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Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników 
ponad granicami pañstw

Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym 
w innym kraju oraz wytycznymi miêdzynarodowymi to trudne zadanie. Przepisy 
ró¿nych pañstw ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, czasami zasadniczo. Nawet w obrêbie Unii 
Europejskiej, która w znacznym stopniu zdo³a³a zunifikowaæ najbardziej zasadnicze 
kwestie w postaci norm obowi¹zuj¹cych na jej terenie czêsto wystêpuj¹ z tym pro-
blemy. Stosowanie wybranego systemu prawa pracy napotyka na ró¿ne utrudnienia. 
W artykule podjêto próbê scharakteryzowania wszystkich przepisów, które definiuj¹ 
zasady bhp w zagranicznych placówkach firmowych, tzw. filiach.

Occupational Safety and Health of employees over borders
It is difficult to organize a safe and healthy work environment in accordance with 
foreign regulations and international standards. Laws of various states are rarely 
similar, their differences are sometimes vast and crucial. Even within the European 
Union, which has managed to unify the most vital issues by establishing standards, 
there are still problems. And so, there are various difficulties in complying with a chosen 
labour code. This article presents characteristics of all regulations defining OSH rules 
in foreign branch offices.
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Wstêp
Wspólnym zadaniem pañstw europejskich, 

w tym w sposób szczególny pañstw Unii Euro-
pejskiej, jest dbanie o ochronê zdrowia i ¿ycia 
pracowników. Polityka bezpieczeñstwa i higieny 
pracy pañstw powinna byæ oparta na komplek-
sowym podej�ciu do dobrych warunków pracy 
w celu zmniejszania w sposób ci¹g³y, trwa³y 
i konsekwentny liczby wypadków w miejscu 
pracy oraz przypadków chorób zawodowych. 
Bezpieczne miejsce pracy s³u¿y nie tylko ochro-
nie ¿ycia i zdrowia pracowników, ale równie¿ 
zwiêksza ich motywacjê i odgrywa kluczow¹ 
rolê w podwy¿szaniu konkurencyjno�ci i wydaj-
no�ci przedsiêbiorstw. Bezpieczna praca umo¿li-
wia obni¿enie kosztów spo³ecznych i gospodar-
czych ponoszonych z powodu wypadków przy 
pracy, urazów i chorób zawodowych [1].

Konieczno�æ ochrony zdrowia pracowników 
przez pracodawców w Unii Europejskiej podkre-
�la równie¿ Traktat o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z art. 153 Traktatu, UE wspiera pañstwa cz³on-
kowskie m.in. w zakresie polepszania �rodowiska 
pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa 
pracowników, warunków pracy, warunków 
zatrudnienia obywateli pañstw trzecich legalnie 
przebywaj¹cych na terytorium Unii [2].

Zgodnie z powo³anymi wy¿ej przepisami 
pañstwa cz³onkowskie na zasadzie wza-
jemno�ci zobowi¹zane s¹ do zapewnienia 
w³a�ciwych przepisów, realizuj¹cych prawo 
pracownika do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. W zwi¹zku z otwartym 
rynkiem pracy, pracownicy zatrudnieni przez 
pracodawcê maj¹cego siedzibê w Polsce 
mog¹ wykonywaæ pracê na jego rzecz poza 
granicami danego pañstwa. Zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, pracownik taki podlega 
przepisom kraju, z którego zosta³ wys³any 
do wykonywania pracy. W niniejszym artykule 
podjêto próbê scharakteryzowania wszystkich 
przepisów, które definiuj¹ zasady bhp w zagra-
nicznych placówkach firmowych, tzw. filiach.

Na sta³e i w delegacji
Wiele firm tworzy obecnie swoje przed-

stawicielstwa, filie, oddzia³y poza granicami 
danego pañstwa. W takiej sytuacji pracownicy 
wykonuj¹cy pracê podlegaj¹ przepisom kraju, 
w którym dana jednostka funkcjonuje. Prze-
pisom prawa kraju, w którym wykonywana 
jest praca, podlegaj¹ tak¿e pracownicy zatrud-
nieni w firmach, których siedziba znajduje siê 
w tym kraju.

Kwestiê wykonywania pracy poza granica-
mi danego kraju na zasadzie delegacji (pracow-
nik, który wykonuje pracê przez okre�lony czas 
na terytorium innego pañstwa, ni¿ pañstwo, 
w którym zwyczajowo pracuje) reguluje m.in. 
Dyrektywa 96/71/WE [3]. Dyrektywa potwier-
dza zapis Traktatu, ¿e jednym z celów Wspól-
noty (obecnie Unii Europejskiej) jest zniesienie 
przeszkód miêdzy pañstwami cz³onkowskimi 
w swobodnym przep³ywie osób i us³ug, w tym 
pracowników. Kwestiê wyboru prawa przez 
strony (prawa kraju, w którym wykonywana 
jest praca b¹d� prawa kraju, w którym znajduje 
siê siedziba zak³adu pracy) zagwarantowa³a 
jako zasadê ogóln¹ Konwencja Rzymska 
z 19 czerwca 1980 r. (art. 3.), [4]. Zgodnie 
z tym przepisem strony maj¹ swobodê wyboru 
systemu prawnego danego kraju. W przypadku 
braku mo¿liwo�ci wyboru, umowa, a wiêc 
i wynikaj¹ce z niej obowi¹zki pracodawcy 
i pracownika (w tym obowi¹zek zapewnienia 
bezpiecznej i higienicznej pracy), regulowane 
s¹ przez prawo pañstwa, w którym znajduje siê 
przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce pracownika. 
Wyj¹tkiem jest sytuacja, w której z ca³o�ci 
okoliczno�ci wynika, ¿e kontrakt ³¹cz¹ �ci�lejsze 
wiêzi z innym pañstwem i w takim wypadku 
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stosuje siê przepisy tego pañstwa – jest to tzw. 
³¹cznik naj�ci�lejszego zwi¹zku.

Stosunek pracy, w wyniku którego �wiad-
czenie pracy wykracza poza granice pañstwa, 
stwarza problemy w zakresie stosowania 
wobec niego rodzimego ustawodawstwa. 
Nale¿y podkre�liæ, ¿e wybór przez strony 
prawa nie mo¿e poci¹gaæ za sob¹ pozbawie-
nia pracowników ochrony gwarantowanej 
przez przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, 
które by³yby w³a�ciwe w sytuacji niedokonania 
wyboru. Zagwarantowane w art. 6 Konwencji 
Rzymskiej prawo dokonania wyboru porz¹dku 
prawnego przez strony stosunku pracy, przy 
czym wybór ten nie mo¿e pozbawiaæ ochrony 
przez przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, 
jest szczególn¹ regulacj¹ kolizyjno-prawn¹. 
Do istoty kolizyjno�ci wyboru prawa nale¿y to, 
¿e prowadzi on do wy³¹czenia zastosowania 
zarówno norm bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych, 
jak i norm dyspozytywnych prawa, które 
by³yby w³a�ciwe w braku wyboru, na rzecz 
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych i norm prawa 
wybranego [5]. Mo¿e mieæ jednak miejsce 
sytuacja kolizji przepisów wybranego przez 
strony systemu prawa pracy z przepisami 
obowi¹zuj¹cymi w miejscu �wiadczenia pracy. 
W takiej sytuacji, organy w³a�ciwe do egze-
kwowania przepisów prawa maj¹ obowi¹zek 
egzekwowaæ przepisy obcego prawa pracy, 
które zosta³y wskazane jako w³a�ciwe do re-
gulowania stosunków pracy, w ramach których 
wykonywana jest praca w obszarze jurysdykcji 
organów wymiaru sprawiedliwo�ci innego 
pañstwa, pod warunkiem, ¿e przepisy wybrane 
przez strony nie pozostaj¹ w sprzeczno�ci ani 
z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi przepisami 
prawa pracy w miejscu ich stosowania, ani 
nie koliduj¹ z regu³ami porz¹dku publicznego 
tego pañstwa [6].

Prawo obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej 
nie stanowi przeszkody dla pañstw cz³onkow-
skich w stosowaniu ich ustawodawstwa lub 
zbiorowych uk³adów pracy zawartych przez 
pracodawców i pracowników w stosunku 
do wszystkich osób zatrudnionych nawet tym-
czasowo na ich terytorium, mimo ¿e ich pra-
codawca prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ 
w innym pañstwie cz³onkowskim.

Regulacje bilateralne
Wiele krajów, celem usystematyzowania 

procedur zwi¹zanych z wyborem i stosowa-
niem danego systemu prawnego, zawar³o 
umowy miêdzynarodowe. Dobrym przyk³a-
dem jest umowa zawarta przez Polskê z Litw¹, 
zgodnie z któr¹ strony stosunku pracy mog¹ 
podporz¹dkowaæ ten stosunek systemowi 
prawnemu wybranego przez siebie pañstwa.
W sytuacji, gdy strony nie dokona³y wyboru, 
to powstanie, zmiana, rozwi¹zanie i wyga-
�niêcie stosunku pracy oraz roszczenia z niego 

wynikaj¹ce podlegaj¹ systemowi prawnemu 
tej strony, na której terytorium praca jest, by³a 
lub mia³a byæ wykonywana. Je¿eli pracownik 
wykonuje pracê na terytorium jednej strony 
na podstawie stosunku pracy ³¹cz¹cego 
go z zak³adem pracy, który ma siedzibê na te-
rytorium drugiej strony, to powstanie, zmiana, 
rozwi¹zanie i wyga�niêcie stosunku pracy oraz 
roszczenia z niego wynikaj¹ce podlegaj¹ prawu 
tej drugiej [7].

Inna z umów zawarta przez RP – umowa 
z Bia³orusi¹ – stanowi, ¿e je¿eli strony stosun-
ku pracy nie postanowi³y inaczej, powstanie, 
zmiana, rozwi¹zanie i wyga�niêcie stosunku 
pracy oraz roszczenia z niego wynikaj¹ce pod-
legaj¹ prawu tej strony, na terytorium, której 
praca jest, by³a lub mia³a byæ wykonywana [8].

Roszczenia, zagranica i bhp
Roszczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy 

nale¿y rozszerzaæ o roszczenie pracownika 
o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
Prawo ¿¹dania przez pracownika zapewnienia 
w³a�ciwych warunków pracy wynika bez-
po�rednio z art. 66 Konstytucji RP – „Ka¿dy 
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy”. Norma ta nak³ada na praco-
dawcê obowi¹zek stosowania odpowiednich 
�rodków i podejmowania dzia³añ (w granicach 
wyznaczonych przez prawo) celem ogranicze-
nia lub wyeliminowania zwi¹zanego z wyko-
nywan¹ prac¹ ryzyka dla zdrowia lub ¿ycia. 
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e niniejsza norma 
nie rodzi prawa pracownika do dochodzenia 
roszczeñ wzglêdem pracodawcy w sytuacji, 
gdy pracodawca nie zapewnia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Wskazany 
przepis nie mo¿e byæ wykorzystywany w po-

zwach przeciwko pracodawcy. Potwierdzenie 
i rozwiniêcie zapisu konstytucji znajdujemy 
w art. 15, dziale X Kodeksu pracy oraz w wielu 
innych szczegó³owych aktach prawnych [9-10].

Wiele aktów miêdzynarodowych podkre-
�la obowi¹zek bezpieczeñstwa. W artykule 
3 Traktatu o Unii Europejskiej z 13 grudnia 
2007 r. znajduje siê zapis, ¿e Unia Europejska 
ma zapewniæ swoim obywatelom bezpieczeñ-
stwo. Bezpieczeñstwo w tym ujêciu mo¿na 
rozumieæ wieloaspektowo, w tym równie¿ 
jako bezpieczeñstwo podczas wykonywania 
pracy. Zgodnie z Traktatem, Unia Europej-
ska przystêpuje do Europejskiej konwencji 
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych 
wolno�ci Rady Europy (art. 6 pkt. 2). Na mocy 
tego postanowienia, wszystkie prawa pod-
stawowe zagwarantowane w konwencji 
RE, zwanej równie¿ Europejsk¹ Kart¹ Praw 
Cz³owieka, stanowi¹ czê�æ prawa Unii jako 
zasady ogólne prawa. W�ród nich znajduje siê 
prawo do bezpieczeñstwa osobistego (art. 5). 
Bezpieczeñstwo osobiste musi byæ zapewnione 
równie¿ w sferze pracy. Pracownik musi mieæ 
zapewniony stan bez zagro¿eñ nara¿aj¹cych 
go na utratê ¿ycia lub zdrowia [11].

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na mocy Traktatu, 
Unia Europejska uznaje prawa wolno�ci i za-
sady okre�lone w Karcie Praw Podstawowych 
UE z 7 grudnia 2000 r. (art. 6 pkt.1 Traktatu UE). 
W zwi¹zku z tym uznaje siê, ¿e ka¿dy ma pra-
wo do bezpieczeñstwa osobistego (art. 6), 
do podejmowania pracy oraz wykonywania 
swobodnie wybranego lub zaakceptowane-
go zawodu (art.15), oczywiste wiêc wydaje 
siê zagwarantowanie, i¿ praca nie mo¿e byæ 
dla pracownika zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia. 
Bezpieczeñstwo, zgodnie z postanowieniami 
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Karty (art. 31) ma siê wyra¿aæ w warunkach 
pracy uwzglêdniaj¹cych zdrowie pracownika, 
gwarantuj¹cych godno�æ [12].

Istotne zagadnienia z zakresu ochrony 
pracownika zawiera równie¿ Europejska Karta 
Spo³eczna (EKS) sporz¹dzona w Turynie 18 
pa�dziernika 1961 r. – ratyfikowana przez 
Polskê w 1997 r. W artykule 2 EKS zagwaran-
towano prawo do odpowiednich warunków 
pracy. Prawo to ma byæ realizowane poprzez 
okre�lenie rozs¹dnego dziennego i tygodnio-
wego czasu pracy, stopniowe skracanie tygo-
dniowego czasu pracy do takiego wymiaru, 
na jaki pozwala wzrost wydajno�ci oraz inne 
zwi¹zane z tym czynniki, zapewnienie p³atnych 
dni �wi¹tecznych, zapewnienie corocznego, 
co najmniej dwutygodniowego p³atnego urlo-
pu, zapewnienie pracownikom zatrudnionym 
przy okre�lonych pracach – niebezpiecznych 
lub szkodliwych dla zdrowia – skróconego 
czasu pracy b¹d� dodatkowych p³atnych 
urlopów, zapewnienie tygodniowego wypo-
czynku, który bêdzie (w miarê mo¿liwo�ci) 
zbiega³ siê z dniem uznanym za dzieñ wolny 
od pracy zgodnie z tradycj¹ lub zwyczajem 
danego kraju lub regionu. Kolejny artyku³ EKS 
(art. 3) gwarantuje prawo do bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy wyra¿aj¹cych 
siê poprzez obowi¹zek wydania przez strony 
Karty (pañstwa) przepisów dotycz¹cych bhp, 
zapewnienia �rodków kontroli tych przepisów, 
konsultowania siê, gdy zachodzi potrzeba, 
z organizacjami pracodawców i pracowników 
w sprawach �rodków zmierzaj¹cych do popra-
wy bezpieczeñstwa i higieny pracy [13].

Celem realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych 
z przepisów prawa, pracodawcy powierzaj¹ 
wykonywanie zadañ bhp odpowiednim 
s³u¿bom. S³u¿by te zobowi¹zane s¹ do posia-
dania odpowiednich kwalifikacji. W zale¿no�ci 
od kraju, od tego, jakiemu prawu podlega sto-
sunek pracy, pracownicy s³u¿b bhp musz¹ spe³-
niæ kryteria przepisów tam obowi¹zuj¹cych.

Nadzór
Na arenie miêdzynarodowej podstawow¹ 

instytucj¹ w zakresie ochrony prawa pracy 
jest Miêdzynarodowa Organizacja Pracy. Pod-
stawowe zasady, cele i zadania MOP okre�la 
tzw. Deklaracja Filadelfijska z 10 maja 1944 r. 
Zgodnie z tym dokumentem MOP zobowi¹zuje 
siê m.in. do popierania w�ród narodów �wiata 
programów w³a�ciwej ochrony ¿ycia i zdrowia 
pracowników we wszystkich zawodach. Tym 
samym kraje, które przyst¹pi³y do Organizacji, 
zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania przepisów 
prawa pracy oraz stwarzania odpowiednich 
warunków oraz aktów prawnych realizuj¹cych 
ochronê pracownika w miejscu wykonywania 
pracy, w tym bhp.

Celem ochrony praw pracowników wyko-
nuj¹cych pracê poza granicami RP Pañstwowa 

Inspekcja Pracy wspó³pracuje z urzêdami 
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej odpo-
wiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy 
i zatrudnienia pracowników. Zgodnie z art. 20 
ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwowej 
Inspekcji Pracy [14] wspó³praca ta ma byæ 
realizowana przez:

• udzielanie informacji o warunkach zatrud-
nienia pracowników skierowanych do wyko-
nywania pracy na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego Unii Europejskiej na okre�lony 
czas, przez pracodawcê maj¹cego siedzibê 
na terytorium RP

• informowanie o stwierdzonych wykrocze-
niach przeciwko prawom pracowników skiero-
wanych do wykonywania pracy na terytorium 
RP na okre�lony czas, przez pracodawcê maj¹-
cego siedzibê w pañstwie bêd¹cym cz³onkiem 
Unii Europejskiej

• wskazywanie organu nadzoru nad ryn-
kiem pracy, w³a�ciwego do udzielania ¿¹danej 
informacji ze wzglêdu na zakres jego dzia³ania.

Realizacjê wymienionych zadañ powierzo-
no tzw. instytucji ³¹cznikowej. Funkcjê instytucji 
³¹cznikowej pe³ni G³ówny Inspektorat Pracy. 
G³ównym zadaniem instytucji ³¹cznikowej 
jest udzielanie informacji na temat polskich 
przedsiêbiorców, którzy �wiadcz¹ us³ugi w tych 
pañstwach i deleguj¹ w zwi¹zku z tym swoich 
pracowników.

Istotn¹ instytucj¹, której jednym z zasadni-
czych celów jest promowanie i dzia³anie na rzecz 
wspó³pracy w dziedzinie bhp, jest Europejska 
Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy. 
Agencja zosta³a powo³ana na podstawie Po-
stanowienia Rady Europy [15]. Zgodnie z za³o-
¿eniami, Agencja jest organem, która ma na celu 
promowanie standardów bhp w krajach euro-
pejskich oraz rozszerzanie wspó³pracy krajów 
w tym zakresie.

Podsumowanie
Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy 

zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym w innym 
kraju oraz wytycznymi miêdzynarodowymi 
to trudne zadanie. Przepisy poszczególnych 
pañstw ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, czasami za-
sadniczo. Nawet w obrêbie Unii Europejskiej, 
która w znacznym stopniu zdo³a³a zunifikowaæ 
najbardziej zasadnicze kwestie w postaci norm 
(np. za pomoc¹ dyrektyw) powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych na terenie Unii, czêsto wystêpuj¹ 
problemy z tym, na podstawie jakich przepisów 
nale¿y organizowaæ s³u¿bê bhp, np. w filii firmy 
z siedzib¹ w innym pañstwie. Stosowanie wy-
branego systemu prawa pracy napotyka na ró¿-
ne utrudnienia. W interesie pañstw, w których 
wykonywana jest praca, le¿y stosowanie w³a-
snych przepisów. Niemniej jednak, w sytuacji, 
gdy przepisy zezwalaj¹ na dokonanie wyboru 
prawa reguluj¹cego stosunki pracy, w tym 
z zakresu bhp, w³adze administracyjne oraz 

organy wymiaru sprawiedliwo�ci zobowi¹zane 
s¹ do jego stosowania. Czêsto dochodzi jednak 
do kolizji norm prawa wybranego z przepisami 
obowi¹zuj¹cymi w danym kraju. W stosun-
ku do polskich pracodawców problem ten 
wystêpuje najczê�ciej w sytuacji rozszerzania 
swojej dzia³alno�ci za wschodni¹ granicê kraju, 
jako ¿e nie wszystkie pañstwa postradzieckie 
ratyfikowa³y przytoczone w tek�cie regulacje, 
np. Europejsk¹ Kartê Praw Cz³owieka. Niemniej, 
organizacja bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy w jednostce danego pracodawcy 
znajduj¹cej siê za granic¹, czy te¿ wzglêdem 
oddelegowanych pracowników to konieczno�æ, 
podobnie jak w „firmie-matce”. W przypadku 
rozszerzania swojej dzia³alno�ci i wykonywania 
pracy poza granicami Polski, pracodawcy zobo-
wi¹zani s¹ do zapoznania siê z przepisami tam 
obowi¹zuj¹cymi oraz zasadami wynikaj¹cymi 
z prawa miêdzynarodowego.
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