
 1 

DEKLARACJA MI!DZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY 
DOTYCZ"CA FUNDAMENTALNYCH ZASAD I PRAW W PRACY Z 1998 R. 

Zwa!ywszy, !e MOP zosta"a utworzona w przekonaniu, !e sprawiedliwo#$ spo"eczna jest podstaw% powszechnego 
i trwa"ego pokoju; 

Zwa!ywszy, !e wzrost gospodarczy chocia! ma podstawowe znaczenie, jest niewystarczaj%cy dla zapewnienia 
sprawiedliwo#ci, post&pu spo"ecznego i likwidacji ubóstwa, potwierdzaj%c tym samym potrzeb& promowania przez 
MOP zdecydowanej polityki spo"ecznej, sprawiedliwo#ci i demokratycznych instytucji;  

Zwa!ywszy, !e MOP obecnie bardziej ni! kiedykolwiek powinna wykorzysta$ wszystkie swoje mo!liwo#ci w 
zakresie dzia"alno#ci normotwórczej, wspó"pracy technicznej i bada' we wszystkich obszarach wchodz%cych w 
zakres jej kompetencji, w szczególno#ci dotycz%cych zatrudnienia, szkolenia zawodowego i warunków pracy, w 
celu zapewnienia, by w kontek#cie globalnej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i spo"ecznego, polityka 
gospodarcza i spo"eczna stanowi"y wzajemnie uzupe"niaj%ce si& elementy, maj%ce za zadanie stworzenia trwa"ego 
rozwoju, opartego na szerokich podstawach; 

Zwa!ywszy, !e MOP powinna zwraca$ szczególn% uwag& na problemy osób maj%cych szczególne potrzeby 
spo"eczne, w szczególno#ci bezrobotnych i pracowników migruj%cych, oraz inicjowa$ i promowa$ wysi"ki na 
szczeblu mi&dzynarodowym, regionalnym i krajowym zmierzaj%ce do rozwi%zywania problemów tych osób oraz 
promowa$ skuteczn% polityk& maj%c% na celu tworzenie nowych miejsc pracy; 

Zwa!ywszy, !e d%!%c do zachowania wi&zi mi&dzy spo"ecznym post&pem a wzrostem gospodarczym, szczególne 
znaczenie ma zagwarantowanie fundamentalnych zasad i praw w pracy poniewa! umo!liwia zainteresowanym 
osobom swobodne i oparte na zasadach równo#ci szans ubieganie si& o nale!ny udzia" w dochodzie, do powstania 
którego przyczyni"y si&, jak równie! umo!liwia im wykorzystanie w pe"ni swojego potencja"u; 

Zwa!ywszy, !e MOP jest z mocy konstytucji upowa!nion% organizacj% mi&dzynarodow% oraz kompetentnym 
organem do stanowienia mi&dzynarodowych standardów pracy i zajmowania si& nimi, oraz cieszy si& 
powszechnym poparciem i uznaniem je!eli chodzi o promowanie fundamentalnych praw w pracy, co jest wyrazem 
jej konstytucyjnych zasad;  

Zwa!ywszy, !e w sytuacji rosn%cej wspó"zale!no#ci ekonomicznej, pilne staje si& ponowne potwierdzenie trwa"ego 
charakteru fundamentalnych zasad i praw zapisanych w Konstytucji Organizacji i promowanie ich powszechnego 
stosowania; 

Mi&dzynarodowa Konferencja Pracy, 

1. Przypomina, !e: 

(a) przyst&puj%c dobrowolne do MOP, wszyscy Cz"onkowie przyj&li zasady i prawa   ustalone w jej Konstytucji i 
Deklaracji Filadelfijskiej jak równie! zobowi%zali si& do dzia"ania na rzecz osi%gania wszystkich celów Organizacji 
na miar& swoich mo!liwo#ci oraz z pe"nym uwzgl&dnieniem swoich specyficznych warunków; 

(b) wspomniane zasady i prawa zosta"y wyra!one i rozwini&te w formie konkretnych praw i obowi%zków w 
konwencjach uznanych za fundamentalne zarówno w samej Organizacji jak i poza ni%. 

2. O#wiadcza, !e wszyscy Cz"onkowie, nawet je#li nie ratyfikowali wspomnianych konwencji, maj% - wynikaj%cy 
z samego faktu cz"onkostwa w Organizacji – obowi%zek przestrzegania, realizowania i promowania, w dobrej 
wierze i zgodnie z Konstytucj%, zasad dotycz%cych fundamentalnych praw stanowi%cych przedmiotem 
wspomnianych konwencji, a mianowicie: 

(a) wolno#ci zrzeszania si& i skutecznego uznania prawa do rokowa' zbiorowych ; 

(b) eliminacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowi%zkowej ; 

(c) skutecznego likwidacji pracy dzieci; i 

(d) likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu. 

3. Uznaje obowi%zek Organizacji polegaj%cy na wspieraniu Cz"onków, w odpowiedzi na ich okre#lone i zg"aszane 
potrzeby w dzia"alno#ci na rzecz osi%gania wspomnianych celów poprzez pe"ne wykorzystanie swoich #rodków 
konstytucyjnych, operacyjnych i finansowych, w tym poprzez uruchomienie #rodków oraz pomocy zewn&trznej, 
jak równie! poprzez zach&canie innych organizacji mi&dzynarodowych, z którymi MOP, stosownie do artyku"u 12 
Konstytucji, nawi%za"a kontakty w celu popierania tych dzia"a':                            

(a) przez oferowanie wspó"pracy technicznej i us"ug doradczych w celu promowania ratyfikacji i stosowania 
fundamentalnych konwencji; 
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(b) przez wspieranie Cz"onkom, którzy nie mog% jeszcze ratyfikowa$ niektórych lub wszystkich konwencji, w ich 
wysi"kach na rzecz przestrzegania, promowania i realizowania zasad dotycz%cych fundamentalnych praw b&d%cych 
przedmiotem tych konwencji; jak równie! 

(c) przez wspieranie wysi"ków Pa'stw Cz"onkowskich na rzecz stworzenia klimatu dla rozwoju gospodarczego i 
spo"ecznego . 

4. Postanawia, !e w celu pe"nego wprowadzania w !ycie niniejszej Deklaracji, b&d% realizowana znacz%ce i 
skuteczne dzia"ania promocyjne, zgodnie ze #rodkami okre#lonymi w za"%czniku do niniejszej Deklaracji, który 
b&dzie traktowany jako integralna cz&#$ tej Deklaracji. 

5. Podkre#la, !e standardy pracy nie powinny by$ wykorzystywane dla celów protekcjonizmu handlowego, i !e 
nic w tej Deklaracji oraz w jej dzia"aniach nast&pczych nie b&dzie przywo"ywane lub w inny sposób u!ywane dla 
takich celów; ponadto niniejsza Deklaracja ani jej dzia"ania nast&pcze nie b&d% w !aden sposób kwestionowa$ 
relatywnych korzy#ci jakiegokolwiek pa'stwa. 

 

ZA#"CZNIK 
Badanie przestrzegania Deklaracji 

I. Cel ogólny 
1. Celem badania przestrzegania opisanego poni!ej jest zach&canie do podejmowania przez Cz"onków Organizacji 
wysi"ków na rzecz promowania fundamentalnych zasad i praw zawartych w Konstytucji MOP i w Deklaracji 
Filadelfijskiej oraz ponownie potwierdzonych w niniejszej Deklaracji. 

2. Zgodnie z tym celem, który ma #ci#le promocyjny charakter, badanie przestrzegania pozwoli na okre#lenie 
dziedzin, w których pomoc Organizacji, poprzez wspó"prac& techniczn% mo!e okaza$ si& przydatna dla Cz"onków 
w realizacji tych fundamentalnych praw i zasad. Badanie przestrzegania nie zast&puje ustanowionych 
mechanizmów kontroluj%cych ani te! nie utrudni% ich funkcjonowania; w rezultacie, specyficzne sytuacje w 
zakresie tych mechanizmów nie b&d% badane ani ponownie rewidowane w ramach tych dzia"a' nast&pczych. 

3. Dwa aspekty tych dzia"a' nast&pczych opisane poni!ej oparte s% na istniej%cych procedurach: coroczne dzia"ania 
nast&pcze dotycz%ce nie ratyfikowanych fundamentalnych konwencji spowoduj% jedynie cz&#ciowe dostosowanie 
obecnych sposobów stosowania artyku"u 19 ust&p 5(e) Konstytucji; i ogólne sprawozdanie b&dzie s"u!y"o 
osi%gni&ciu najlepszych rezultatów procedur przeprowadzanych zgodnie z Konstytucj%.  

II. Coroczne dzia$ania nast%pcze dotycz&ce nie ratyfikowanych fundamentalnych Konwencji 
A. Cel i zakres 

1. Celem jest stworzenie mo!liwo#ci dokonywania ka!dego roku przegl%du przy pomocy uproszczonych 
procedur, zast&puj%cych czteroletni przegl%d wprowadzony przez Rad& Administracyjn% w 1995, wysi"ków 
podejmowanych zgodnie z Deklaracj% przez Cz"onków, którzy jeszcze nie ratyfikowali wszystkich 
fundamentalnych konwencji. 

2. Dzia"ania nast&pcze obejm% corocznie cztery obszary fundamentalnych zasad i praw   okre#lonych w 
Deklaracji. 

B. Sposoby stosowania 

1. Dzia"ania nast&pcze b&d% oparte na sprawozdaniach wymaganych od Cz"onków na mocy artyku"u 19 ust&p 5 
(e) Konstytucji. Formularze sprawozda' b&d% opracowywane tak, aby otrzyma$ informacje od rz%dów, które 
jeszcze nie ratyfikowa"y jednej lub kilku fundamentalnych Konwencji, na temat wszelkich zmian, które mog"y 
nast%pi$ w ich ustawodawstwie lub praktyce. 

2. Te sprawozdania opracowane przez Biuro b&d% poddawane przegl%dowi przez Rad& Administracyjn%. 

3. Maj%c na celu przedstawienie wprowadzenia do sprawozda' w ten sposób opracowanych i zwracaj%c uwag& na 
wszelkie aspekty, które mog% wymaga$ g"&bszej dyskusji, Biuro mo!e powo"a$ grup& ekspertów wyznaczonych do 
tego celu przez Rad& Administracyjn%. 

Dostosowania do istniej%cych procedur Rady Administracyjnej powinny by$ przeanalizowane, aby pozwoli$ 
Cz"onkom, którzy nie s% reprezentowani w Radzie Administracyjnej, na przedstawienie w najw"a#ciwszy sposób 
wyja#nie' uzupe"niaj%cych informacje zawarte w ich sprawozdaniach, które mog% okaza$ si& konieczne lub 
potrzebne podczas dyskusji w Radzie Administracyjnej. 
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III. Sprawozdanie ogólne 
A. Cel i zakres 

1. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie dynamicznego, ca"o#ciowego obrazu odnosz%cego si& do ka!dej 
kategorii fundamentalnych zasad i praw odnotowanych podczas poprzedniego czteroletniego okresu, i pos"u!enie 
jako podstawa dla oceny skuteczno#ci pomocy udzielonej przez Organizacj& oraz dla okre#lenia priorytetów na 
nast&pny okres w formie planów dzia"a' dotycz%cych wspó"pracy technicznej opracowanych w szczególno#ci po 
to, aby zmobilizowa$ wewn&trzne i zewn&trzne zasoby konieczne do ich realizacji .  

2.  Sprawozdanie obejmie corocznie w kolejno#ci ka!d% z czterech kategorii fundamentalnych zasad i praw. 

B. Sposoby stosowania 

1. Sprawozdanie zostanie opracowane na odpowiedzialno#$ Dyrektora Generalnego w oparciu o oficjalne 
informacje lub informacje zebrane i ocenione zgodnie z ustalonymi procedurami. W przypadku pa'stw, które nie 
ratyfikowa"y fundamentalnych konwencji sprawozdanie b&dzie oparte przede wszystkim na wnioskach z wy!ej 
wymienionych corocznych dzia"a' nast&pczych. W przypadku Cz"onków, którzy ratyfikowali wymienione 
konwencje, sprawozdanie powstanie w oparciu o raporty opracowane stosownie z artyku"em 22 Konstytucji. 

2. To sprawozdanie zostanie przed"o!one na Konferencji w celu trójstronnej dyskusji jako sprawozdanie Dyrektora 
Generalnego. Konferencja mo!e zaj%$ si& tym sprawozdaniem odr&bnie, niezale!nie od innych raportów zgodnie z 
artyku"em 12 Sta"ego Regulaminu, i mo!e przedyskutowa$ go podczas posiedzenia po#wi&conego wy"%cznie temu 
sprawozdaniu lub w jakiejkolwiek inny w"a#ciwy sposób. Nast&pnie Rada Administracyjna na najbli!szej sesji 
wyci%gnie wnioski z dyskusji na temat priorytetów i planów dzia"ania dotycz%cych wspó"pracy technicznej jaka ma 
by$ realizowana w nast&pnym czteroletnim okresie. 

IV. Przyjmuje si%, i': 
1. Zostan% opracowane propozycje poprawek do Sta"ego Regulaminu Rady Administracyjnej i Konferencji, które 
konieczne s% dla realizacji powy!szych postanowie'. 

2. Konferencja dokona, we w"a#ciwym czasie, przegl%du tych dzia"a' nast&pczych w #wietle zdobytego 
do#wiadczenia w celu oceny, czy ogólny cel wyra!ony w Cz&#ci I zosta" odpowiednio wype"niony.  


