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Wprowadzenie

Organizacje. międzynarodowe. zostały. utworzone. z. myślą. o. reali-
zacji.wspólnych,.ponadpaństwowych.celów..Celem.Unii.Europejskiej.
jest. wspieranie. pokoju,. wartości. i. dobrobytu. jej. narodów. (art.. 2.
ust..1.Traktatu.z.Lizbony.z.13.12.2007.r.)1..W.sprawach.regulowanych.
przepisami.prawa.pracy. i.prawa.zabezpieczenia. społecznego.Karta.
Praw. Podstawowych. Unii. Europejskiej. uchwalona. w. Strasburgu.
12.12.2007.r..gwarantuje.obywatelom.Unii.m.in.:.prawo.wyboru.za-
trudnienia. (art.. 15),. wolność. prowadzenia. działalności. gospodar-
czej. (art.. 16),. równość. wobec. prawa. (art.. 20–21),. ochronę. w. razie.
nieuzasadnionego.zwolnienia.z.pracy.(art..30),.należyte. i.sprawied-
liwe. warunki. zatrudnienia. (art.. 31),. prawo. do. zabezpieczenia. spo-
łecznego. i. pomocy. społecznej. (art.. 34),. ochronę. zdrowia. (art.. 35)..
Celem.Rady.Europy.jest.ustanowienie.jednolitych.standardów.ochro-
ny.praw.człowieka.oraz.zagwarantowanie.przestrzegania.tych.praw.
przez.państwa.członkowskie..Podkreślić.należy,.że.prawa.społeczne.
i.ekonomiczne.wymienione.w.traktatach.międzynarodowych.uchwa-
lonych. przez. Radę. Europy. są. traktowane. jako. odrębna,. szczególna.
kategoria. praw. człowieka.. W. procesach. mających. na. celu. ochronę.
tych. praw. Rada. Europy. oraz. jej. wyspecjalizowane. instytucje. kieru-
ją.się.fundamentalnymi.ideami:.wolnością,.równością.i.braterstwem.
Europejczyków2..Organizacja.Narodów.Zjednoczonych.i.jej.organiza-
cja.wyspecjalizowana.–.Międzynarodowa.Organizacja.Pracy,. zostały.
powołane.do.życia.dla.zapewnienia.powszechnego.i.trwałego.poko-
ju.na. świecie.oraz.zbudowania.nowego. ładu.społecznego.opartego.
na.zasadach.sprawiedliwości.społecznej..Konstytucja.MOP.akcentu-
je.konieczność.pilnego.polepszenia.warunków.zatrudnienia,.zagwa-
rantowanie.wynagrodzenia.zapewniającego.przyzwoite.warunki.by-
towania,. ochronę. zdrowia. pracowników,. uznanie. zasady. wolności.

1.Dz.U..z.2009.r..Nr.203,.poz..1569.
2.A.M. Świątkowski,.Liberté.Egalité.i.Fraternité.jako.idee.przewodnie.wykorzystywane.

przez.Radę.Europy.w.procesach.tworzenia.i.stosowania.standardów.międzynarodowych.
w.zakresie.praw.społecznych,.[w:].H. Machińska.(red.),.60.lat.Rady.Europy..Tworzenie.
i.stosowanie.standardów.prawnych,.Warszawa.2009,.s..267.i.n.
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zrzeszania.się3..Realizacja.doniosłych.celów.sformułowanych.w.trak-
tatach. międzynarodowych. wymaga. inicjowania. i. koordynowania.
działań.podejmowanych,.zarówno.w.skali.międzynarodowej,.jak.i.na.
poziomie. państw. członkowskich. przez. stałe. organizacje. międzyna-
rodowe,.pracujące.nad.urzeczywistnieniem.programów,.celów.i.za-
dań.przedstawionych.w.traktatach.i.innych.źródłach.prawa.między-
narodowego.. Wymienione. wyżej. funkcje. przypisane. organizacjom.
międzynarodowym.realizują. ich.organy.statutowe..W.ONZ. i.Radzie.
Europy.tym.organem.jest.sekretarz.generalny,.a.w.Międzynarodowej.
Organizacji. Pracy. –. dyrektor. generalny. Międzynarodowego. Biura.
Pracy.(MBP.MOP)..Wymienieni.wyżej.oficjele.wykonują.zadania.i.re-
alizują. statutowe. cele. organizacji. międzynarodowych. przy. pomocy.
zatrudnionego. personelu.. Już. w. pierwszej,. nowoczesnej. europej-
skiej.organizacji.międzynarodowej.–.Centralnej.Komisji.ds..Żeglugi.
na. Renie. (Central Commission for Navigation of the Rhine). utwo-
rzonej. w. 1804. r.. na. mocy. porozumienia. dwustronnego. Francji.
i.Niemiec4,.potwierdzonego.podczas.obrad.Kongresu.Wiedeńskiego.
w.1815.r.,.przedstawiciele.Komisji.korzystali.z.pomocy.personelu.ad-
ministracyjnego..Utworzone.w.1876.r..w.Bernie.Biuro.Powszechnej.
Organizacji.Pocztowej.(Bureau of the Universal Postal Union),.zarzą-
dzane.przez.dyrektora,. zatrudniało.ośmiu. fachowych.pracowników.
(asystentów)..Byli.to.obywatele.szwajcarscy,.ponieważ.porozumienia.
i.umowy.międzynarodowe,.na.podstawie.których.wymienione.orga-
nizacje. zostały. powołane,. nie. zawierały. wymagań,. aby. personel. za-
trudniony. w. tych. instytucjach. miał. charakter. międzynarodowy.. Po.
raz. pierwszy. powyższy. wymóg. został. sformułowany. w. konwencji.
podpisanej.w.1905.r..przez.przedstawicieli.38.państw,.które.uzgodni-
ły.utworzenie.Międzynarodowego.Instytutu.Rolnego.(International 
Institute of Agriculture),. prototypu. obecnej. wyspecjalizowanej. or-
ganizacji. ONZ. ds.. rolnictwa. –. Międzynarodowej. Organizacji. Wy-
żywienia. i. Rolnictwa. (Food and Agriculture Organisation. –. FAO)..
We.wspominanym.Instytucie.zatrudnieni.byli.Włosi..Liczba.pracow-
ników. organizacji. międzynarodowych. rosła. wraz. z. rozrostem. tych.
organizacji.. Specjaliści. z. dziedziny. administracji. międzynarodowej.
podają,. że. w. 1914. r.. było. około. 50. organizacji. międzynarodowych,.
w.1939.r..niemal.80,.a.w.1980.r..ponad.6005..Najwięcej.osób.zatrud-

3.Dz.U..z.1948.r..Nr.43,.poz..308.ze.zm.
4.J. Siotis,.Essai.sur.le.secrétariat.international,.Geneva.1963,.s..22.i.n.;.Y. Beigbeder,.

Threats.to.the.International.Civil.Service,.London.and.New.York.1988,.s..1.i.n.
5.J. Siotis,.op. cit.,.s..33.i.n.;.Y. Beigbeder,.Threats,.op. cit.,.s..1.
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nionych. jest. w. charakterze. pracowników. w. ONZ. i. w. europejskich.
organizacjach. regionalnych6.. Pomysł. powołania. do. życia. organiza-
cji.międzynarodowej.narodził. się.w.Europie.z.początkiem.XIX.. stu-
lecia7.. Za. początek. rozwoju. nowoczesnej. międzynarodowej. admini-
stracji.uważa.się.utworzenie.w.1920.r..w.Genewie.sekretariatu.Ligi.
Narodów.(League.of Nations).oraz.Międzynarodowego.Biura.Pracy.
(International Labour Office)8.

Sekretarz.generalny.ONZ,.dyrektor.generalny.MBP.MOP.oraz.inni.
funkcjonariusze.kierujący.organizacjami.międzynarodowymi.są. jed-
noosobowymi. organami. międzynarodowej. władzy. publicznej.. Ich.
status. prawny,. kompetencje,. obowiązki,. uprawnienia. i. przywile-
je. są. przedmiotem. zainteresowania. prawników. specjalizujących. się.
w.międzynarodowym.prawie.publicznym..Przedmiotem.zaintereso-
wania. prawnika,. specjalisty. z. zakresu. prawa. pracy,. są. pracownicy.
organizacji. międzynarodowych. zatrudnieni. w. instytucjach. między-
narodowych. przez. sekretarza. generalnego. reprezentującego. praco-
dawcę. lub. z. jego. upoważnienia.. Do. aktu. nawiązania. stosunku. pra-
cy.i.jego.charakteru.prawnego.powrócę.w.dalszej.części.monografii..
W.tym.miejscu.pragnę.zwrócić.uwagę,.że.art..101.Karty.ONZ.stano-
wi,. iż.personel. tej.organizacji. (staff). jest. zatrudniany.na.podstawie.
aktu. nominacji. (appointment). przez. sekretarza. generalnego. zgod-
nie.z.regułami.ustanowionymi.przez.Zgromadzenie.Ogólne.Narodów.
Zjednoczonych..Z.tego.względu,.w.fachowym.piśmiennictwie.z.dzie-
dziny. prawa. międzynarodowego. publicznego,. osoby. zatrudnione.
przez.organizacje.międzynarodowe.w.celu.realizacji.zadań.instytucji.
międzynarodowych.są.nazywani. „funkcjonariuszami.międzynarodo-
wymi”.. Poważny. wpływ. na. wytworzenie. takiej. opinii. na. temat. sta-
tusu.prawnego.pracowników.organizacji.międzynarodowej.miały.za-
patrywania.pierwszego.Dyrektora.Generalnego.MBP.MOP.Edwarda 
J. Phelana,. opinie. Komitetu. Prawników. Ligi. Narodów. (League’s 
Committee of Jurists).oraz.doktryna.prawa.międzynarodowego.pub-
licznego.. Zasługą. E.J. Phelana. było. podkreślenie,. że. personel. Ligi.

6.G. Langrod,.La.fonction.publique.internationale..Sa Genese,Sa.Genese, op. cit.,.s..35.i.n..W.ONZ.
pracuje.44.000.pracowników,.w.Światowej.Organizacji.Zdrowia.–.8500,.w.MOP.–.2700,.
w.Radzie.Europy.–.1200.

7.F.S. Lyons,.A.W. Sythoff-Levden,.Internationalism.in.Europe,.1815–1914,.Interna-
tional.Relations.1963,.vol..2;.T.G. Weiss,.International.Bureaucracy,.Lexington.1975,.
s..44,.przyp..10.10.

8.Tien-Cheng Young,.International.Civil.Service:.Principles.and.Problems,.Interna-
tional.Institute.of.Administrative.Sciences,.Brussels.1958,.s..10.
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Narodów. został. zorganizowany. na. wzór. brytyjskiej. służby. cywilnej.
(British Civil. Service).. Po. II. wojnie. światowej. żadne. inne. państwo.
zwycięskiej. koalicji. samodzielnie. nie. wywarło. takiego. wpływu. na.
proces. konstruowania. modelu. personalnego. Organizacji. Narodów.
Zjednoczonych..W.bardzo.dużym.stopniu.struktura.osobowa.sekre-
tariatu.ONZ.i.innych.wyspecjalizowanych.organizacji.międzynarodo-
wych.została.stworzona.według.wzorów.Federalnej.Służby.Cywilnej.
Stanów. Zjednoczonych. Ameryki. Północnej. (United States. Federal 
Civil Service).. Także. powołanie. do. życia. organizacji. koordynują-
cej. politykę. . kadrową. wyspecjalizowanych. organizacji. międzynaro-
dowych,. działających. w. strukturze. ONZ. –. Komisji. Służby. Cywilnej.
Organizacji.Narodów.Zjednoczonych.(United Nations International.
Civil Service Commission).nastąpiło.pod.wyraźnym.wpływem.przy-
jętego. w. USA. modelu. Komisji. Federalnej. Służby. Cywilnej. (United 
States Civil Service Commission)..W.państwie.federalnym,.zasady.na-
boru.do.pracy,.polityki.awansowej,.płacowej,.socjalnej. instytucji.fe-
deralnych. powinny. być. spójne.. Jednakże. władze. amerykańskie. sa-
modzielnie.nie.wywarły.takiego.wpływu.na.kształt.sekretariatu.ONZ.
i. biur. innych. wyspecjalizowanych. międzynarodowych. organizacji,.
jak.uczyniły.to.po.I.wojnie.światowej.władze.brytyjskie..W.systemie.
ONZ. nadzór. merytoryczny. nad. poszczególnymi. agendami. realizo-
wany. przez. Wspólną. Jednostkę. Inspekcji. Narodów. Zjednoczonych.
(United Nations Joint Inspection Unit).został.zorganizowany.na.wzór.
francuski.. Wewnętrzny. organ. mediacyjny. w. sprawach. pracowni-
ków.w.sekretariacie.ONZ.(United Nations Staff Ombudsman).został.
skonstruowany.według.zasad.przyjętych.i.zrealizowanych.przez.wła-
dze. publiczne. Szwecji.. Trybunały. Administracyjne. (Administrative.
Tribunals). powołane. do. rozstrzygania. sporów. z. eksterytorialnych.
stosunków.pracy.powstałych.między.stronami.tych.stosunków.praw-
nych.regulowanych.przepisami.międzynarodowego.prawa.pracy:.or-
ganizacjami. i. instytucjami. międzynarodowymi. a. ich. pracownikami.
zostały. zorganizowane. w. siedzibach. sekretariatów. ONZ. w. Nowym.
Jorku.i.w.Genewie.oraz.w.siedzibie.Międzynarodowego.Biura.Pracy.
MOP.w.Genewie..Pierwszy.Trybunał.Administracyjny.został.powoła-
ny.do.życia.w.1927.r..Funkcjonował.w.ramach.Ligi.Narodów..Orzekał.
w.37.sporach.z.zakresu.eksterytorialnych.stosunków.pracy.pracowni-
ków.Ligi.Narodów.i.Międzynarodowej.Organizacji.Pracy9..W.1946.r..zo-

9.W.okresie.1.1.1929–30.8.1939.r..Trybunał.Administracyjny.Ligii.Narodów.wydał.
21.orzeczeń.podczas.ośmiu.sesji..Podczas.ostatniej.sesji.w.lutym.1946.r..Trybunał.osądził.
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stał.przeniesiony.do.Międzynarodowej.Organizacji.Pracy,.gdzie.pełni.
funkcję.wymiaru.sprawiedliwości.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.
jako.Trybunał.Administracyjny.MOP.(The Administrative Tribunal of 
the International Labour Organisation – ILOAT)..Ci.sami.sędziowie,.
którzy.orzekali.w.Trybunale.Administracyjnym.Ligi.Narodów,.zosta-
li.powołani.do.Trybunału.Administracyjnego.MOP,.który.funkcjonu-
je.na.podstawie.statutu.uchwalonego.9.10.1946.r.10..Po.przeniesieniu.
Trybunału.Administracyjnego.do.MOP.w.niewielkim.zakresie.zmie-
nione.zostały.zasady.rozpoznawania.sporów.wynikających.z.ekstery-
torialnych.stosunków.pracy,.m.in..Konferencja.Ogólna.MOP.przyznała.
Trybunałowi.uprawnienie.do.przedstawiania.problemów.prawnych.
Międzynarodowemu.Trybunałowi.Sprawiedliwości.ONZ.(art..XII.sta-
tutu.ILOAT)..Podczas.32.sesji.Konferencji.Ogólnej.MOP.w.1949.r..zno-
welizowany.został.art..II.statutu.Trybunału.Administracyjnego.MOP.
w. ten. sposób,. że. umożliwiono. rozciągnięcie. jurysdykcji. ILOAT. na.
rozpoznawanie.sporów.wynikających.z.eksterytorialnych.stosunków.
pracy.innych.organizacji.międzynarodowych..Światowa.Organizacja.
Zdrowia.(WHO).19.1.1949.r..poddała.kognicji.ILOAT.spory.ze.stosun-
ków.pracy.nawiązanych.ze. swoimi.pracownikami11..W 1953 r. inneW.1953.r.. inne.
organizacje. międzynarodowe:. International Telecommunication 
Union. (ITU),. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)12,. World Meteorological Organization 
(WMO), Food and Agricultural Organizations (FAO)13. podjęły.
uchwały. o. poddaniu. sporów. z. eksterytorialnych. stosunków. pracy.
orzecznictwu.ILOAT..Według stanu na 1.1.2009 r. jurysdykcję ILOATWedług.stanu.na.1.1.2009.r..jurysdykcję.ILOAT.
w.sporach.wynikających.z.eksterytorialnych.stosunków.pracy.uzna-
ło.58.organizacji.międzynarodowych..Tym.samym.więc.z.prawa.do.
odwołania.się.do.ILOAT.od.decyzji.władz.organizacji.międzynarodo-

pozostałe.16.spraw..Zob.Zob..C. Comtet-Simpson.(Registar.of.the.ILOAT),.The.ILO.Administra-
tive.Tribunal,.Geneva.2009,.s..1;.www.un.org/en/oaj/unis/resource.html.

10.Zmiany.wprowadzone:.29.6.1949.r.,.17.6.1986.r.,.19.6.1992.r.,.16.6.1998.r.,.11.6.2008.r.
11.Pierwotnie.intencją.władz.WHO.było.czasowe.poddanie.sporów.z.eksterytorialnych.

stosunków.pracy.do.czasu.zorganizowania.przez.ONZ.odrębnego.Trybunału.Admini-
stracyjnego..Jednak.uchwała.statutowego.organu.WHO.o.objęciu.jurysdykcją.ILOAT.
sporów.wynikających.ze.stosunków.pracy.w.WHO.nabrała.charakteru.permanentnego..
C. Comtet-Simpson,.op. cit.,.s..2.

12.Władze.UNESCO.w.latach.1953–1965.odnawiały.uchwałę.o.rozpoznawaniu.sporów.
z.eksterytorialnych.stosunków.pracy.w.tej.organizacji.międzynarodowej.przez.ILOAT.co.
dwa.lata..Następnie.przedłużyły.kompetencję.ILOAT.na.okresy.pięcioletnie;.C. Comtet-
Simpson,.op. cit.,.s..2.

13.Władze.FAO.poddały.spory.ze.stosunków.pracy.w.tej.organizacji.kognicji.ILOAT.
w.grudniu.1953.r..z.datą.wsteczną.od.grudnia.1952.r.;.C. Comtet-Simpson,.op. cit.,.s..2.
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wych. korzysta. ponad. 46. 000. międzynarodowych. funkcjonariuszy.
publicznych.zatrudnionych.w.organizacjach.międzynarodowych14.

W. ramach. Organizacji. Narodów. Zjednoczonych. spory. mię-
dzy. pracownikami. sekretariatu. tej. organizacji. a. ONZ. rozpatry-
wał. Trybunał. Administracyjny. Narodów. Zjednoczonych. (United 
Nations Administrative Tribunal – UNAT)..Polska.była,.obok.Belgii,.
jednym. z. inicjatorów. przyspieszenia. prac. legislacyjnych. na. forum.
ONZ. podjętych. w. celu. powołania. tego. Trybunału.. Prace. legislacyj-
ne.zostały.zapoczątkowane.już.w.1945.r..Powołana.wówczas.Komisja.
Przygotowawcza. (Preparatory Commission of the United Nations).
przygotowała.15.12.1945.r..raport.przedstawiony.przez.jej.organ.wy-
konawczy. (executive committee). zalecający. powołanie. Trybunału.
Administracyjnego.właściwego.do.rozpatrywania.sporów.ze.stosun-
ku. pracy. pracowników. tej. organizacji15.. Raport. został. przedyskuto-
wany.i.przyjęty.przez.Komitet.Sześciu.(Committee Six)16.

Trybunał.Administracyjny.MOP.został.zorganizowany.na.wzór.ad-
ministracyjnych.organów.sprawiedliwości.powołanych.w.niektórych.
państwach.członkowskich.w.celu.rozpoznawania.spraw.między.funk-
cjonariuszami. władzy. publicznej. a. organami. władzy. i. administracji.
publicznej..Podobne.organy.publiczne,.orzekające.w.sprawach.spo-
rów.pracowników.administracyjnych.z.instytucjami.władzy.publicz-
nej,.działały.w.państwach.europejskich..Najpoważniejszy.wpływ.na.
orzecznictwo. Trybunałów. Administracyjnych. ONZ. i. MOP. wywarła.
judykatura.Rady.Stanu.Republiki.Francuskiej.(Conseil d’Etat),.specy-
ficznego.organu.wymiaru.sprawiedliwości,.orzekającego.jako.organ.
najwyższej. instancji. w. sprawach. administracyjnych17.. Powracając.
do. nowożytnych. początków. funkcjonowania. sekretariatów. orga-
nizacji. międzynarodowych. E.J. Phelan. uważał,. że. instytucje. te. i. za-
trudniony.w.nich.administracyjny.personel.międzynarodowy.należy.
traktować. jako.„przedłużenie”.(extension).służby.cywilnej. jaką.wła-
dze. państw. członkowskich. organizują. dla. realizowania. zadań. pub-

14.Ibidem,.s..2..Cytowana.autorka.podaje,.że.według.stanu.na.1.1.2009.r..ILOAT.roz-
strzygnął.ponad.2800.spraw.

15.UN.Document.PC/EX/113/Rev.1,.s..83..Zob..C.F. Amerasinghe,.The.Law.of.the.In-
ternational.Service.(as.Applied.by.International.Administrative.Tribunals),.vol..I, 2 ed.,I,.2.ed.,.
Oxford.1994,.s..54.i.n..(powołany.jako.C.F. Amerasinghe I).

16.United.Nations.Preparatory.Commission.Committee.6,.Summary.Record.of.the.
24th.Meeting,.s..54;.UN.DocumentPC/AB/56,.§.56;.C.F. Amerasinghe I,.op. cit.,.s..54.

17.Y. Beigbeder,.L’Influence.de.modeles.administratifs.nationaux.sur.le.system.ad-
ministratif.des.institutions.des.Nations.Unies,.International.Review.of.Administrative.
Sciences.1984,.Nr.2,.s..148.i.n.
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licznych18..W.jego.przekonaniu,.powyższe.stwierdzenie.nie.miało.na.
celu.zainicjowania.debaty.w.środowisku.prawników,.głównie.admi-
nistratywistów.i.specjalistów.z.dziedziny.międzynarodowego.prawa.
publicznego,. lecz. stanowiło. podsumowanie. powszechnie. wyraża-
nych.(commonly accepted).zapatrywań.środowiska..Prawnicy.specja-
lizujący.się.w.prawie.pracy.do.chwili.obecnej.nie.zajęli. stanowiska.
w. sprawie. statusu. prawnego. pracowników. organizacji. międzyna-
rodowych.. Rezultatem. powyższej. wstrzemięźliwości. fachowców.
w.dziedzinie.prawa.pracy.są.złożone.konstrukcje.prawne.stosunków.
pracy. osób. zatrudnionych. w. charakterze. personelu. merytoryczne-
go.organizacji.międzynarodowych,.oparte.na.aktach.władczych.(de-
cyzjach. administracyjnych). jednoosobowych. organów. władzy. (se-
kretarza.generalnego).albo.podmiotów.działających.w.jego.imieniu.
oraz.umowach.o.pracę.zawieranych.z.pracownikami.tych.organiza-
cji..Na.temat.charakteru.prawnego.stosunku.pracy.w.organizacjach.
międzynarodowych.pisał.m.in..wybitny.amerykański.teoretyk.prawa.
i.nauk.politycznych.Hans Kelsen19..W.literaturze.przedmiotu.braku-
je.wypowiedzi.na.ten.temat.z.perspektywy.międzynarodowego.pra-
wa. pracy.. Zgromadzenie. Ogólne. ONZ. 13.2.1946. r.. uchwaliło. rezo-
lucję. Nr. 13(I). w. sprawie. opracowania. projektu. statutu. Trybunału.
Administracyjnego. ONZ20.. Projekt. statutu. został. poddany. pod. dys-
kusję. Zgromadzenia. Ogólnego. ONZ. w. czasie. drugiej. części. pierw-
szej.sesji.plenarnej.i.przekazany.Piątemu.Komitetowi..Podczas.dysku-
sji.USA.zgłosiły.alternatywną.propozycję..W.miejsce.proponowanego.
Trybunału. Administracyjnego. delegat. amerykański. zaproponował.
powołanie.rady.administracyjnej.złożonej.z.przedstawicieli.pracow-
ników.i.osób.zarządzających.pracami.sekretariatu.ONZ21..Sprawa.po-
wołania.organu.wymiaru.sprawiedliwości.kompetentnego.do.rozpo-
znawania.sporów.wynikających.z.eksterytorialnych.stosunków.pracy.
nie.miała.być.przedmiotem.dyskusji.podczas.dwóch.kolejnych.(dru-
giej.i.trzeciej).sesji.plenarnych.Zgromadzenia.Ogólnego.ONZ..W.trak-

18.E.J. Phelan,.The.New.International.Civil.Service,.Foreign.Affairs.1933,.vol..II,.
s..310.i.n.

19.The.Law.of.the.UN..A.Critical.Analysis.of.Its.Fundamental.Problems,.Published.
under.the.auspices.of.The.London.Institute.of.World.Affaires,.New.York.1950;.Supple-
ment,.New.York.1951;.New.Jersey.2000,.s..307.i.n.

20.UN.Document.A/41,.Official.Record.of.the.General.Assembly,.First.Part.of.the.First.
Session,.Plenary.Meetings,.Annex.18,.s..612.

21.UN.Document.A/C.5/56,.Official.Record.of.the.General.Assembly,.Second.Part.of.the.
First.Session,.Fifth.Committee,.Summary.records.of.meetings,.Annex.10C,.s..368.i.n.
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cie. drugiej. części. trzeciej. sesji. tego. organu. przedstawiciele. Polski.
i. Belgii. wystąpili. z. formalnym. wnioskiem. bezzwłocznego. przedy-
skutowania. propozycji. powołania. Trybunału. Administracyjnego.
w.ONZ22..Przedstawiciel.Polski.domagał.się,.aby.kwestia.została.omó-
wiona.w.trakcie.trzeciej.sesji,.natomiast.przedstawiciel.Belgii.zapro-
ponował. przedyskutowanie. tej. sprawy. podczas. następnej,. czwartej.
sesji.Zgromadzenia.Ogólnego.ONZ..Sekretarz.generalny.ONZ.poin-
formował,. że. planował. przedstawić. raport. Piątego. Komitetu,. który.
analizował.propozycję.Stanów.Zjednoczonych.podczas.czwartej.sesji..
W.trakcie.tej.sesji,.21.9.1949.r.,.przedstawiony.został.raport.w.sprawie.
powołania.Trybunału.Administracyjnego.ONZ.wraz.z.projektem.sta-
tutu. tego.partykularnego.organu.wymiaru.sprawiedliwości..Raport.
i. projekt. statutu. zostały. skierowane. do. Piątego. Komitetu. w. celu.
przeprowadzenia. dokładnej. analizy. projektów. tych. dokumentów..
Przeważającą.większością.głosów23,.8.11.1949.r.,.raport.został.przyjęty.
wraz.z.rekomendacją.pod.adresem.Zgromadzenia.Ogólnego.w.spra-
wie. uchwalenia. statutu. Trybunału. Administracyjnego.. Po. dyskusji.
przeprowadzonej. 24.11.1949. r.. i. przyjęciu. poprawek. zgłoszonych.
przez. przedstawicieli. Belgii,. Egiptu,. Francji,. Holandii. i. Wenezueli,.
dotyczących. składu. Trybunału,. Zgromadzenie. Ogólne. ONZ. jedno-
głośnie.powołało.Trybunał.Administracyjny.ONZ.(UNAT).i.uchwaliło.
statut. tego.partykularnego.organu.wymiaru.sprawiedliwości,.przyj-
mując.rezolucję.Nr.351(I�)24..Następnie.7.6.1950.r..Trybunał.uchwa-
lił.regulamin,.określający.zasady.postępowania.(Rules of Procedure)..
Obydwa.wymienione.dokumenty.prawne,.stanowiące.podstawę.dzia-
łania.Trybunału,.były.kilkakrotnie.nowelizowane25..Orzeczenia.UNAT.
mogły. być. zaskarżone. do. Trybunału. Apelacyjnego. ONZ. (United 
Nations Appeals Tribunal).. Należy. podkreślić,. że. niektóre. spory.
z. eksterytorialnych. stosunków. pracy. w. ramach. ONZ. poddane. były.
orzecznictwu.organów.administracyjnych:.Joint Appeals Board.(JAB).
oraz.Joint Disciplinary.Committee.(JDC),.w.skład.których.wchodzi-
li,. obok. przedstawicieli. administracji. (sekretariatu. ONZ),. pracow-
nicy. zatrudnieni. w. tej. instytucji.. We. wprowadzeniu. do. kolejnego,.

22.Ibidem,.s..669.i.n.
23.39.za,.2.przeciw,.2.wstrzymujące.
24.225th.plenary.meeting,.24.November.1949,.Official.Record.of.the.General.As-

sembly.Fourth.Session,.Plenary.Meetings,.s..360.i.n..Czterdziestu.ośmiu.przedstawicieli.
państw.członkowskich.ONZ.głosowało.za.uchwaleniem.rezolucji.

25.Statut:.9.11.1953.r.,.6.11.1955.r.;.regulamin:.20.12.1951.r.,.9.12.1954.r.,.30.11.1955.r.,.
4.12.1958.r.,.14.9.1962.r.,.16.10.1970.r.,.3.10.1972.r.
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trzeciego.rozdziału.monografii.poświęconego.omówieniu.zasad.po-
stępowania.w.sporach.wynikających.z.eksterytorialnych.stosunków.
pracy,. zamieszczam. informacje,. z. których. wynika,. że. eksterytorial-
ny.wymiar.sprawiedliwości.w.organizacjach.międzynarodowych.nie.
jest.cechą.charakterystyczną.dla.eksterytorialnych.stosunków.pracy..
Społeczność. międzynarodowa. i. prawnicy. specjalizujący. się. w. mię-
dzynarodowym.prawie.publicznym.akceptowali.jako.właściwe.syste-
my.rozstrzygania.sporów.powstałych.z.eksterytorialnych.stosunków.
pracy.z.racji.zatrudnienia.pracowników.w.organizacjach.międzyna-
rodowych.przez.instytucje.administracyjne,.a.następnie.przez.quasi-
judykacyjne.instytucje.mieszane.złożone.z.przedstawicieli.pracowni-
ków.oraz.administracji.organizacji.międzynarodowej.

Przedstawiony.system.wymiaru.sprawiedliwości.w.sprawach.spo-
rów. wynikających. z. eksterytorialnych. stosunków,. których. stroną.
była.ONZ.lub.inne.organizacje.międzynarodowe,.uznające.jurysdyk-
cję.Trybunałów.powołanych.przez.ONZ.1.7.2009.r.,.funkcjonował.do.
31.12.2009.r..W. tym.dniu.został. zlikwidowany.Trybunał.Apelacyjny.
ONZ26..Kilka.miesięcy.wcześniej,.od.1.7.2009.r.,.na.podstawie.rezolu-
cji.Zgromadzenia.Generalnego.ONZ.Nr.62/228.i.63/253.spory.mię-
dzy. pracownikami. sekretariatu. tej. organizacji. a. instytucją. zatrud-
niającą.–.ONZ.oraz.innymi.organizacjami.międzynarodowymi,.które.
zawarły.z.ONZ.umowę.o.rozpoznawaniu.spraw.z.zakresu.eksteryto-
rialnych.stosunków.pracy,.zostały.poddane.nowemu.eksterytorialne-
mu. systemowi. organizacji. wymiaru. sprawiedliwości. zorganizowa-
nemu. w. ramach. Biura. Administracji. Sprawiedliwości. ONZ. (Office 
of Administration of Justice.–.OAJ),.w.ramach.którego.zaczęły.dzia-
łać. Trybunał. ds.. Sporów. ONZ. (United Nations. Dispute Tribunal),.
Trybunał.Apelacyjny.ONZ.(United Nations Appeals Tribunal).oraz.–.
co.jest.nowością.w.organizacji.eksterytorialnego.wymiaru.sprawied-
liwości. –. w. organizacjach. międzynarodowych,. Biuro. ds.. Pomocy.
Prawnej.dla.Personelu.ONZ.(Office of Staff Legal Assistance)27..Biuro.
Administracji. Sprawiedliwości. ONZ. jest. niezależnym. organem. od-
powiedzialnym. za. koordynację. eksterytorialnego. systemu. wymia-
ru.sprawiedliwości.ONZ.i. jego.funkcjonowanie.zgodnie.z.zasadami.
transparentności,.efektywności.i.sprawiedliwości.(transparent, effi-
cient,.fair manner)..Zgromadzenie.Ogólne.ONZ.2.3.2009.r..wybrało.
trzech.sędziów.zatrudnionych.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.oraz.

26.Res..61/261.
27.Secretary.General’s.Bulletin.ST/SGB/2010/3.of.7th.April.2010.
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dwóch.sędziów.orzekających.w.połowie.wymiaru.czasu.pracy.(half-
time judges)..Dodatkowo.na.rok.wybrano.również.trzech.sędziów.ad 
litem.w.celu.zakończenia.spraw.przekazanych.UNDT.przez.rozwiąza-
ny.Trybunał.Administracyjny.ONZ.oraz.quasi-judykacyjne.mieszane.
instytucje. administracyjne:. . Joint. Advisory. Appeals Board. . . (JAAB).
oraz.Joint  Disciplinary Committee.(JDC)..Okres.działalności.sędziów.
ad litem.został.przedłużony.na.kolejny.rok.

Zorganizowany.w.ramach.struktur.organizacyjnych.Ligi.Narodów,.
Międzynarodowej. Organizacji. Pracy. i. Organizacji. Narodów.
Zjednoczonych.eksterytorialny.wymiar.sprawiedliwości.został.przy-
jęty. przez. inne. organizacje. międzynarodowe,. światowe. i. regional-
ne:. Organization for Economic Co-operation. (OEC),. Organization 
for Economic Co-operation and Development. (OECD),. European 
Union (EU),.European Space Agency.(ESA),.Council of Europe.(CoE),.
World Bank. (WB),. Inter-American Development Bank. (IADB),.
Organization of American States. (OAS),. North Atlantic Treaty 
Organization.(NATO).i.innych28.

Piszę. o. eksterytorialnym. wymiarze. sprawiedliwości. jako. istot-
nym,.aczkolwiek.nie.uświadamianym.przez.polityków,.dyplomatów.
i. prawników. od. początku. istnienia. organizacji. międzynarodowych,.
atrybucie.eksterytorialnych.stosunków.pracy..W.pierwszym.okresie.
istnienia. organizacji. międzynarodowych. specjaliści. międzynarodo-
wego.prawa.publicznego.i.międzynarodowego.prawa.administracyj-
nego. dostrzegli. różnice. między. wypełnianiem. funkcji. publicznych.
na.rzecz.organizacji.międzynarodowych.oraz.poszczególnych.państw.
członkowskich. wchodzących. w. skład. organizacji. międzynarodo-
wych.. Jednakże.przede.wszystkim.zwrócili.uwagę.na.aspekty.mate-
rialnoprawne. specyficznej. pracy. świadczonej. przez. pracowników.
organizacji.międzynarodowych.

E.J. Phelan.nie.utożsamiał.krajowej.służby.z.międzynarodową.służ-
bą.cywilną..Dostrzegał.zasadnicze.różnice.między.pracownikami.reali-
zującymi.cele.i.zadania.administracji.państwowej.i.międzynarodowej..
Uważał,. że. pomiędzy. funkcjonariuszami. państwowymi. a. funkcjona-

28.W.OEEC.powołano.9.1.1950.r..Appeals Board..Powyższy.organ.odwoławczy.został.
utrzymany.przez.OECD..Statut.tego.organu.został.zmodyfikowany.w.1961.i.1962.r..Court 
of Justice of the European Communities.został.utworzony.w.1952.r..Appeals Board of 
the CoE.został.powołany.w.1965.r..World Bank.Administrative Tribunal.utworzono.
w.1980.r..Trzy.lata.później,.w.1983.r..utworzono.Trybunał.Administracyjny.w.IADB..
W.OAS.Trybunał.Administracyjny.powołano.w.1971.r..NATO.Appeals Board.powołano.
w.1965.r..Zob..C.F. Amerasinghe I,.op. cit.,.s..57.i.n.
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riuszami.organizacji.międzynarodowych.występują.zasadnicze.różni-
ce..Pierwsza.była.spowodowana.odmiennością.przedmiotu.działalno-
ści..Funkcjonariusze.państwowi.stosowali.przepisy.prawa.krajowego,.
natomiast.dla.funkcjonariuszy.międzynarodowych.podstawę.działal-
ności.wyznaczają.traktaty.międzynarodowe..Zatem.podstawowa.róż-
nica,.między.kategoriami.porównywanych.funkcjonariuszy,.wynikała.
z.ram.prawnych.prowadzonej.przez.nich.działalności..Traktaty.mię-
dzynarodowe,.to.z.reguły.zbiory.umów.uzgodnionych.przez.państwa.
członkowskie,. należące. do. tych. samych. organizacji. międzynarodo-
wych,.mające.różne,.wielokrotnie.sprzeczne. interesy..Obowiązkiem.
funkcjonariuszy.międzynarodowych.jest.stosowanie.przepisów.trak-
tatów. międzynarodowych. w. sposób. zaspakajający. potrzeby. państw.
o.różnych.interesach29..W.przypadku.funkcjonariuszy.państwowych.
tego.rodzaju.kolizje.interesów.nie.występują.lub,.w.przypadku.państw.
federalnych,.mogą.występować.w.mniejszej.skali..Według.E.J. Phelana.
główną.powinnością.funkcjonariuszy.międzynarodowych.jest.prowa-
dzenie.negocjacji.międzynarodowych.między.państwami.członkow-
skimi.z.myślą.o.likwidowaniu.potencjalnych.i.rozwiązywaniu.rzeczy-
wistych.konfliktów.międzynarodowych..Funkcjonariusz.zatrudniony.
w.organizacji.międzynarodowej.powinien.posiadać.umiejętność.two-
rzenia. atmosfery. sprzyjającej. wykonywaniu. zadań. i. realizacji. celów.
przez.te.organizacje,.które.reprezentuje..Pomiędzy.porównywanymi.
kategoriami.funkcjonariuszy.występują.podobieństwa..Jedni.i.drudzy.
zajmują.się.świadczeniem.usług.publicznych..Obie.kategorie.funkcjo-
nariuszy.są.finansowane.z.funduszy.publicznych..Prowadzona.przez.
nich.działalność.ma.charakter.służby.publicznej,.nie.jest.nastawiona.
na. przysporzenie. zysku. konkretnym. osobom,. określonym. podmio-
tom. lub. grupom. społecznym.. Jednakże. funkcjonariusze. państwo-
wi. świadczą. powyższe. usługi. na. rzecz. obywateli. jednego. państwa,.
określonych.społeczności.oraz.poszczególnych.państw..Natomiast.be-
neficjentem.usług.świadczonych.przez.funkcjonariuszy.międzynaro-
dowych.jest.społeczność.międzynarodowa,.złożona.z.różnych.państw.
członkowskich30.

Funkcjonariusze. międzynarodowi. są. obowiązani. „służyć”. okreś-
lonej. społeczności. międzynarodowej.. Nie. powinni. więc. reprezen-
tować. określonego. państwa,. ale. interesy. organizacji. międzynarodo-

29.W.R. Crocker,.Some.Notes.on.the.United.Nations.Secretariat,.International.Orga-
nizations,.November.1950,.s..600;.Tien-Cheng Young,.op. cit.,.s..11.

30.Y. Beigbeder,.Threats,.op. cit.,.s..5.
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wej,. w. której. są. zatrudnieni.. Niektórzy. prawnicy,. specjalizujący. się.
w. międzynarodowym. prawie. publicznym. ujmują. powyższy. obowią-
zek.dosadniej..Piszą,.że.funkcjonariusze.międzynarodowi.powinni.re-
prezentować.i.realizować.interesy.większości.państw.członkowskich.
określonej.organizacji.międzynarodowej,.która.w.interesie.postawio-
nych.przed.nią.ogólnych.celów.(zapewnienie.pokoju,.bezpieczeństwa,.
współpracy,. wymiany. i. handlu. międzynarodowego,. ochrony. praw.
człowieka).podjęła.w.sposób.określony.w.statucie.uchwałę.o.prowa-
dzeniu. określonej. polityki.. Bezpośrednim. następstwem. zależności.
funkcjonariusza.międzynarodowego.od.organizacji.międzynarodowej,.
na.rzecz.której.świadczy.pracę,.jest.konieczność.zagwarantowania.mu.
pełnej.niezależności.od.władz.tego.państwa,.którego.jest.obywatelem..
Już.z.początkiem.lat.30..ubiegłego.wieku,.kiedy.międzynarodowa.służ-
ba.publiczna.dopiero.się.rozwijała,.w.literaturze.międzynarodowego.
prawa.publicznego.wyrażone.zostało.zapatrywanie,.że.osoby.realizu-
jące.międzynarodowe.funkcje.publiczne,.zatrudnione.przez.organiza-
cje.międzynarodowe.nie.powinny.zajmować.stanowisk.z.woli.władz.
(nominacji).poszczególnych.państw.członkowskich,.ani.być.wynagra-
dzane.przez.te.państwa..W.szczególności.na.stanowiska.w.organiza-
cji.międzynarodowej.nie.mogą.być.delegowani.urzędnicy.pozostający.
w.służbie.publicznej.w.państwie.członkowskim31..Powyższe.było.po-
wtarzane.w.piśmiennictwie.prawniczym,.mimo.że.w.praktyce.perso-
nel.organizacji.międzynarodowych.był.obsadzany.na.zasadzie.kompro-
misów.zawieranych.przez.przeciwstawne,.silnie.ze.sobą.konkurujące.
bloki.polityczne.państw32..Niekorzystne.zjawisko.„upolitycznienia”.sy-
stemu.zatrudnienia.w.organizacjach.międzynarodowych.leżało.u.pod-
staw.kryzysów,. jakie.miały.miejsce.niemal.w.każdej.dekadzie.XX.w..
w. Lidze. Narodów. i. Organizacji. Narodów. Zjednoczonych.. W. latach.
20.. i. 30.. XX. w.. rządy. faszystowskich. Niemiec. i. Włoch. otwarcie. wy-
stąpiły. przeciwko. idei. „internacjonalistycznego”. obowiązku. lojalno-
ści.swoich.obywateli.zatrudnionych.w.Lidze.Narodów.względem.tej.
organizacji..W.latach.50..ubiegłego.stulecia,.w.okresie.„maccartyzmu”.
rząd.Stanów.Zjednoczonych.domagał. się.zwolnienia.z.pracy.obywa-
teli.amerykańskich,.podejrzewanych.o.sympatie.lub.wręcz.przekona-
nia.komunistyczne..Również.władze.byłego.ZSRR.i.niektórych.innych.
państw.socjalistycznych.aktywnie.występowały.przeciwko.doktrynie.
pełnej. lojalności. funkcjonariuszy. międzynarodowych. wobec. organi-

31.S..Basdevant,.Les.Fonctionnaires.Internationaux,.Paris.1931,.s..29.
32.T. Meron,.The.UN.Secretariat:.The.Rules.and.Practice,.Lexington.1977,.passim.
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zacji. międzynarodowej,. która. była. ich. pracodawcą.. Powyższe. żąda-
nia.były.poparte.krytyką.dwóch.pierwszych.sekretarzy.generalnych.
ONZ,.Norwega.Trygve Lie.i.Szweda Daga.Hammarskjölda,.jaką.na.fo-
rum. tej. organizacji. prowadziły. w. latach. 50.. i. 60.. ubiegłego. stulecia.
władze.byłego.ZSRR.z.powodu.lansowania.pomysłu,.że.personel.ONZ.
powinien.mieć.w.pełni.charakter.„międzynarodowy”.(international),.
a. nie. „wielonarodowy”. (multinational). lub. „ponadnarodowy”. (su-
pernational).. Piszę. o. prawnopracowniczych. konsekwencjach. tych.
problemów. w. Rozdziale. �. niniejszej. monografii,. traktującym. o. roz-
wiązywaniu.eksterytorialnych.stosunków.pracy..Autorzy.piszący.o.za-
grożeniach.dla.organizacji.międzynarodowych,.powodowanych.żąda-
niami.władz.państw.członkowskich,.domagających.się.decydującego.
wpływu. na. obsadzanie. ważniejszych. stanowisk. przez. państwowych.
funkcjonariuszy. publicznych,. pisali,. że. powyższe. naciski. polityczne.
(cronyism).spowodowały.mniej.szkód.idei.osiągnięcia.w.pełni.„mię-
dzynarodowego”. charakteru. przez. międzynarodową. służbę. publicz-
ną,.niż.słaba.reakcja.organów.i.osób.zarządzających.sekretariatami.or-
ganizacji. międzynarodowych,. przede. wszystkim. sekretariatu. ONZ33..
W.kolejnych.raportach.na.temat.polityki.zatrudnienia.pracowników.
sekretariatu. ONZ. amerykańscy. autorzy. wskazywali,. że. idea. „auto-
nomicznego”,. a. więc. wolnego. od. politycznych. wpływów. władz. po-
szczególnych. państw. członkowskich,. w. pełni. „międzynarodowego”.
personelu. tej. organizacji. zanika34.. To. zaś,. zdaniem. niektórych. au-
torów. amerykańskich,. zobowiązywało. do. ponownego. rozważenia.
przydatności. organizacji. międzynarodowych.. Dowodzili,. że. autono-
miczna,. oparta. na. zasadach. międzynarodowych,. polityka. zatrudnia-
nia. pracowników. ONZ. i. innych. organizacji. międzynarodowych. sta-
nowi.raison d’etre.tych.instytucji35..Upolitycznienie.systemu.naboru.
pracowników.organizacji.międzynarodowych.i.obsadzanie.stanowisk.

33.Zob..Y. Beigbeder,.Threats,.op. cit.,.s..3,.11,.przyp..13.oraz.powołany.przez.tego.
autora.raport.autorstwa.S.M. Finger,.J. Mungo,.The.Politics.of.Staffing.the.UN.Secre-
tariat,.The.Ralph.Bunch.Institute.on.UN,.The.Graduate.School.and.University.Center.of.
the.City.University.of.New.York,.December.1974,.s..5.i.n..Na.temat.sytuacji.personelu.
innych.organizacji.międzynarodowych.UNESCO,.WHO,.UNICEF,.IMF,.Banku.Światowego.
(World Bank).zob..R. Berkov,.The.Wold.Health.Organization:.A.Study.of.Decentralized.
International.Administration,.Droz,.Geneva.1957;.R.J. McLaren,.Civil.Servants.and.Public.
Policy:.A.Comparative.Study.of.International.Secretariats,.Waterloo,.Ontario.1980;.The.
International.Civil.Service:.Changing.Roles.and.Concepts,.UNITAR,.New.York.1980.

34.S.M. Finger, N. Hanan,.The.UN.Secretariat.Revisited,.op. cit.,.s..2.i.n..Powołuję.za.
Y. Beigbeder,.Threats,.op. cit.

35.T.G. Weiss,.op. cit.,.s..75.
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kierowniczych.w.tych.organizacjach.na.zasadzie.porozumień.politycz-
nych.zawieranych.przez.przedstawicieli.władz.państw.członkowskich.
było.jedną.z.ważniejszych.przyczyn.zmniejszenia.efektywności.w.re-
alizowaniu. programów. międzynarodowych36.. W. skrajnych. przypad-
kach.stanowiło.jeden.z.powodów.wypowiedzenia.członkostwa.w.nie-
których. organizacjach. międzynarodowych. przez. Stany. Zjednoczone.
i.Wielką.Brytanię37.

W. abstrakcyjnym. modelu. polityki. zatrudnienia. organizacji. mię-
dzynarodowych. sformułowanym. przez. E.J. Phelana. najważniejsza.
cecha. doboru. do. międzynarodowej. służby. cywilnej. oparta. była. na.
porozumieniu.władz.państw.członkowskich,.które.za.pośrednictwem.
statutowych. organów. organizacji. międzynarodowych,. upoważniają.
jednoosobowe. organy. kierujące. sekretariatami. tych. organizacji. do.
podejmowania. decyzji. o. zatrudnieniu,. awansowaniu,. ustalaniu. wy-
nagrodzenia,.przyznawaniu.innych.świadczeń.majątkowych.oraz.do-
konywaniu.zmian.w.umowach.o.pracę. i. rozwiązywaniu.stosunków.
pracy..E.J. Phelan.zakładał,.że.pracownicy.organizacji.międzynarodo-
wych.powinni.służyć.wszystkim.państwom.członkowskim,.a.nie.po-
szczególnym.państwom,.których.są.obywatelami..Jego.zdaniem,.men-
talność. funkcjonariusza. międzynarodowego. powinna. przede.
wszystkim.charakteryzować.promiędzynarodowe.nastawienie,.wyra-
żające.się.nie.tylko.w.przybieraniu.„międzynarodowej.postawy”.(in-
ternational outlook),.ale.przede.wszystkim.kierowaniu.się.w.wypeł-
nianiu. zwykłych. obowiązków. pracowniczych. „międzynarodowym.
rozumowaniem”. (international mindedness).. Porównywał. funkcjo-
nariuszy.międzynarodowych.do.funkcjonariuszy.służby.zagranicznej.
państw.członkowskich..Twierdził,.że.ci.pierwsi.–.analogicznie.jak.ci.
drudzy.–.powinni.działać.w.najlepszym.interesie.swoich.mocodaw-
ców..W.przypadku.funkcjonariuszy.międzynarodowych.ich.mandan-
tami. są. organizacje. międzynarodowe,. które. ich. zatrudniają.. Przeto.
międzynarodowi. funkcjonariusze. publiczni. powinni. służyć. intere-
som. wspólnym. wspólnoty. międzynarodowej,. której. częścią. są. po-
szczególne. państwa. członkowskie.. Podstawową,. charakterystyczną.
cechą,.którą.powinni.posiadać.funkcjonariusze.międzynarodowi.jest.
zdolność. i. umiejętność. bezstronnego. wypełniania. funkcji. publicz-

36.Zob..raporty.Joint Inspection Unit.(JIU).„Personnel.Problems.in.UN”.z.1971.r..(UN.
Doc..JIU/REP/71/7,.s..17,.51–52),.1984.i.1985.r..(UN.Doc..JIU.REP/84/11,.A/40/34,.s..8;.
UN.Doc..JIU/REP/84/12;.UN.JIU/REP/85/8).

37.Z.UNESCO.USA.w.1985.r.,.Wielka.Brytania.w.1986.r.
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nych. realizowanych. przez. sekretariaty. organizacji. międzynarodo-
wych,. struktury. biurokratycznej. działającej. w. społeczności. między-
narodowej,. nieumiejscowionej. terytorialnie,. a. więc. w. pewnym.
sensie. działającej. w. próżni38.. Eksterytorialny. charakter. stosunków.
pracy.pracowników.organizacji.międzynarodowych. jest.więc.moty-
wowany.obiektywnymi.powodami..Szczególny.charakter.stosunków.
prawnych. między. funkcjonariuszami. międzynarodowymi. a. instytu-
cjami,.które. ich.zatrudniają,. sprawia.że.za.najważniejszą.cechę.pra-
cownika.organizacji.międzynarodowej.doktryna.międzynarodowego.
prawa. publicznego. uważa. lojalność. wobec. międzynarodowej. spo-
łeczności.. Zapewnienie. dopełnienia. powyższej. powinności. umożli-
wiają:. przyznanie. sekretarzowi. generalnemu. ONZ. lub. dyrektorowi.
generalnemu.MBP.MOP.możliwości.podjęcia.decyzji.o.przyjęciu.do.
służby.międzynarodowej.na.podstawie.aktu.mianowania.(letter of ap-
pointment),.złożenie.na.piśmie.uroczystej.deklaracji,.mającej.charak-
ter. przyrzeczenia. lojalnego. wypełniania. obowiązków. służbowych,.
dochowania.tajemnicy.służbowej.oraz.kierowania.się.w.postępowa-
niu. w. pracy. i. poza. nią. interesem. organizacji. międzynarodowej..
Funkcjonariusze. międzynarodowi,. wstępując. do. służby. publicznej.
w. organizacji. międzynarodowej. zobowiązują. się. przestrzegać. obo-
wiązków. sformułowanych. w. aktach. partykularnego. (lokalnego,. za-
kładowego).międzynarodowego.prawa.pracy.–.statutach.i.regulami-
nach. (Staff Regulations and. Rules). przyjętych. przez. pracodawcę.
–.właściwą.organizację.międzynarodową..Podobnie.jak.jednoosobo-
we.organy.zarządzające.w.organizacjach.międzynarodowych.(sekre-
tarz.generalny,.dyrektor.generalny),.funkcjonariusze.międzynarodo-
wi.mają.obowiązek.zachowania.bezstronności. i.przyrzekają.ani.nie.
poszukiwać,. ani. nie. kierować. się. instrukcjami. władz. państw. człon-
kowskich. lub. innych. podmiotów. zewnętrznych. wobec. organizacji.
przy.wypełnianiu.obowiązków.pracowniczych..Powyższe.obowiązki.
zostały.wymienione.w.art..1.1.Staff Regulations.ONZ39,.podstawowe-
go. źródła. prawa. pracy. regulującego. eksterytorialne. stosunki. pracy.
w.tej.organizacji.międzynarodowej..Staff Regulations.MOP.przyjęte.
w.styczniu.2010.r.40.określają.funkcjonariuszy.międzynarodowych.za-
trudnionych. w. tej. organizacji. terminem. officials.. Jest. to. synonim.

38.I.I. Claude,.Swords.into.Plowshares,.The.problem.and.progress.of.international.
organization,.New.York.1956,.s..194–195.

39.United.Nations.Staff.Rules..Staff.Regulations.of.the.United.Nations.and.provisional.
Staff.Rules,.Secretary.General’s.Bulletin,.ST/SGB/2009/7***,.21.October.2009.

40.International.Labour.Office.Staff.Regulations,.January.2010.
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