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Niniejsza. monografia. kończy. zapoczątkowany. w. 1998. r.. cykl. wydawni-
czy. poświęcony. międzynarodowemu. prawu. pracy.. W. 1998. r.. ukazała. się.
pierwsza. część1. trzytomowego. traktatu2. na. temat. prawa. pracy. i. ubezpie-
czeń. społecznych. Wspólnot. Europejskich,. organizacji. międzynarodowej. –.
poprzedniczki.współczesnej.Unii.Europejskiej..Następna.publikacja.z.tej.se-
rii.to.monografia.pt..Karta.Praw.Społecznych.Rady.Europy.wydana.drukiem.
w.2006.r.3..W.książce.tej.przedstawiam.europejskie.standardy.w.zakresie.pra-
wa.pracy,.zabezpieczenia.społecznego.oraz.polityki.społecznej.ustanowione.
w.Europejskiej.Karcie.Społecznej.z.1961.r..oraz.Zrewidowanej.Europejskiej.
Karcie. Społecznej. z. 1996. r.,. stosowane. przez. Europejski. Komitet. Praw.
Społecznych.Rady.Europy.(złożony.z.15.niezależnych.ekspertów,.specjalizu-
jących.się.w.ochronie.praw.pracowniczych.i.socjalnych),.uważane.za.podsta-
wowe.prawa.człowieka..Książka. ta. została.przetłumaczona.na. język.angiel-
ski.i.hiszpański..Wersja.angielska.została.wydana.jako.33..studium.prawnicze.
w. prestiżowej. serii. wydawniczej. Studies. in. Employment. and. Social. Policy.
przez.Wydawnictwo.Kluwer.Law.International4..Natomiast.wersję.hiszpań-
ską.–.ze.wstępem.Julio Armando.Grisolia,.najwybitniejszego.argentyńskie-
go.prawnika,.specjalisty.z.zakresu.prawa.pracy.i.ubezpieczeń.społecznych,.
profesora.prawa.i.sędziego.–.opublikowało.wydawnictwo.naukowe.Editorial.
de.la.Universidad.Nacional.de.Tres.de.Febrero.(UNTREF).w.Buenos.Aires5.

Kolejne. pozycje. z. tej. serii. to. dwutomowe. studium. prawa. pracy. i. ubez-
pieczeń.społecznych.pt..Międzynarodowe.prawo.pracy..T..I.Międzynarodowe.
publiczne.prawo.pracy.składające.się.z.trzech.woluminów.został.opubliko-

1.A.M. Świątkowski,.Europejskie.prawo.socjalne,.t..I,.Specyfika,.stanowienie.i.stoso-
wanie.europejskiego.prawa.socjalnego,.Warszawa.1998,.s..255;.t..II,.Europejskie.prawo.
pracy,.Warszawa.1999,.s..526;.t..III,.Europejskie.prawo.ubezpieczeń.społecznych,.War-
szawa.2000,.s..685..W.1999.r..ukazała.się.także.książka.przygotowana.przez.A.M. Świąt-
kowskiego.i.H. Wierzbińską,.Dokumenty.źródłowe.instytucji.Wspólnot.Europejskich.
w.zakresie.prawa.socjalnego,.Kraków.1999,.s..606.

2.Sformułowanie.W. Muszalskiego,.zamieszczone.w.recenzji.książki.A.M. Świątkow-
skiego,.Europejskie.prawo.socjalne,.Warszawa.1998–2000,.PiZS.2000,.z..11,.s..46.

3.A.M. Świątkowski,.Karta.praw.społecznych.Rady.Europy,.Warszawa.2006,.s..575.
4.A.M. Świątkowski,.Charter.of.Social.Rights.of.the.Council.of.Europe,.The.Nether-

lands.2007,.s..414.
5.A.M. Świątkowski,.Carta.de.los.Derechos.Sociales.Europeos,.Prólogo.Julio.Armando.

Grisolia,.Buenos.Aires.2007,.s..485.
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wany.w.2008.r.6..Tom.II.pt..Międzynarodowe.prywatne.prawo.pracy,.ukazał.
się.w.2010.r.7..Fragmenty.tej.ostatniej.książki,.traktujące.o.najnowszych.regu-
lacjach.norm.kolizyjnych.prawa.pracy. i.norm.koordynujących.prawa.ubez-
pieczeń.społecznych.w.państwach.członkowskich.Unii.Europejskiej,.zostały.
przełożone.na.język.angielski.i.hiszpański.i.wydane.drukiem.w.2012.r..przez.
Wydawnictwo. Naukowe. Uniwersytetu. Jagiellońskiego. (WUJ). w. Krakowie8.
oraz. Editorial. de. la. Universidad. Nacional. de. Tres. de. Febrero. (UNTREF).
w.Buenos.Aires9.

Ostatnią.pozycją.z.serii.publikacji.o.europejskim.i.międzynarodowym.pra-
wie.pracy.jest.książka.zawierająca.dokumenty.źródłowe.prawa.pracy.i.ubez-
pieczeń.Unii.Europejskiej.–.Kodeks.pracy.i.ubezpieczenia.społecznego.Unii.
Europejskiej.opracowana.w.2011.r..wspólnie.z.Haliną Wierzbińską10.

W. okresie. ostatnich. 15. lat. przedstawiłem,. w. polskiej. i. światowej. lite-
raturze. fachowej. prawa. pracy. i. zabezpieczenia. społecznego,. rozwiązania.
prawne.w.zakresie.prawa.pracy.i.prawa.zabezpieczenia.społecznego.wpro-
wadzone.i.stosowane.w.trzech.organizacjach.międzynarodowych,.dwóch.re-
gionalnych.na.kontynencie.europejskim.(Unii.Europejskiej,.Radzie.Europy).
oraz.jednej.organizacji.o.zasięgu.światowym.(Międzynarodowej.Organizacji.
Pracy).. Wymienione. organizacje. kształtują. poziom. krajowych. systemów.
prawa. pracy. i. zabezpieczenia. społecznego. w. państwach. członkowskich..
Instytucje.Unii.Europejskiej.czynią.to.w.27.państwach,.organy.Rady.Europy.
w.46.państwach,.a.Międzynarodowa.Organizacja.Pracy.w.skali.globalnej.

Pisząc.o.europejskich.i.międzynarodowych.standardach.prawa.pracy.i.za-
bezpieczenia.społecznego.stwierdziłem,.że.organizacje.międzynarodowe.nie.
tylko. wywierają. wpływ. na. krajowe. systemy. prawa. pracy. i. zabezpieczenia.
społecznego.w.państwach.członkowskich,. lecz.także.zatrudniają.pracowni-
ków.. Ze. względu. na. konkurencyjne. stawki. wynagrodzenia. oraz. gwarancję.
stabilizacji. zatrudnienia. dla. niewielkiej,. wyselekcjonowanej. kategorii. pra-
cowników.międzynarodowych,.są.jednym.z.największych.i.najbardziej.atrak-

6.A.M. Świątkowski,.Międzynarodowe.prawo.pracy,.t..I,.Międzynarodowe.publiczne.
prawo.pracy,.Warszawa.2008,.vol..1,.s..249;.vol..2,.s..561;.vol..3,.s..641.

7.A.M. Świątkowski,.Międzynarodowe.prawo.pracy,.t..II,.Międzynarodowe.prywatne.
prawo.pracy,.Warszawa.2010,.s..774.

8.A.M. Świątkowski,.European.Union.Private.International.Labour.Law,.Kraków.
2012,.s..331.

9.A.M. Świątkowski,.Derecho.internacional.privado.del.trabajo.de.la.UE,.Buenos.
Aires.2012.

10.A.M. Świątkowski,.H. Wierzbińska,.Kodeks.pracy.i.zabezpieczenia.społecznego.
Unii.Europejskiej,.Kraków.2011,.s..849..Jest.to.druga.książka.zawierająca.wybór.mate-
riałów.źródłowych.z.dziedziny.europejskiego.prawa.pracy.i.zabezpieczenia.społecznego.
opracowana.we.współpracy.z.H. Wierzbińską..Pierwsza.praca.z.tej.serii.A.M. Świąt-
kowski,.H. Wierzbińska,.Dokumenty.źródłowe.instytucji.Wspólnot.Europejskich.w.za-
kresie.prawa.socjalnego,.Kraków.1999.
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cyjnych.pracodawców.zarówno.dla.kandydatów.do.pracy,.jak.i.pracowników..
Ponieważ.organizacje.międzynarodowe.prowadzą.działalność.w.określonej.
przestrzeni.geograficznej,. stosunki.pracy. i.zabezpieczenia.społecznego.nie.
mogą. być. poddane. regulacji. krajowych. przepisów. prawa. pracy. i. ubezpie-
czeń.społecznych.państw,.w.których.umiejscowione.zostały.siedziby.tych.or-
ganizacji.lub.zlokalizowane.zostały.siedziby.ich.regionalnych.oddziałów.albo,.
w.których.znajduje.się.zakład.(miejsce).pracy.pracowników.zatrudnionych.
przez.poszczególne.organizacje.międzynarodowe..Brak.przyporządkowania.
stosunków. pracy. i. zabezpieczenia. społecznego. do. określonego. terytorium.
wyznaczonego. granicami. poszczególnych. państw,. nadaje. stosunkom. pra-
cy. pracowników. organizacji. międzynarodowych. charakter. eksterytorialny..
Doszedłem.do.wniosku,.że.monografia. traktująca.o. takich.stosunkach.pra-
cy.i.zabezpieczenia.społecznego,.które.nie.mogą.zostać.–.ze.względu.na.ich.
specyficzny.charakter.prawny.–.przyporządkowane.systemowi.prawa.pracy.
i. zabezpieczenia. społecznego. określonego. państwa. członkowskiego,. może.
wieńczyć.kilkunastoletni.dorobek.autora.zajmującego.się.przede.wszystkim,.
aczkolwiek. nie. wyłącznie11,. problemami. europejskiego. i. międzynarodowe-
go.prawa.pracy.

Niemal.wszystkie.wyszczególnione.powyżej.książki.z.dziedziny.międzyna-
rodowego.prawa.pracy.zostały.opublikowane.w.prestiżowym.Wydawnictwie.
C.H..Beck.w.Warszawie..Wydawnictwo.C.H..Beck.wyrażało.zgodę.na.przekła-
dy.niektórych.monografii.na.język.angielski.i.hiszpański.oraz.wydawanie.ich.
drukiem.za.granicą..Nie.byłoby.to.możliwe.bez.życzliwego,.dla.polskiej.nauki.
prawa.pracy.oraz.dla.autora,.podejścia.Pana.Jakuba Jacyny.do.sprawy.prze-
kładów.i.druku.za.granicą.opublikowanych.w.Polsce.książek..Korzystając.ze.
sposobności.jaką.stwarza.druk.mojej.ostatniej.monografii.z.cyklu.wydawni-
czego.pt..Międzynarodowe.prawo.pracy,.składam.serdeczne.podziękowanie.
Panu. Mecenasowi. Jakubowi Jacynie,. szefowi. działu. literatury. prawniczej.
w.Wydawnictwie.C.H..Beck,.za.stworzenie.mi.możliwości.wejścia.na.między-
narodowy.rynek.naukowych.książek.prawniczych.

Monografia. Eksterytorialne. stosunki. pracy. została. napisana. przez. pry-
zmat.doświadczeń.prawnika.specjalizującego.się.w.prawie.pracy..Obserwacje.
poczynione. na. kanwie. kontaktów. i. w. trakcie. pracy. w. organizacjach. mię-
dzynarodowych,. głównie. w. Radzie. Europy,. ale. także. w. Międzynarodowej.
Organizacji. Pracy,. upoważniają. mnie. do. zajęcia. się. zagadnieniami. specy-
ficznych. stosunków. pracy,. które. nie. są. powiązane. terytorialnie. z. żadnym.
krajowym. systemem. prawa. pracy,. a. nawiązane. są. przez. szczególnych. pra-
codawców,. jakimi. są. organizacje. międzynarodowe. z. zatrudnionymi. przez.
nich.pracownikami,.uważanymi.przez.prawników.–.specjalistów.z.dziedzi-

11.A.M. Świątkowski,.Polskie.prawo.pracy,.Warszawa.2012;.tenże,.Kodeks.pracy..
Komentarz,.Warszawa.2012.
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ny.prawa.międzynarodowego.publicznego,.za.funkcjonariuszy.międzynaro-
dowych12.z.racji.wykonywanych.funkcji.publicznych.w.przestrzeni.między-
narodowej13..Nie.polemizuję.z.autorami.prac.naukowych.z.dziedziny.prawa.
międzynarodowego. publicznego.. W. niniejszej. książce,. której. tematyką. jest.
sytuacja. prawna. osób. zatrudnionych. w. organizacjach. międzynarodowych,.
zajmuję. się. niemal. wyłącznie. uprawnieniami. i. obowiązkami. pracowników.
i.ich.pracodawców..Nie.unikam.omawiania.zagadnień.związanych.z.wykony-
waniem.przez.organizacje.międzynarodowe.i.zatrudnionych.w.nich.pracow-
ników. międzynarodowych. zadań. publicznych.. Polityczny. kontekst. zatrud-
nienia.w.„służbie”.zagranicznej.wywiera.poważny.wpływ.na.stosunki.pracy.
w.organizacjach.międzynarodowych.

O. problemach. eksterytorialnych. stosunków. pracy. piszę. z. perspektywy.
więzi.prawnych.regulowanych.przepisami.międzynarodowego.prawa.pracy.
w. Organizacji. Narodów. Zjednoczonych. (ONZ). oraz. jednej. z. wyspecjalizo-
wanych.z.jej.organizacji.międzynarodowych.–.Międzynarodowej.Organizacji.
Pracy.(MOP)..Stosunki.pracy.w.regionalnych.–.europejskich.organizacjach.
międzynarodowych.zostały.scharakteryzowane.w.literaturze.polskiej14..Jedną.
z. najbardziej. charakterystycznych. cech. eksterytorialnych. stosunków. pracy.
jest. występowanie. organizacji. międzynarodowej. w. podwójnej. roli:. praco-
dawcy.oraz. legislatora,.kształtującego.na.zasadzie.wyłączności.treść.stosun-
ków.pracy.z.zatrudnionymi.przez.siebie.pracownikami..W.książce.przedsta-
wiam.głównie.specyfikę.zatrudnienia.pracowników.ONZ.i.MOP,.ponieważ.
regulacje. prawne. stosunków. pracy. w. tych. instytucjach. umożliwiają. prze-
śledzenie. rozwoju. historycznego. instytucji. prawnych. charakterystycznych.
dla. eksterytorialnych. stosunków. pracy. od. samego. początku. ich. powstania.
i.uregulowania.przez.Ligę.Narodów.(LN),.poprzedniczkę.współczesnej.ONZ..
Kontekst. historyczny. i. polityczny,. a. szczególnie. przedstawione. w. książce.
niektóre.wydarzenia.polityczne.w.państwach.podzielonych.na.dwa.konku-
rencyjne. bloki. (demokratyczny. i. socjalistyczny),. wywarły. poważny. wpływ.
na.kształtowanie.stosunków.pracy.w.ONZ.

12.G. Grabowska,.Funkcjonariusze.międzynarodowi,.Katowice.1988,.passim.
13.G. Langrod,.La.fonction.publique.internationale..Sa Genese, Son Essence, Son Evo-Sa.Genese,.Son.Essence,.Son.Evo-

lution,.Préface.de.P. Guggenheim,.Leyde.1963,.passim;.H. Mouritzen,.The.International.
Civil.Service..A.Study.of.Bureaucracy:.International.Organizations,.Brookfield.(USA),.
Hong.Kong–Singapore–Sydney.1990.

14.A. Dębicka,.M. Dębicki,.M. Dmochowski,.Prawo.urzędnicze.Unii.Europejskiej,.
Warszawa.2004;.A. Małecki,.K. Tomaszewski,.Status.urzędnika.Unii.Europejskiej,.War-
szawa.2005;.M. Strzałkowska,.Sąd.do.spraw.Służby.Publicznej.Unii.Europejskiej,.Toruń.
2008;.E. Ura,.Urzędnicy.„E-27”,.[w:].Z. Brodecki.(red.),.Europa.urzędników,.Warszawa.
2009;.O. Bar,.Organizacja.służby.publicznej.Unii.Europejskiej.w.świetle.standardów.
współczesnej.administracji,.Gdańsk.–.Łódzkie.Roczniki.Prawa.Pracy.i.Prawa.Socjalnego.
2012,.Nr.1,.s..119.i.n.
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Eksterytorialne. stosunki. pracy. to. monografia. prezentująca. kształtowa-
nie. praw. i. obowiązków. pracowników. organizacji. międzynarodowych. oraz.
instytucji.międzynarodowych.występujących.w.stosunkach.pracy.w.roli.pra-
codawców..Charakterystyczną.cechą.eksterytorialnych.stosunków.pracy.jest.
wyłączenie.ich.spod.zakresu.oddziaływania.krajowych.systemów.prawa.pra-
cy.państw.członkowskich,.poddanie.sporów.o.roszczenia.z.tych.stosunków.
pracy.kognicji.międzynarodowych.organów.wymiaru.sprawiedliwości.(mię-
dzynarodowych. trybunałów. administracyjnych),. ograniczenie. uprawnień.
organów. przedstawicielskich. pracowników. w. sprawach. odnoszących. się.
do. negocjowania. warunków. zatrudnienia. i. rozwiązywania. sporów. zbioro-
wych.pracy,.zwiększenie.dyspozycyjności.pracowników.organizacji.między-
narodowych. względem. pracodawcy,. zmniejszenie. stabilizacji. zatrudnienia..
W. porównaniu. z. powszechnymi. standardami. ochrony. prawnej,. gwaranto-
wanej. pracownikom. i. ubezpieczonym. europejskimi. i. międzynarodowymi.
przepisami. prawa. pracy. i. zabezpieczenia. społecznego,. tworzonymi. przez.
MOP.i.Radę.Europy,.adresowanymi.do.władz.państw.członkowskich,.poziom.
ochrony.praw.pracowniczych.i.socjalnych.pracowników.międzynarodowych.
jest.niższy.

Kraków,.grudzień.2012.r.... . ......Andrzej Marian Świątkowski


