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DEKLARACJA MI!DZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZ"CA 

SPRAWIEDLIWO#CI SPO$ECZNEJ NA RZECZ UCZCIWEJ GLOBALIZACJI 

 

Mi!dzynarodowa Konferencja Pracy, zebrana w Genewie na swojej dziewi!"dziesi#tej 

siódmej sesji, 

Zwa$ywszy, $e obecny kontekst globalizacji, charakteryzuj#cej si! rozprzestrzenianiem 

nowych technologii, przep%ywem idei, wymian# towarów i us%ug, wzrostem przep%ywu kapita%u 

i finansów, umi!dzynarodowieniem biznesu, procesów biznesowych i dialogu, a tak$e 

przep%ywem osób, zw%aszcza pracuj#cych kobiet i m!$czyzn, g%!boko zmienia kszta%t &wiata 

pracy: 

- z jednej strony proces wspó%pracy i integracji gospodarczej pomaga wielu pa'stwom 

czerpa" korzy&ci z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, 

w%#cza" wiele ubogich osób z obszarów wiejskich w struktury nowoczesnej gospodarki 

miejskiej, poczyni" post!p w realizacji swoich celów rozwojowych, a tak$e u%atwia" 

wprowadzanie innowacji do procesu opracowywania produktów oraz przep%yw idei; 

- z drugiej strony, globalna integracja gospodarcza sprawi%a, i$ wiele pa'stw i sektorów 

stan!%o w obliczu powa$nych wyzwa' dotycz#cych nierówno&ci dochodów, utrzymuj#cej 

si! wysokiej stopy bezrobocia i poziomu ubóstwa, podatno&ci gospodarki na wstrz#sy 

zewn!trzne, a tak$e wzrostu zarówno pracy nieobj!tej ochron# jak i gospodarki 

nieformalnej, które maj# wyp%yw na stosunek pracy oraz ochron!, jak# mo$e on 

oferowa"; 

Uznaj#c, $e osi#gni!cie lepszych i sprawiedliwych rezultatów dla wszystkich sta%o si! 

w tych okoliczno&ciach jeszcze istotniejsze, aby zaspokoi" uniwersalne d#$enie do 

sprawiedliwo&ci spo%ecznej, osi#gn#" pe%ne zatrudnienie, zapewni" równowag! otwartych 

spo%ecze'stw i &wiatowej gospodarki, osi#gn#" spójno&" spo%eczn#, a tak$e zwalcza" ubóstwo 

i pog%!biaj#ce si! nierówno&ci; 

Przekonana, $e Mi!dzynarodowa Organizacja Pracy ma odegra" kluczow# rol! 

pomagaj#c w promowaniu i osi#ganiu post!pu oraz sprawiedliwo&ci spo%ecznej w ci#gle 

zmieniaj#cym si! otoczeniu: 

- opieraj#c si! na mandacie zawartym w Konstytucji Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy 

oraz w Deklaracji Filadelfijskiej z 1944 r., która zachowuje pe%n# aktualno&" w dwudziestym 
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pierwszym wieku i powinna inspirowa" polityk! Cz%onków MOP i która, w&ród innych celów, 

za%o$e' i zasad: 

• potwierdza, $e praca nie jest towarem, a ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi 

zagro$enie dla dobrobytu wszystkich; 

• uznaje powa$ny obowi#zek Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy popierania, 

w&ród ró$nych narodów &wiata, programów zapewniaj#cych osi#ganie celów 

pe%nego zatrudnienia i podnoszenia standardów $ycia, minimum socjalnego oraz 

rozszerzania &rodków zabezpieczenia spo%ecznego w celu zapewnienia 

podstawowego dochodu wszystkim potrzebuj#cym, wraz ze wszystkimi 

pozosta%ymi celami okre&lonymi w Deklaracji Filadelfijskiej; 

• powierza Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy odpowiedzialno&" za badanie 

i rozpatrywanie wszystkich dziedzin mi!dzynarodowej polityki gospodarczej 

i finansowej w &wietle fundamentalnego celu, jakim jest sprawiedliwo&" 

spo%eczna; oraz 

- wykorzystuj#c i potwierdzaj#c Deklaracj! Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy 

dotycz#c# podstawowych zasad i praw w pracy oraz Dzia%ania uzupe%niaj#ce  z 1998 r., w której 

Cz%onkowie uznali, w ramach wykonywania przez Organizacj! jej mandatu, szczególne 

znaczenie fundamentalnych praw, mianowicie: wolno&ci zrzeszania si! i skutecznego uznania 

prawa do rokowa' zbiorowych, eliminacji wszelkich form pracy przymusowej lub 

obowi#zkowej, skutecznej likwidacji pracy dzieci oraz likwidacji dyskryminacji w dziedzinie 

zatrudnienia i wykonywania zawodu; 

Zach!cona uznaniem przez spo%eczno&" mi!dzynarodow# godnej pracy za skuteczn# 

odpowied( na wyzwania globalizacji, uwzgl!dniaj#c: 

- wyniki )wiatowego Szczytu Rozwoju Spo%ecznego w Kopenhadze w 1995 r.; 

- szerokie poparcie, wyra$ane wielokrotnie na szczeblach globalnym i regionalnym, dla 

opracowanej przez Mi!dzynarodow# Organizacj! Pracy koncepcji godnej pracy; a tak$e 

- poparcie przez g%owy pa'stw i szefów rz#dów zgromadzonych na )wiatowym Szczycie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. uczciwej globalizacji oraz celów pe%nego 

i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich jako najwa$niejszych 

celów polityki krajowej i mi!dzynarodowej swoich pa'stw; 
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Przekonana, $e w &wiecie coraz wi!kszej wspó%zale$no&ci i z%o$ono&ci, a tak$e 

umi!dzynarodowienia produkcji: 

- fundamentalne warto&ci, takie jak wolno&", godno&" cz%owieka, sprawiedliwo&" 

spo%eczna, bezpiecze'stwo i niedyskryminowanie, s# niezb!dne dla zrównowa$onego 

rozwoju gospodarczego i spo%ecznego oraz skuteczno&ci; 

- dialog spo%eczny i praktyka trójstronno&ci mi!dzy rz#dami oraz reprezentatywnymi 

organizacjami pracowników i pracodawców w kraju i ponad granicami, s# obecnie 

istotniejsze dla wypracowania dobrych rozwi#za', a tak$e budowania spójno&ci 

spo%ecznej oraz rz#dów prawa mi!dzy innymi przez mi!dzynarodowe standardy pracy; 

- nale$y uzna" znaczenie stosunku pracy jako &rodka zapewniaj#cego pracownikom 

ochron! prawn#;  

- produktywne, rentowne i zrównowa$one przedsi!biorstwa wraz z siln# gospodark# 

spo%eczn# oraz dochodowy sektor publiczny maj# kluczowe znaczenie dla 

zrównowa$onego rozwoju gospodarczego i mo$liwo&ci zatrudnienia; oraz 

- szczególne znaczenie ma Trójstronna Deklaracja zasad dotycz#cych przedsi!biorstw 

wielonarodowych i polityki spo%ecznej z 1977 r. wraz ze zmianami, która podkre&la coraz 

wi!ksz# rol! tych podmiotów w realizacji celów Organizacji; 

Uznaj#c, i$ obecne wyzwania wzywaj# Organizacj! do zintensyfikowania wysi%ków oraz 

zmobilizowania wszystkich &rodków na rzecz promowania jej konstytucyjnych celów oraz $e aby 

zapewni" skuteczno&" tych dzia%a' oraz wzmocni" potencja% MOP w zakresie wspierania 

Cz%onków w osi#ganiu celów MOP w kontek&cie globalizacji, Organizacja musi: 

- zapewni" spójno&" i wspó%prac! w ramach swojej strategii rozwoju podej&cia globalnego 

i zintegrowanego, zgodnie z Agend# na rzecz godnej pracy oraz czterema celami 

strategicznymi MOP, wykorzystuj#c w tym celu wyst!puj#c# mi!dzy nimi synergi!; 

- dostosowa" swoje praktyki instytucjonalne oraz zarz#dzanie, $eby zwi!ksza" 

efektywno&" i skuteczno&", przy jednoczesnym pe%nym respektowaniu istniej#cych 

konstytucyjnych ram prawnych i procedur; 

- pomaga" Cz%onkom w zaspokajaniu potrzeb zg%aszanych na szczeblu krajowym 

w drodze pe%nej trójstronnej dyskusji, przez zapewnianie wysokiej jako&ci informacji, 

doradztwo oraz programy techniczne pomagaj#ce im zaspokoi" te potrzeby w kontek&cie 

celów konstytucyjnych MOP; oraz 
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- promowa" polityk! normotwórcz# MOP jako fundament dzia%a' Organizacji, 

zwi!kszaj#c jej oddzia%ywanie w &wiecie pracy i wzmacnia" rol! standardów jako 

przydatnego &rodka do osi#gania konstytucyjnych celów Organizacji; 

Przyjmuje dnia dziesi#tego czerwca dwutysi!cznego ósmego roku niniejsz# Deklaracj!. 

 

I. ZAKRES I ZASADY 

Konferencja uznaje i o&wiadcza, $e: 

 

A.  W kontek&cie coraz szybszych zmian, zobowi#zania i wysi%ki Cz%onków oraz Organizacji 

na rzecz realizacji konstytucyjnego mandatu MOP, w tym za po&rednictwem mi!dzynarodowych 

standardów pracy, jak równie$ na rzecz umieszczenia kwestii pe%nego i produktywnego 

zatrudnienia oraz godnej pracy w centrum polityki gospodarczej i spo%ecznej, powinny opiera" 

si! na czterech równorz!dnych celach strategicznych MOP, przez które wyra$a si! Agenda na 

rzecz godnej pracy i które mo$na uj#" w nast!puj#cy sposób: 

i) promowanie zatrudnienia przez stworzenie zrównowa$onego otoczenia 

instytucjonalnego i gospodarczego, w którym: 

- jednostki mog# rozwija" i uaktualnia" zdolno&ci oraz umiej!tno&ci niezb!dne do 

uzyskania produktywnego zatrudnienia zapewniaj#cego samorealizacj! oraz 

wspólny dobrobyt;  

- wszystkie przedsi!biorstwa, publiczne lub prywatne, s# w stanie zapewnia" wzrost 

oraz generowa" wi!ksze zatrudnienie i mo$liwo&ci uzyskania dochodów 

i perspektyw dla wszystkich; oraz 

- spo%ecze'stwa mog# osi#ga" swoje cele rozwoju gospodarczego, nale$yte 

standardy $ycia oraz post!p spo%eczny; 

ii) opracowywanie i rozszerzanie &rodków ochrony spo%ecznej – zabezpieczenie spo%eczne 

i ochrona pracy – które s# zrównowa$one i dostosowane do warunków krajowych, 

z uwzgl!dnieniem: 

-    rozszerzenia na wszystkich zabezpieczenia spo%ecznego, w tym &rodków na rzecz 

zapewnienia podstawowego dochodu wszystkim tym, którzy potrzebuj# takiej 

ochrony i dostosowanie jej zakresu, aby sprosta" nowym potrzebom 
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i niepewno&ci powodowanej gwa%towno&ci# zmian technologicznych, 

spo%ecznych, demograficznych i gospodarczych; 

-    bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; oraz 

-  polityki dotycz#cej p%acy i zarobków, czasu pracy i innych warunków pracy 

ustalonych dla zapewnienia sprawiedliwego podzia%u mi!dzy wszystkich owoców 

post!pu oraz minimum socjalnego wszystkim zatrudnionym oraz potrzebuj#cym 

takiej ochrony1; 

iii) promowanie dialogu spo%ecznego i trójstronno&ci jako najbardziej odpowiednich 

metod: 

-   dostosowywania realizacji celów strategicznych do potrzeb i warunków ka$dego 

pa'stwa; 

-    przek%adania rozwoju gospodarczego na post!p spo%eczny, a post!pu spo%ecznego 

na rozwój gospodarczy; 

-   u%atwiania budowy porozumienia w sprawie odpowiedniej polityki krajowej 

i mi!dzynarodowej, która wp%ywa na strategie oraz programy zatrudnienia 

i godnej pracy; oraz 

-    zapewniania skuteczno&ci instytucji i prawa pracy, w tym w zakresie uznawania 

stosunku pracy, promowania dobrych stosunków przemys%owych oraz budowania 

skutecznych systemów inspekcji pracy; oraz 

iv) przestrzeganie, promowanie i realizowanie, zarówno jako praw jak i sprzyjaj#cych 

warunków niezb!dnych dla pe%nej realizacji wszystkich celów strategicznych,  

fundamentalnych  zasad i praw w pracy, które s# szczególnie istotne, odnotowuj#c, i$: 

-   wolno&" zrzeszania si! oraz skuteczne uznanie prawa do rokowa' zbiorowych 

maj# szczególne znaczenie dla zapewniania osi#gania czterech celów 

strategicznych; oraz 

-    naruszenie fundamentalnych zasad i praw w pracy nie mo$e stanowi" pretekstu 

ani by" wykorzystane w jakikolwiek inny sposób jako uzasadniona przewaga 

                                                
1 Przyp. red. Podczas projektowania niniejszego tekstu pierwsze'stwo w ka$dym j!zyku otrzyma%a zgodno&" 
z odpowiedni# oficjaln# wersj# art. III (d) Deklaracji Filadelfijskiej przyj!tej przez Mi!dzynarodow# Konferencj! 
Pracy w 1944 r. 
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komparatywna, a standardy pracy nie powinny by" wykorzystywane dla 

protekcjonistycznych celów handlowych. 

 

B.  Cztery cele strategiczne s# nieroz%#czne, wspó%zale$ne i wzajemnie si! wspieraj#ce. Brak 

wsparcia dla któregokolwiek z nich grozi%by post!powi w osi#ganiu innych. Aby 

zoptymalizowa" ich wp%yw, wysi%ki na rzecz ich promowania powinny stanowi" element 

globalnej i zintegrowanej strategii MOP na rzecz godnej pracy. Równo&" p%ci i niedyskryminacja 

musz# by" uznawane za kwestie przekrojowe w ramach wymienionych wy$ej celów 

strategicznych. 

 

C.  Sposób osi#gania przez Cz%onków celów strategicznych jest kwesti#, któr# ka$dy Cz%onek 

musi okre&li" zgodnie z wi#$#cymi go zobowi#zaniami mi!dzynarodowymi oraz 

z fundamentalnymi zasadami i prawami w pracy, z nale$ytym uwzgl!dnieniem mi!dzy innymi: 

i) warunków i okoliczno&ci krajowych, a tak$e potrzeb i priorytetów wyra$anych przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników; 

ii) wzajemnej zale$no&ci, solidarno&ci i wspó%pracy mi!dzy wszystkimi Cz%onkami MOP, 

które maj# wi!ksze znaczenie ni$ kiedykolwiek w kontek&cie globalnej gospodarki; oraz 

iii) zasad i postanowie' mi!dzynarodowych standardów pracy.  

 

II. SPOSÓB REALIZACJI 

 

Konferencja uznaje ponadto, $e w zglobalizowanej gospodarce: 

 

A.  Realizacja Cz!&ci I niniejszej Deklaracji wymaga od MOP aktywnego wspierania 

wysi%ków swoich Cz%onków. W tym celu Organizacja powinna dokona" przegl#du swoich 

praktyk instytucjonalnych i dostosowa" je, aby usprawni" zarz#dzanie i budowanie potencja%u 

w celu jak najlepszego wykorzystania swoich zasobów ludzkich i finansowych oraz wyj#tkowej 

przewagi, jak# daje jej trójstronna struktura i system standardów, w celu: 

i) lepszego rozumienia potrzeb Cz%onków w zakresie ka$dego z celów strategicznych, 

a tak$e dzia%a' MOP w przesz%o&ci, aby zaspokoi" je w ramach dyskusji okresowych w%#czonych 

do porz#dku obrad Konferencji, $eby: 
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-  okre&li", jak MOP mo$e skuteczniej odpowiada" na te potrzeby przez 

skoordynowane wykorzystanie wszystkich swoich metod dzia%ania; 

-  okre&li" niezb!dne zasoby, aby odpowiedzie" na te potrzeby oraz, w razie 

konieczno&ci, zyskiwa" dodatkowe zasoby; oraz 

-     kierowa" Rad# Administracyjn# i Biurem w wype%nianiu ich obowi#zków; 

ii) wzmocnienia i usprawnienia jej wspó%pracy technicznej oraz specjalistycznego 

doradztwa w celu: 

-   wspierania wysi%ków poszczególnych Cz%onków na rzecz osi#gania, na zasadzie 

trójstronnej, post!pu w realizacji wszystkich celów strategicznych, je&li stosowne, 

w drodze krajowych programów na rzecz godnej pracy oraz w ramach systemu 

Organizacji Narodów Zjednoczonych; oraz  

-   wspomagania, gdziekolwiek to niezb!dne, zdolno&ci instytucjonalnych Pa'stw 

cz%onkowskich oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, 

aby u%atwia" realizacj! konkretnej i spójnej polityki spo%ecznej oraz 

zrównowa$ony rozwój; 

iii) promowania dzielenia si! wiedz# oraz zrozumienia synergii mi!dzy celami 

strategicznymi przez analiz! empiryczn# oraz trójstronn# dyskusj! na temat konkretnych 

do&wiadcze' i dobrowoln# wspó%prac# zainteresowanych pa'stw, a tak$e w celu informowania 

osób podejmuj#cych decyzje w Pa'stwach cz%onkowskich o szansach i wyzwaniach zwi#zanych 

z globalizacj#; 

iv) zapewniania, na ich wniosek, pomocy Cz%onkom, którzy pragn# wspólnie promowa" 

cele strategiczne w ramach dwustronnych lub wielostronnych porozumie', pod warunkiem 

zachowania ich zgodno&ci ze zobowi#zaniami MOP; oraz 

v) rozwijania nowych form partnerstwa z podmiotami niepa'stwowymi i gospodarczymi, 

takimi jak przedsi!biorstwa wielonarodowe i zwi#zki zawodowe dzia%aj#ce na globalnym 

szczeblu sektorowym w celu zwi!kszenia skuteczno&ci programów i dzia%a' operacyjnych MOP, 

pozyskiwania ich wsparcia w dowolny odpowiedni sposób oraz promowania w inny sposób 

strategicznych celów MOP. B!dzie to realizowane we wspó%pracy z krajowymi 

i mi!dzynarodowymi reprezentatywnymi organizacjami pracowników i pracodawców. 
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 B. Jednocze&nie, kluczowym obowi#zkiem Cz%onków jest przyczynianie si!, przez swoj# 

polityk! spo%eczn# i gospodarcz#, do realizacji globalnej i zintegrowanej strategii realizacji celów 

strategicznych, obejmuj#cych Agend! na rzecz godnej pracy przedstawion# w Cz!&ci I niniejszej 

Deklaracji. Realizacja Agendy na rzecz godnej pracy na szczeblu krajowym b!dzie zale$a%a od 

krajowych potrzeb oraz priorytetów i to Pa'stwa cz%onkowskie, w konsultacji 

z reprezentatywnymi organizacjami i pracodawców, okre&l# sposób wywi#zywania si! z tego 

obowi#zku. W tym celu mog# one rozwa$y", w&ród innych dzia%a': 

i) przyj!cie krajowej lub regionalnej strategii na rzecz godnej pracy, lub obu, okre&laj#c 

zbiór priorytetów dla potrzeb zintegrowanej realizacji celów strategicznych; 

ii) wprowadzenie odpowiednich wska(ników lub statystyk, w razie konieczno&ci 

z pomoc# MOP, $eby monitorowa" i ocenia" osi#gane post!py; 

iii) przegl#d swojej sytuacji w zakresie ratyfikacji lub realizacji instrumentów MOP 

w celu stopniowego zwi!kszania zakresu ka$dego z celów strategicznych, k%ad#c szczególny 

nacisk na instrumenty uznane za podstawowe standardy pracy, a tak$e te, uznawane za 

najbardziej istotne z punktu widzenia zarz#dzania, obejmuj#ce trójstronno&", polityk! 

zatrudnienia oraz inspekcj! pracy; 

iv) podj!cie odpowiednich kroków w celu zapewnienia spójno&ci stanowisk 

prezentowanych w imieniu zainteresowanych Pa'stw cz%onkowskich na stosownych forach 

mi!dzynarodowych, a tak$e wszelkich kroków, jakie mog# oni podj#" zgodnie z niniejsz# 

Deklaracj#; 

v) promowanie zrównowa$onych przedsi!biorstw; 

vi) dzielenie si!, gdzie to w%a&ciwe, krajowymi i regionalnymi dobrymi praktykami 

zdobytymi podczas udanej realizacji inicjatyw na szczeblu krajowym lub regionalnym 

z elementem godnej pracy; oraz 

vii) zapewnienie, w skali dwustronnej, regionalnej lub wielostronnej, w zale$no&ci od 

dost!pno&ci zasobów, odpowiedniego wsparcia wysi%ków innych Cz%onków na rzecz 

wprowadzania w $ycie zasad i celów, o których mowa w niniejszej Deklaracji. 

  

C. Inne mi!dzynarodowe i regionalne organizacje, których mandaty obejmuj# pokrewne 

dziedziny mog# mie" istotny wk%ad w realizowanie zintegrowanego podej&cia. MOP powinna 

zach!ca" te organizacje do promowania godnej pracy, pami!taj#c, $e ka$da z nich b!dzie 
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sprawowa" pe%n# kontrol! nad swoim mandatem. Poniewa$ zarówno polityka handlowa jak 

i finansowa maj# wp%yw na zatrudnienie, rol# MOP jest ocena takiego wp%ywu, $eby zrealizowa" 

swój cel, jakim jest umieszczenie zatrudnienia w centrum polityki gospodarczej. 

 

III. POSTANOWIENIA KO*COWE 

A. Dyrektor Generalny Mi!dzynarodowego Biura Pracy zapewni przekazanie niniejszej 

Deklaracji wszystkim Cz%onkom oraz, za ich po&rednictwem, reprezentatywnym organizacjom 

pracodawców i pracowników, jak równie$ mi!dzynarodowym organizacjom kompetentnym 

w powi#zanych dziedzinach na szczeblach mi!dzynarodowym i regionalnym oraz innym 

organom, które mo$e wskaza" Rada Administracyjna. Rz#dy oraz organizacje pracodawców 

i pracowników szczebla krajowego, upowszechni# Deklaracj! na wszystkich odpowiednich 

forach, w których mog# uczestniczy" lub by" reprezentowane, albo w inny sposób 

rozpowszechni# j# w&ród innych zainteresowanych podmiotów. 

 

B. Rada Administracyjna i Dyrektor Generalny Mi!dzynarodowego Biura Pracy b!d# 

odpowiada" za ustanowienie odpowiednich sposobów sprawnej realizacji Cz!&ci II niniejszej 

Deklaracji. 

 

C. W momencie, który Rada Administracyjna uzna za stosowny oraz zgodnie z przyj!t# 

metodologi#, wp%yw niniejszej Deklaracji, a w szczególno&ci dzia%a' podj!tych dla potrzeb 

promowania jej realizacji, stan# si! przedmiotem przegl#du Mi!dzynarodowej Konferencji Pracy, 

w celu dokonania oceny, jakie dzia%ania s# potrzebne. 
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ZA$"CZNIK 

DZIA$ANIA UZUPE$NIAJ"CE DEKLARACJ! 
 

I. OGÓLNY CEL I ZAKRES 

A. Celem niniejszych dzia%a' uzupe%niaj#cych jest omówienie &rodków, za pomoc# których 

Organizacja b!dzie wspiera" wysi%ki swoich Cz%onków na rzecz wype%niania zobowi#zania  

realizacji czterech celów strategicznych istotnych dla realizacji konstytucyjnego mandatu 

Organizacji. 

B. Dzia%ania uzupe%niaj#ce maj# mo$liwie najpe%niej wykorzysta" wszystkie metody dzia%ania 

przewidziane w Konstytucji MOP dla realizacji jej mandatu. Niektóre &rodki wspieraj#ce 

Cz%onków mog# wymaga" pewnego dostosowania istniej#cej metodologii stosowania art. 19 ust. 

5 lit. e) oraz ust. 6 lit. d) Konstytucji MOP, bez zwi!kszania obowi#zków sprawozdawczych 

Pa'stw cz%onkowskich. 

 

II. DZIA+ANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJ, W CELU UDZIELENIA 

WSPARCIA SWOIM CZ+ONKOM 

Administracja, zasoby i stosunki zewn!trzne 

A. Dyrektor Generalny podejmie wszystkie niezb!dne dzia%ania, w tym je&li to w%a&ciwe, 

sk%adanie odpowiednich wniosków Radzie Administracyjnej, aby zapewni" &rodki, dzi!ki którym 

Organizacja b!dzie wspiera" starania swoich Cz%onków w ramach niniejszej Deklaracji. 

Dzia%ania te b!d# obejmowa" przegl#d i dostosowywanie praktyk instytucjonalnych i zarz#dzania 

MOP, o których mowa w Deklaracji. Powinny one uwzgl!dnia" potrzeb! zapewnienia: 

i) spójno&ci, koordynacji i wspó%pracy w ramach Mi!dzynarodowego Biura Pracy dla 

potrzeb jego skutecznego funkcjonowania; 

ii) budowania i utrzymywania zdolno&ci politycznych i operacyjnych; 

iii) efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów, procesów zarz#dzania i struktur 

instytucjonalnych; 

iv) odpowiednich kwalifikacji i podstaw wiedzy, a tak$e skutecznych struktur 

zarz#dzania; 
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v) promowania efektywnego partnerstwa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych 

i wielostronnego systemu w celu zwi!kszenia skuteczno&ci programów i dzia%a' operacyjnych 

MOP lub promowania w inny sposób celów MOP; oraz 

vi) okre&lania, uaktualniania i promowania zbioru standardów o najwi!kszym znaczeniu 

z punktu widzenia zarz#dzania2.  

 

Zrozumienie realiów i potrzeb Cz"onków oraz reagowanie na nie 

B. Organizacja wprowadzi okresowe dyskusje do porz#dku obrad Mi!dzynarodowej Konferencji 

Pracy w oparciu o metodyk! przyj!t# przez Rad! Administracyjn#, bez powielania mechanizmów 

kontrolnych MOP, $eby: 

i) lepiej pojmowa" zró$nicowanie realiów i potrzeb swoich Cz%onków w kontek&cie 

ka$dego z celów strategicznych, skuteczniej na nie reagowa", wykorzystuj#c wszystkie dost!pne 

metody dzia%ania, w tym dzia%ania zwi#zane ze standardami, wspó%prac! techniczn# oraz 

potencja% techniczny i badawczy Biura, a tak$e odpowiednio dostosowa" jego priorytety 

i programy dzia%ania; oraz 

ii) oszacowa" wyniki dzia%a' MOP w celu zapewnienia informacji dla potrzeb decyzji 

dotycz#cych programu, bud$etu oraz innych decyzji w zakresie zarz#dzania. 

 

Pomoc techniczna i doradztwo 

C. Organizacja zapewni, na pro&b! rz#dów i reprezentatywnych organizacji pracowników 

i pracodawców, wszelk# odpowiedni# pomoc w ramach swojego mandatu, aby wspomóc wysi%ki 

Cz%onków na rzecz osi#gania post!pów w realizacji celów strategicznych w drodze zintegrowanej 

i spójnej strategii krajowej lub regionalnej, równie$ przez: 

i) wzmocnienie i usprawnienie swoich dzia%a' w zakresie pomocy technicznej w ramach 

krajowych programów na rzecz godnej pracy oraz systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych; 

ii) zapewnienie ogólnej wiedzy i pomocy, o któr# ka$dy z Cz%onków mo$e wyst#pi", 

w celu przyj!cia strategii krajowej i poszukiwania innowacyjnego partnerstwa w zakresie 

realizacji; 
                                                
2 Konwencja nr 81 dotycz#ca inspekcji pracy z 1947 r., Konwencja nr 122 dotycz#ca polityki zatrudnienia z 1964 r., 
Konwencja nr 129 dotycz#ca inspekcji pracy w rolnictwie z 1969 r., Konwencja nr 144 dotycz#ca trójstronnych 
konsultacji w zakresie wprowadzania z $ycie mi!dzynarodowych norm w sprawie pracy z 1976 r. oraz standardy 
zidentyfikowane w uaktualnionych w pó(niejszym terminie wykazach. 
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iii) opracowanie odpowiednich narz!dzi umo$liwiaj#cych efektywn# ocen! poczynionych 

post!pów oraz wp%ywu innych czynników i polityki na wysi%ki podejmowane przez Cz%onków; 

oraz 

iv) uwzgl!dnianie szczególnych potrzeb i zdolno&ci pa'stw rozwijaj#cych si! oraz 

reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców, w tym przez d#$enie do mobilizacji 

zasobów. 

 

Badania, gromadzenie i wymiana informacji 

D. Organizacja podejmie odpowiednie dzia%ania maj#ce na celu zwi!kszenie jej potencja%u 

badawczego, wiedzy empirycznej oraz zrozumienia wzajemnego oddzia%ywania celów 

strategicznych oraz ich wk%adu w post!p spo%eczny, zrównowa$one przedsi!biorstwa, 

zrównowa$ony rozwój oraz walk! z ubóstwem w globalnej gospodarce. Dzia%ania te mog# 

obejmowa" trójstronn# wymian! do&wiadcze' i dobrych praktyk na szczeblu mi!dzynarodowym, 

regionalnym i krajowym w ramach: 

i) bada' prowadzonych dora(nie przy dobrowolnej wspó%pracy rz#dów oraz 

reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników w zainteresowanych krajach; lub 

ii) wszelkich wspólnych programów, takich jak wzajemna ocena, które zainteresowane 

Pa'stwa cz%onkowskie mog# pragn#" ustanowi", lub do których mog# si! w%#czy" na zasadzie 

dobrowolno&ci. 

 

III. OCENA PRZEZ KONFERENCJ, 

A. Wp%yw Deklaracji, w szczególno&ci zakres, w jakim przyczynia si! ona do promowania w&ród 

Cz%onków celów i zada' Organizacji przez zintegrowan# realizacj! celów strategicznych, b!dzie 

przedmiotem oceny Konferencji, która mo$e by" powtarzana okresowo, w ramach danego punktu 

porz#dku obrad. 

B. Biuro przygotuje na Konferencj!, w celu oceny wp%ywu Deklaracji, sprawozdanie, które 

b!dzie zawiera" informacje dotycz#ce: 

i) dzia%a' lub kroków podj!tych w efekcie niniejszej Deklaracji, które mog# by" 

zapewniane przez trójstronnych Cz%onków, przy wykorzystaniu struktur MOP, szczególnie 

w regionach, oraz za po&rednictwem innych dowolnych wiarygodnych (róde%; 
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ii) dzia%a' podejmowanych przez Rad! Administracyjn# oraz Biuro w zakresie istotnych 

kwestii dotycz#cych zarz#dzania, zdolno&ci i podstaw wiedzy, maj#cych zwi#zek z realizacj# 

celów strategicznych, w tym programów i dzia%a' MOP oraz ich skutków; oraz 

iii) ewentualnego wp%ywu Deklaracji na inne zainteresowane organizacje 

mi!dzynarodowe. 

C. Zainteresowane organizacje wielostronne b!d# mia%y mo$liwo&" udzia%u w ocenie wp%ywu 

oraz w dyskusji. Inne zainteresowane podmioty mog# uczestniczy" w dyskusji na zaproszenie 

Rady Administracyjnej. 

D. Na podstawie swojej oceny Konferencja sformu%uje wnioski dotycz#ce potrzeby 

przeprowadzenia dalszych ocen lub mo$liwo&ci zaanga$owania si! w odpowiedni kierunek 

dzia%ania. 

 

2008 r. 


