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Wprowadzenie

W pierwszym okresie działalności Międzynarodowa Organizacja Pra-
cy uchwalała konwencje żywiołowo. Zajmowała się zagadnieniami, któ-
re uznawała za najważniejsze. Od uchwalenia pierwszej konwencji MOP 
miała świadomość, że przyjęte przez nią regulacje prawne mogą się zdez-
aktualizować. Każda więc konwencja MOP zawierała klauzulę nakładającą 
na tę organizację obowiązek przedstawienia przez Radę Administracyjną 
Konferencji Ogólnej MOP sprawozdania na temat aktualności i efektyw-
ności poszczególnych konwencji. Do połowy lat 70. XX w. Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy nie prowadziła polityki uchwalania konwencji 
i zaleceń. W 1975 r. Międzynarodowe Biuro Pracy przedstawiło Radzie 
Administracyjnej opracowanie poświęcone międzynarodowym standar-
dom z zakresu prawa pracy, w którym zwrócono uwagę na ustanawianie 
standardów międzynarodowych w zależności od potrzeb i zewnętrznych 
uwarunkowań1. Rada Administracyjna powołała pierwszą grupę roboczą, 
której zadaniem była klasyfikacja dotychczas uchwalonych standardów 
międzynarodowych. W sprawozdaniu przedstawionym Radzie Admini-
stracyjnej grupa robocza do spraw klasyfikacji standardów dokonała po-
działu aktów międzynarodowego prawa pracy (konwencji i zaleceń) na 
trzy kategorie. Do pierwszej zaliczono konwencje i zalecenia o charakte-
rze uniwersalnym pod względem czasu ich obowiązywania. Konwencje 
zaliczone do tej kategorii nazwane zostały „fundamentalnymi”. Organy 
statutowe MOP zostały zobowiązywane do podejmowania działań w celu 
zachęcenia państw członkowskich tej organizacji do ratyfikowania tych 
konwencji w pierwszej kolejności. Do tej kategorii Rada Administracyjna 
MOP zaliczyła Konwencje: Nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub obo-
wiązkowej; Nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związ-

1 Zob. aktualne przewodniki po międzynarodowych standardach z zakresu prawa 
pracy: Guide sur les Normes internationales du Travail, Janvier 2006, Département 
des Normes Internationales du Travail, OIT, Genève 2006; Guide to International La-
bour Standards, May 2006, International Labour Standards Department, ILO, Geneva 
2006. 
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kowych; Nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i ro-
kowań zbiorowych; Nr 100 dotyczącą jednakowego wynagrodzenia dla 
pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości; Nr 105 do-
tyczącą zniesienia pracy przymusowej; Nr 111 dotyczącą dyskryminacji 
w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu; Nr 138 dotyczącą naj-
niższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia i Nr 182 dotyczącą najgor-
szych form pracy dzieci. 

Do drugiej zaliczone zostały konwencje, które wymagają noweliza-
cji. Do trzeciej natomiast należą pozostałe konwencje. Są to konwen-
cje, które mają szansę ratyfikacji przez państwa członkowskie niespeł-
niające wymagań określanych wyższymi standardami wprowadzanymi 
w bardziej nowoczesnych konwencjach. Konwencje zaliczane do trzeciej 
kategorii mają taki sam charakter prawny jak pozostałe. Nadzór nad prze-
strzeganiem standardów ustanowionych tymi konwencjami nie powinien 
być łagodniejszy2. Grupa robocza przedstawiła Radzie Administracyjnej 
propozycje dotyczące procedur nowelizacji konwencji. Zaproponowała 
uchwalanie protokołów do tych konwencji, które powinny być częścio-
wo zmienione. Protokoły nowelizują postanowienia konwencji. Stwa-
rzają państwom członkowskim, które zamierzają ratyfikować konwen-
cję częściowo zmienioną protokołem możliwość wyboru ratyfikowania 
pierwotnego jej tekstu lub konwencji znowelizowanej protokołem. Moż-
liwość uchwalania protokołów do konwencji jest jednym z elementów 
polityki uelastyczniania międzynarodowych standardów z zakresu pra-
wa pracy i zabezpieczenia społecznego. Pierwszą konwencją, do której 
uchwalono protokół nowelizujący była Konwencja MOP Nr 110 z 1958 r. 
dotycząca warunków pracy pracowników plantacji3. Jedna konwencja 
uchwalona podczas 31 sesji Konferencji Ogólnej MOP 17.6.1948 r. zo-
stała znowelizowana protokołami dodatkowymi. Jest to (zrewidowana) 
Konwencja MOP Nr 89 dotycząca pracy nocnej kobiet zatrudnionych 
w przemyśle4. Protokół nowelizujący Konwencję Nr 89 został uchwa-
lony w 1999 r. podczas 77 sesji Konferencji Ogólnej MOP5. Czwar-

2 Final report of the Working Party on International Labour Standards, Official Bul-
letin. Special issue, vol. LXII, 1979, Series A, § 2, 9.

3 Uchwalona została podczas 42 sesji Konferencji Ogólnej MOP. Weszła w życie 
22.1.1960 r. Została ratyfikowana przez 12 państw. Protokół nowelizujący tę konwen-
cję został uchwalony podczas 82 sesji Konferencji MOP w 1982 r. Ratyfikowały go 
dwa państwa.

4 Weszła w życie 27.2.1951 r. Ratyfikowało ją 65 państw.
5 Protokół został ratyfikowany przez cztery państwa członkowskie, z których dwa 
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ta konwencja opatrzona protokołem dodatkowym to Konwencja MOP 
Nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, uchwalo-
na 13.10.1976 r. na 62 sesji Konferencji Ogólnej MOP6. Protokół nowe-
lizujący tę Konwencję został uchwalony w 1996 r. podczas 84 sesji Kon-
ferencji Ogólnej MOP7.

W listopadzie 1984 r. Rada Administracyjna powołała drugą grupę ro-
boczą do spraw międzynarodowych standardów. Sprawozdanie przygo-
towane przez tę grupę zwraca uwagę na potrzebę uchwalania między-
narodowych standardów, które w większym stopniu niż dotychczasowe 
standardy będą mogły promować, i zapewniać ustabilizowane gwarancje 
w kwestiach dotyczących realizacji podstawowych ideałów MOP: wol-
ności i sprawiedliwości, i występować jako źródła dla inspiracji polityki 
społecznej zgodnej z tymi ideałami8. Prace poświęcone klasyfikacji mię-
dzynarodowych standardów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
zainspirowały Międzynarodową Organizację Pracy do przedyskutowania 
społecznych aspektów globalizacji gospodarczej. W preambule do Kon-
stytucji MOP zamieszczony został akapit, który wyraźnie stwierdza, iż 
„niezastosowanie przez jakieś państwo istotnie ludzkich warunków pracy 
stanowi przeszkodę dla wysiłków innych państw, pragnących polepsze-
nia losu pracowników w ich własnych krajach”. W czasach globalizacji 
gospodarczej powołane sformułowanie nabiera szczególnej aktualności. 
Globalizacja gospodarcza ma wpływ na globalizację krajowych systemów 
prawa pracy w państwach członkowskich9. Obecnie uważa się, iż współ-
czesny świat charakteryzuje tendencja do globalizacji praw, co nie sprzy-
ja ochronie praw społecznych zaliczanych do kategorii praw człowieka10. 
Globalizacja bowiem leży u podstaw pogłębiania nierówności zarówno 
w obrębie jednej społeczności, jak i między poszczególnymi państwami. 

6 Weszła w życie 28.11.1981 r., 48 ratyfikacji. Polska ratyfikowała tę Konwencję 
2.6.1995 r.

7 Protokół wszedł w życie 10.1.2003 r., 14 ratyfikacji.
8 Report of the Working Party on International Labour Standards, Official Bulletin. 

Special issue, vol. LXX, 1987, Series A, § 1.
9 Lord Wedderburn, Common law, labour law, global law, [w:] Social and Labour 

Rights in a Global Context, ed. B. Hepple, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, s. 19 i nast.; The Impact of Globalisation on Employment Relations, ed. R. Blan-
pain, Bulletin of Comparative Labour Relations, vol. 45, The Hague–London–New 
York 2002, passim.

10  I. Hare, Social rights as fundamental human rights, [w:] Social and Labour Ri-
ghts..., op. cit., s. 153 i nast.; S. George, Globalizing Rights?, [w:] Globalizing Rights. 
The Oxford Amnesty Lecuters 1999, ed. M. J. Gibney, Oxford University Press, Oxford 
2003, s. 18 i nast.
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