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WprowadzenieWprowadzenie1. Prawo pracy jest m³od¹ dyscyplin¹. Powsta³o w uprzemys³owionych pañ-

stwach Europy Zachodniej: Niemczech1. Francji, Belgii w pocz¹tkach XIX w.

Miêdzynarodowe prawo pracy jako czêœæ prawa pracy ma krótki rodowód.

Pomys³ powo³ania do ¿ycia miêdzynarodowego prawa pracy jako ga³êzi pra-

wa, opartej na miêdzynarodowych Ÿród³ach, które spe³niaj¹ rolê standardów,

do przestrzegania których zobowi¹zane s¹ pañstwa cz³onkowskie stowarzy-

szone w wyspecjalizowanej w zagadnieniach pracy organizacji miêdzynaro-

dowej – Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ma ponad 100 lat. Wœród praw-

ników zajmuj¹cych siê miêdzynarodowym prawem pracy nie ma zgodnoœci

zapatrywañ kto jest pomys³odawc¹ tworzenia miêdzynarodowych standar-

dów regulacji stosunków przemys³owych. Nie s¹ równie¿ jasne przyczyny,

dla których powy¿sza idea tworzenia miêdzynarodowych standardów zosta³a

zaproponowana. W literaturze miêdzynarodowego prawa pracy podane zo-

sta³y dwie przyczyny stworzenia tej ga³êzi prawa: dba³oœæ o interesy, g³ównie

ochronê zdrowia i bezpieczeñstwo pracy zatrudnionych2 i chêæ unikniêcia

konkurencji miêdzy przedsiêbiorcami3. Jako inicjatora miêdzynarodowego

prawa pracy wymienia siê brytyjskiego przedsiêbiorcê i filantropa Roberta

Owena, który w 1818 r. zg³osi³ propozycjê powo³ania Komisji Pracy Kongre-

1 Pierwsze prace z zakresu prawa pracy w Niemczech napisa³ Phillipp Lotmar, Die
Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Archiv für soziale Gesetz-
gebung und Statistik, 15, 1900, s. 122; Der Arbeitsvertrag, t. I 1902; t. II 1908. Za
za³o¿yciela prawa pracy w Niemczech uwa¿any jest Hugo Sinzheimer (1875–1945),
autor prac na temat uk³adów zbiorowych pracy. Zob. O. Kahn-Freund, Labour Law
and Politics in the Weimar Republic, (eds.) R. Lewis, J. Clark, B. Blackwell, Oxford
1981, s. 73 i nast.
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Jej zdaniem, propagatorami idei miêdzynarodowego prawa pracy byli lekarze, naczel-
nicy wiêzieñ oraz przedsiêbiorcy.
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N. Valticos, G. von Potobsky, International Labour Law, Deventer–Boston 1995, s. 17;
J.-M. Servais, Normes Internationales du Travail. Les Editions Libraire Générale de
Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J), Montchrestien–Paris 2004, s. 3 i nast.; ten¿e, In-
ternational Labour Law, The Hague 2005, rozdzia³ 1 „The founding principles of ILO
and their relevance today”, s. 21 i nast.



su Œwiêtego Przymierza. Pod koniec pierwszej po³. XIX w. propozycje stano-

wienia miêdzynarodowych standardów ochrony pracy zg³aszali: Daniel Le

Grand (Legrand), Charles Hindley, Edourd Ducpétiaux, Luis René Villarmé.

Szczególnie aktywny by³ alzacki przemys³owiec Daniel Le Grand (Legrand),

który w latach 1840–1850 przes³a³ rz¹dom uprzemys³owionych pañstw euro-

pejskich szereg petycji i propozycji ochrony pracowników przez eksploatacj¹

przedsiêbiorców. Zwracaj¹c uwagê na koniecznoœæ ochrony pracowników

akcentowa³ potrzebê ustanowienia miêdzynarodowych standardów w celu

ochrony gospodarki poszczególnych krajów przed konkurencj¹ ze strony tych

pañstw, które nie wprowadz¹ przepisów o ochronie pracowników. Na potrzebê

ochrony praw pracowniczych zwracali uwagê przedstawiciele ruchów socja-

listycznych i chrzeœcijañskich. Maj¹ wiêc racjê autorzy zajmuj¹cy siê powsta-

niem i rozwojem miêdzynarodowego prawa pracy, którzy pisali, i¿ u podstaw

tej ga³êzi prawa le¿a³ zarówno zamiar ochrony pracowników, jak i przeciw-

dzia³anie konkurencji ze strony pracodawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹ w tych pañstwach, w których poziom ochrony praw pracowniczych

by³ ni¿szy4. Pierwszym pañstwem europejskim, które podjê³o dzia³ania maj¹ce

na celu ochronê pracowników by³a Szwajcaria5. W 1855 r. zawarte zosta³o po-

rozumienie miêdzy w³adzami dwóch kantonów o czasie pracy i zatrudnieniu

w porze nocnej. W 1890 r. federalne w³adze Szwajcarii wyst¹pi³y z inicjatyw¹

zorganizowania miêdzynarodowej konferencji w Bernie 5.5.1890 r. Inicjaty-

wê tê przej¹³ jednak cesarz Wilhelm II, który w tym samym roku (8.2.1890 r.)

zwo³a³ w Berlinie miêdzynarodow¹ konferencjê na temat mo¿liwoœci ustana-

wiania i stosowania przez uprzemys³owione pañstwa europejskie miêdzyna-

rodowych standardów ochrony pracy. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Praw-

nej Ochrony Pracowników z siedzib¹ w Bazylei (International Association

for the Legal Protection of Workers) zosta³o za³o¿one w trakcie pierwszego6

Miêdzynarodowego Kongresu Ustawodawstwa Pracy (International Congress

on Labour Legislation). W trakcie drugiego kongresu, jaki zorganizowali

w 1900 r. w Pary¿u Arthur Fontaine i Charles Gide przyjêto statut Miêdzyna-

rodowego Stowarzyszenia Prawnej Ochrony Praw Pracowników. W pierwszym

posiedzeniu konstytuuj¹cym w 1901 r. w Bazylei uczestniczyli przedstawi-
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of the International Labour Organization, New York 1934; J. Follows, Antecedents of
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i nast.; N. Valticos, International..., op. cit., s. 18; N. Valticos, G. von Potobsky, op. cit.,
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6 Pierwszy Kongres odby³ siê w 1897 r. w Brukseli. By³ to jeden z dwóch miêdzyna-
rodowych kongresów zorganizowanych w tym roku. Kongres za³o¿ycielski zosta³ zor-
ganizowany z inicjatywy prof. Ernesta Mahaima. Kongres w Zurichu w 1897 r. zosta³
zorganizowany przez organizacje pracownicze.



ciele w³adz siedmiu pañstw europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Holandii,

Niemiec, Szwajcarii i W³och. Z inicjatywy tej organizacji rz¹d Szwajcarii zor-

ganizowa³ w 1905 i 1906 r. w Bernie dwie konferencje miêdzynarodowe, pod-

czas których uchwalone zosta³y dwie pierwsze konwencje dotycz¹ce zakazu

u¿ywania bia³ego fosforu do produkcji zapa³ek oraz ochrony pracy kobiet

w porze nocnej. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Prawnej Ochrony Pracow-

ników wyst¹pi³o w 1912 r. z inicjatyw¹ uchwalenia kolejnych dwóch kon-

wencji o zakazie pracy w nocy m³odocianych w przemyœle oraz ustanowieniu

dobowej 10-godzinnej normy czasu pracy dla kobiet i dzieci. Konwencje te

wesz³y w ¿ycie w 1912 r. W 1913 r. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Praw-

nej Ochrony Praw Pracowników zainspirowa³o w³adze Szwajcarii do zorga-

nizowania kolejnej konferencji miêdzynarodowej, w trakcie której mia³y byæ

uchwalone nastêpne techniczne konwencje o ochronie pracy. Konferencja zo-

sta³a zaplanowana we wrzeœniu 1914 r. Wybuch I wojny œwiatowej uniemo¿-

liwi³ odbycie zaplanowanej konferencji. Pierwsza wojna œwiatowa nie stanê³a

ca³kowicie na przeszkodzie dzia³aniom maj¹cym na celu powo³anie do ¿ycia

miêdzynarodowej organizacji zajmuj¹cej siê ustalaniem standardów ochrony

praw pracowników. Mimo dzia³añ wojennych przedstawiciele organizacji

zwi¹zkowych pañstw neutralnych oraz uczestnicz¹cych w konflikcie zbroj-

nym spotykali siê na konferencjach miêdzynarodowych w Leeds (1916 r.),

Sztokholmie (1917 r.), Bernie (1917 r.), Londynie (1918 r.) oraz po zakoñczeniu

I wojny œwiatowej ponownie w Bernie (1919 r.). Celem tych spotkañ by³o przy-

gotowanie udzia³u przedstawicieli pracowników w Konferencji Pokojowej

z zamierzeniem w³¹czenia do Traktatu Pokojowego zagadnieñ poœwiêconych

miêdzynarodowemu prawu pracy. Miêdzynarodowy ruch zwi¹zkowy korzy-

sta³ z wydarzeñ w Rosji w 1917 r. w celu wywarcia na w³adze uprzemys³owio-

nych pañstw presji powo³ania do ¿ycia miêdzynarodowej organizacji w³adnej

do ustanawiania standardów ochrony praw pracowników. Przedstawiciele

pracowników trafnie uwa¿ali, i¿ nie mo¿e byæ mowy o ustanowieniu pokoju

w Europie i œwiecie bez uregulowania mechanizmów gwarantuj¹cych osi¹g-

niêcie i utrzymanie na akceptowanym poziomie sprawiedliwoœci spo³ecznej

w stosunkach pracy. W trakcie Konferencji Pokojowej powo³ano Komisjê do

spraw Miêdzynarodowego Ustawodawstwa Pracy (Commission on Interna-

tional Labour Legislation). W jej sk³ad wchodzili przedstawiciele rz¹dów,

zwi¹zków zawodowych, œrodowisk naukowych. Komisji przewodniczy³ Sa-

muel Gompers, przewodnicz¹cy centrali zwi¹zkowej w Stanach Zjednoczonych

– Amerykañskiej Federacji Pracy (American Federation of Labor – AFL).

Jeszcze w 1914 r. S. Gompers og³osi³ w trakcie dorocznej konferencji AFL

w Filadelfii, ¿e przedstawiciele pracowników podejm¹ starania dla powo³ania

po zakoñczeniu dzia³añ wojennych organizacji miêdzynarodowej zajmuj¹cej

siê problematyk¹ prawa pracy. Dnia 18.1.1919 r. podczas pierwszego plenar-

nego posiedzenia Konferencji Pokojowej powo³ano Radê Dziesiêciu (Council
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