienia z prze³o¿onym 
w celu unikniêcia niebezpieczeñstwa wyst¹-

nie ponosz¹ oni jakichkolwiek niekorzystnych 
-

niedbali swoich obowi¹zków.
Zatem, w zwi¹zku z faktem zawieszenia 

stosunku pracy z macierzystym pracodawc¹ 

za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy pracownikowi oddelegowa-
nemu do pracy u innego pracodawcy spoczywa 
na nowym pracodawcy. To on jest zobowi¹za-
ny do wykonywania wymienionych obowi¹z-
ków m.in. w zakresie bhp. Warto w tym miejscu 

-
cy, ale tak¿e z przepisów Kodeksu cywilnego 
o naprawieniu szkody5.

go w sytuacji wypadku przy pracy

za wypadek przy pracy pracownika odde-
legowanego reguluje rozporz¹dzenie Rady 
Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 

(dalej rozporz¹dzenie)6. Szczególnie istotny 
w tej kwestii s¹ § 4 i 5 rozporz¹dzenia stano-
wi¹ce, ¿e:
ustala powo³ywany przez pracodawcê zespó³ 
powypadkowy, w sk³ad którego wchodzi pra-

oraz spo³eczny inspektor pracy. Warto w tym 

z art. 23711 §1 k.p. nie ma obowi¹zku two-
rzenia s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
wówczas w sk³ad zespo³u powypadkowego 
zamiast pracownika s³u¿by bezpieczeñstwa 
i higieny pracy wchodzi pracodawca lub 

pracodawca powierzy³ wykonywanie zadañ 
s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy, albo 
te¿ specjalista spoza zak³adu pracy. Natomiast 
u pracodawcy, u którego nie dzia³a spo³eczna 
inspekcja pracy, w sk³ad zespo³u powypadko-
wego zamiast spo³ecznego inspektora pracy 
wchodzi przedstawiciel pracowników posia-

szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny 

sk³adzie dwuosobowym ze wzglêdu na ma³¹ 

i przyczyny wypadku ustala zespó³ powy-
padkowy sk³adaj¹cy siê z pracodawcy oraz 
specjalisty spoza zak³adu pracy.

5 M.in. z art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu 
.

6 Dz.U. Nr 105, poz. 870.

Dzia³ania nastêpuj¹ce po wyst¹pieniu 

rozporz¹dzenia wskazuj¹c, ¿e niezw³ocznie 

Dotyczy to zw³aszcza dokonania oglêdzin 
miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn 
i innych urz¹dzeñ technicznych, stanu urz¹-
dzeñ ochronnych oraz zbadania warunków 

-

-

opinii lekarza, a w razie potrzeby tak¿e i innych 
specjalistów, w zakresie niezbêdnym do oceny 
rodzaju i skutków wypadku. Zespó³ powypad-

-

kwalifikacji zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 

spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych7. Co wiêcej, do obo-
wi¹zków zespo³u powypadkowego nale¿y 

wniosków z wypadku oraz wykorzystanie ma-
teria³ów zebranych przez organy prowadz¹ce 

Z omówionych przepisów wynika zatem, 
¿e to pracodawca przyjmuj¹cy oddelegowa-
nego pracownika powo³uje zespó³ powy-
padkowy, którego zadaniem jest ustalenie 

Co istotne, sk³ad tego zespo³u formuje nowy 
pracodawca ze swoich pracowników. Zgodnie 

powypadkowy sporz¹dza protokó³ powy-
padkowy. Wchodz¹cy w sk³ad tego zespo³u 
pracownik s³u¿by bhp oraz spo³eczny inspektor 
pracy bior¹ czynny udzia³ w sporz¹dzaniu tego 
dokumentu. Zgodnie z §11 rozporz¹dzenia 
zespó³ powypadkowy jest obowi¹zany za-

powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 
Poszkodowany ma prawo zg³oszenia uwag 
i zastrze¿eñ do ustaleñ zawartych w protokole, 

 
prawo wgl¹du w akta sprawy oraz sporz¹dza-
nia z nich notatek i odpisów oraz kopii.

W rozporz¹dzeniu nie ma natomiast mowy 

na co wskazuje równie¿ logika i praktyka, 
¿e skoro poszkodowany ma prawo wgl¹du 
w akta sprawy i kopiowania dokumentacji, 

pracodawcy, na terenie którego dosz³o 
do zdarzenia przys³uguj¹ bardziej ograniczo-
ne lub w najlepszym wypadku takie same, 
lecz nie wiêksze uprawnienia. Nale¿y jednak 
7

nie rozstrzyga jednoznacznie tej kwestii.

wypadku koñczy siê sporz¹dzeniem przez 
zespó³ powypadkowy „protoko³u powypad-
kowego”. Po zatwierdzeniu przez pracodawcê 
dorêcza siê go poszkodowanemu pracowniko-

-
kom jego rodziny.

Ciekawym zagadnieniem jest równie¿ 

zespo³u powypadkowego. Rozporz¹dzenie 
milczy na ten temat, w zwi¹zku z tym przyj-
muje siê, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 
¿e to pracodawca zatrudniaj¹cy danego pra-
cownika odpowiada za jego bezpieczeñstwo. 
Tym samym za bezpieczeñstwo pracowników 
wchodz¹cych w sk³ad zespo³u powypadko-
wego (z wyj¹tkiem pracownika, bêd¹cego 
przedstawicielem pracodawcy, na terenie 
którego mia³ miejsce wypadek przy pracy), 
powo³anego przez pracodawcê przyjmuj¹cego 
delegowanego pracownika, odpowiada ten 

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, nie tylko agencja pracy 

tymczasowej ma prawo do kierowania pra-
cowników do wykonywania pracy u innego 
pracodawcy. Takie prawo przys³uguje bowiem 
ka¿demu pracodawcy, jednak pod pewny-
mi warunkami. Delegowanie pracownika 

siê w przewidzianej przez prawo pracy formie. 
Generalnie rzecz ujmuj¹c, zgodnie z Kodeksem 

-
stwa i higieny pracy ponosi wówczas praco-
dawca przyjmuj¹cy pracownika oddelego-
wanego ze wzglêdu na zawieszenie stosunku 
pracy z dotychczasowym pracodawc¹.

W sytuacji wyst¹pienia wypadku przy pracy 
na terenie zak³adu pracy pracodawcy przyjmu-
j¹cego oddelegowanego pracownika, przepisy 
rozporz¹dzenia przewiduj¹ powo³anie zespo³u 
powypadkowego przez pracodawcê przyj-
muj¹cego pracownika. Warto w tym miejscu 

-
go, w sk³ad którego wchodzi³by specjalista 
do spraw bhp pracodawcy macierzystego 
i przedstawiciel pracodawcy, na terenie którego 
zdarzy³ siê wypadek przy pracy.
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