
Po więcej informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy zgłoś się 
do związków zawodowych, inspekcji pracy, organizacji pozarządowych i 
placówek opieki zdrowotnej w kraju, do którego zostałeś oddelegowany, 
lub odwiedź strony internetowe poświęcone kwestiom BHP w danym 
kraju.

Niniejsza publikacja otrzymała wsparcie finansowe w ramach Europejskiego programu na rzecz 
zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” (2014-2020). Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://
ec.europa.eu/social/easi 
Informacje zawarte w tej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Komisji 
Europejskiej.

Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat praw 
i obowiązków pracowników delegowanych w zakresie ich zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy, miejsc oferujących pomoc oraz zobowiązań 
pracodawcy.  

RAMY PRAWNE REGULACJI
Jeśli pracownik zostaje tymczasowo oddelegowany do pracy w innym 
kraju Unii Europejskiej, jego prawa w zakresie warunków pracy oraz 
BHP regulowane są przez minimalne zasady i warunki zatrudnienia 
obowiązujące w kraju, w którym pracownik będzie świadczył usługi. 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

//      omów z pracodawcą zagrożenia związane z usługą, jaką będziesz
świadczyć zagranicą

//      zapytaj pracodawcy o przepisy BHP obowiązujące w kraju, do którego
zostaniesz oddelegowany

//      przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że otrzymałeś prawidłowo

działające wyposażenie ochronne – zawsze używaj wymaganego

wyposażenia ochronnego

//      wszelkimi obawami odnośnie bezpieczeństwa i zdrowia dziel się ze
swoim pracodawcą lub kierownikiem budowy 

//      omów z pracodawcą kwestię barier językowych oraz sposoby na ich
przezwyciężenie

//      pamiętaj, by nie pracować zbyt długo i robić wystarczającą liczbę
przerw w pracy Zmęczenie sprzyja wypadkom i zachorowaniom 

//      dbaj o higienę, by nie narażać się na problemy zdrowotne

//      jeśli czujesz, że jesteś niewłaściwie traktowany lub gnębiony w pracy,
poinformuj o tym pracodawcę

//      w razie wypadku natychmiast powiadom kierownika budowy/
przełożonego, a w razie potrzeby – miejscową inspekcję pracy

//      zadbaj o to, by wypadek został należycie udokumentowany

//      zawsze miej przy sobie ważną Europejską Kartkę Ubezpieczenia

Zdrowotnego i sprawdź, czy Twój pracodawca wykupił ubezpieczenie 
od wypadków w czasie pracy zagranicą

//      poinformuj pracodawcę o nieodpowiednich warunkach
zakwaterowania

Pamiętaj, że wypadki przy pracy mogą skutkować niepełnosprawnością 
do końca życia lub problemami zdrowotnymi. Dbaj o swoje zdrowie i 

bezpieczeństwo, stosując się zawsze do przepisów bhp! 

Kieszonkowy przewodnik dla pracowników delegowanych

Wypadki przy pracy nie znają granic!

Dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas pracy  
delegowanej zagranicą

www.poosh.eu


