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Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

MIĘDZY NARODOWE
STANDARDY PRACY
Wstęp
POLSKA W MOP
Zw ażyw szy, że pokój pow szechny i trw ały może być zbudow any jedynie na zasadach spraw iedliw ości społecznej;
PARTNERZY DIALOGU
SPOŁECZNEGO
Wydarzenia
31.05.2012
Republika Palau 185.
Krajem Członkowskim
MOP
28.05.2012
Guy Ryder 10.
Dyrektorem Generalnym
MBP w Genewie

Zw ażyw szy, że pew ne w arunki pracy są dla w ielkiej liczby ludzi niespraw iedliw e, pow odują nędzę i niedostatek, co rodzi niezadow olenie, zagrażające pokojo
że polepszenie pow yższych w arunków jest rzeczą pilną, na przykład, o ile dotyczy unormow ania godzin pracy, ustalenia maksymalnej długości roboczego dnia
bezrobociem, zagw arantow ania zarobku, zapew niającego w arunki przyzw oitego utrzymania, ochrony pracow ników na w ypadek choroby, w ogóle lub chorób za
spow odow anych pracą, ochrony pracy dzieci, młodzieży i kobiet, ubezpieczenia na w ypadek starości i niezdolności do pracy, ochrony interesów pracow ników na
płacy za rów ną pracę", uznania zasady w olności zrzeszania się, organizacji w ykształcenia zaw odow ego i technicznego oraz innych temu podobnych środków ;

Zw ażyw szy, że nieuw zględnienie przez któryś z narodów istotnie ludzkich w arunków pracy stanow i przeszkodę dla w ysiłków innych narodów , pragnąc
w łasnych krajach;

W ysokie Układające się Strony, pow odow ane uczuciem spraw iedliw ości i ludzkości, jak rów nież chęcią zapew nienia trw ałego pokoju św iata, oraz mając na w z
w tym w stępie, zgadzają się na następującą Konstytucję Międzynarodow ej Organizacji Pracy.
Rozdział I
Organizacja

25.05.2012
Sudan Południowy 184.
Krajem Członkowskim
MOP
15.05.2009
Malediwy 183. Krajem
Członkowskim MOP
17.11.2008
Ambasador Juan Somavia
po raz trzeci Dyrektorem
Generalnym MBP
Więcej...

Artykuł 1

1. Zostaje utw orzona stała organizacja, która ma pracow ać nad urzeczyw istnieniem programu, w yłożonego w e w stępie do Konstytucji niniejszej i w Dekla
Międzynarodow ej Organizacji Pracy, przyjętej w Filadelfii 10 maja 1944 r., której tekst jest załączony do Konstytucji niniejszej.
2. Członkami Międzynarodow ej Organizacji Pracy będą Państw a, które były Członkami Organizacji 1 listopada 1945 r., oraz w szelkie inne Państw a, które m
przepisów paragrafów 3 i 4 niniejszego artykułu.
3. Każdy pierw otny Członek Narodów Zjednoczonych i każde Państw o, dopuszczone do członkostw a Narodów Zjednoczonych postanow ieniem Ogólnego Zgrom
może stać się Członkiem Międzynarodow ej Organizacji Pracy przez pow iadomienie Dyrektora Generalnego Międzynarodow ego Biura Pracy o formalnym przyję
Konstytucji Międzynarodow ej Organizacji Pracy.
4. Konferencja Ogólna Międzynarodow ej Organizacji Pracy może także przyjąć do Organizacji Członków głosami 2/3 ogólnej liczby delegatów uczestniczących
rządow ych, obecnych i głosujących. Przyjęcie takie stanie się skuteczne, gdy rząd now ego Członka pow iadomi Dyrektora Generalnego Międzynarodow
zobow iązań, płynących z Konstytucji Organizacji.
5. Żaden z Członków Międzynarodow ej Organizacji Pracy nie będzie mógł w ystąpić z Organizacji bez uprzedniego zaw iadomienia o sw ym zamiarze Dyrektora
Pracy. Zaw iadomienie to odniesie skutek po upływ ie dw u lat od daty otrzymania go przez Dyrektora Generalnego z tym zastrzeżeniem, że dany Członek w y
zobow iązania, w ynikające z członkostw a. Jeśli Członek ratyfikow ał jakąś międzynarodow ą Konw encję Pracy, jego w ystąpienie nie będzie miało w pływ u na da
w Konw encji, w szystkich zobow iązań, w ynikających z niej albo mających z nią zw iązek.
6. Gdyby jakie Państw o przestało być Członkiem Organizacji, jego ponow ne przyjęcie w poczet Członków będzie podlegało przepisom paragrafu 3 albo paragra
okoliczności.

Artykuł 2.
Organizacja stała obejmuje:
a. Konferencję ogólną przedstaw icieli Członków ,
b. Radę Administracyjną w składzie opisanym w artykule 7-mym,
c. Międzynarodow e Biuro Pracy pod kierunkiem Rady Administracyjnej.

Artykuł 3.

1. Konferencja Ogólna przedstaw icieli Członków będzie odbyw ała sw e posiedzenia w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na rok. Składać się będzie z czterec
czym dw óch spośród nich będzie Delegatami Rządu, zaś dw óch innych będzie reprezentow ało z jednej strony przedsiębiorców , z drugiej pracow ników , obyw a
2. Każdy Delegat będzie mógł mieć przy sobie nie w ięcej niż dw óch doradców technicznych do każdej poszczególnej spraw y, objętej porządkiem dziennym pos
podlegać spraw a interesująca specjalnie kobiety, to w liczbie w yznaczonych doradców technicznych pow inna być co najmniej jedna kobieta.
3. Każdy Członek odpow iedzialny za stosunki międzynarodow e terytoriów niemetropolitalnych może w yznaczyć jako dodatkow ych doradców technicznych przy k
a. osoby w yznaczone jako przedstaw iciele danego terytorium dla pew nych kw estyj w chodzących w zakres kompetencji w łasnej w ładz danego terytorium;
b. osoby w yznaczone przezeń do pomocy dla sw oich delegatów w przedmiocie kw estyj dotyczących terytoriów , które się nie rządzą same.
4. Co się tyczy terytorium, znajdującego się pod w spólną w ładzą dw óch lub kilku Członków , mogą być w yznaczone osoby do pomocy dla delegatów tych Członkó
5. Członkow ie zobow iązują się do w yznaczenia delegatów i nie rządow ych doradców technicznych, w porozumieniu z najw ybitniejszymi organizacjami zaw odow
kraju, o ile organizacje takie istnieją.
6. Doradcom technicznym w olno zabierać głos jedynie na żądanie zgłoszone przez delegata, któremu tow arzyszą, i za specjalnym zezw oleniem Przew odniczą
udziału w głosow aniu.
7. Delegat może w nocie pisemnej, zw róconej do Przew odniczącego, w yznaczyć jednego z doradców technicznych na sw ego zastępcę, który w tym char
głosow aniu.
8. Nazw iska delegatów oraz ich doradców technicznych w inny być podaw ane do w iadomości Międzynarodow ego Biura Pracy przez Rząd każdego z Członków .
9. Pełnomocnictw a delegatów i ich doradców technicznych będą spraw dzane przez Konferencję, która może w iększością 2/3 głosów delegatów obecnych o
doradcy technicznego, którego w yznaczenie uzna za niezgodne z przepisami niniejszego artykułu.

Artykuł 4.

1. Każdy delegat będzie miał praw o głosow ać indyw idualnie w e w szystkich spraw ach, nad którymi obraduje Konferencja.
2. W w ypadku, gdyby który z Członków nie w yznaczył jednego z delegatów nie rządow ych, do których ma praw o, drugi delegat nie rządow y będzie mógł br
będzie miał praw a głosow ania.
3. W w ypadku, jeżeli Konferencja na mocy praw a, przysługującego jej z artykułu 3, odmów i przyjęcia jednego z delegatów któregoś Członka, to postanow ienia
ten sposób, jak gdyby dany delegat nie został w yznaczony.

Artykuł 5.

Sesje Konferencji odbyw ać się będą, z zastrzeżeniem w szelkich postanow ień, jakie mogłaby pow ziąć sama Konferencja na jednej z poprzednich se
Administracyjną.

Artykuł 6.

W szelka zmiana siedziby Międzynarodow ego Biura Pracy w inna być zadecydow ana przez Konferencję w iększością dw óch trzecich głosów delegatów obecnych

Artykuł 7.

1. (1) Rada Administracyjna będzie się składać z pięćdziesięciu sześciu osób:
dw udziestu ośmiu reprezentujących rządy,
czternastu reprezentujących pracodaw ców ,
czternastu reprezentujących pracow ników .
2. (2) Spośród dw udziestu ośmiu osób, reprezentujących Rządy, dziesięć będzie w yznaczonych przez Członków , których znaczenie w przemyśle jest najw ię
specjalnie w tym celu w yznaczonych przez delegatów rządow ych na Konferencję, po w yłączeniu delegatów dziesięciu pow yżej w ymienionych Członków .
3. Rada Administracyjna w miarę potrzeby określi Członków , których znaczenie w przemyśle jest najw iększe, oraz ustali zasady mające na celu zapew nie
w szelkich kw estii odnoszących się do w yznaczenia Członków , których znaczenie w przemyśle jest najw iększe, zanim Rada Administracyjna pow eźmie decyz
się dokonane przez Członka przeciw ko ośw iadczeniu Rady Administracyjnej ustalającemu, którzy Członkow ie mają najw iększe znaczenie w przemyśle, będzi
odw ołanie w niesione przez Konferencję nie zaw iesi stosow ania ośw iadczenia, dopóki Konferencja nie pow eźmie decyzji w spraw ie odw ołania.
4. (3) Osoby, reprezentujące pracodaw ców , oraz osoby, reprezentujące pracow ników , będą w ybierane przez delegatów pracodaw ców , w zględnie delegatów pra
5. Mandat Rady Administracyjnej trw ać będzie trzy lata. Jeżeli z jakiegokolw iek pow odu w ybory do Rady Administracyjnej nie odbędą się do upływ u tego okresu,
aż do dokonania tych w yborów .
6. Sposób obsadzania stanow isk w akujących, obsadzanie zastępców i inne spraw y tego rodzaju będą mogły być regulow ane przez Radę Administracyjną, z z
Konferencję.
7. Rada Administracyjna w ybierze spośród sw ego grona prezydenta i dw óch w iceprezydentów , z których jeden będzie osobą reprezentującą pracodaw ców , a je
8. (4) Rada Administracyjna ustali sw ój w łasny regulamin i zbierać się będzie w oznaczonych przez siebie terminach. Sesja specjalna w inna się odbyw ać za ka
członków Rady Administracyjnej zgłosi pisemny w niosek w tym w zględzie.

Artykuł 8.
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Na czele Międzynarodow ego Biura Pracy będzie stał Dyrektor Generalny, mianow any przez Radę Administracyjną, od której otrzymyw ać będzie instrukc
praw idłow y bieg spraw Biura oraz za w ykonanie w szystkich pow ierzonych mu zadań.
Dyrektor Generalny lub jego zastępca będzie obecny na w szystkich zebraniach Rady Administracyjnej.

Artykuł 9.
1.
2.
3.
4.

Personel Międzynarodow ego Biura Pracy będzie w ybierany przez Dyrektora Generalnego zgodnie z przepisami zatw ierdzonymi przez Radę Administracyjną.
W miarę możliw ości Dyrektor Generalny w inien dokonać w yboru spośród osób rozmaitych narodow ości, z należytym uw zględnieniem uzyskania najw iększej w
Pew ną liczbę tych osób w inny stanow ić kobiety.
Czynności Dyrektora Generalnego i personelu będą miały charakter w yłącznie międzynarodow y. W w ykonaniu sw oich obow iązków Dyrektor Generalny i perso
ich nie będą przyjmow ać od żadnego rządu ani żadnej w ładzy spoza Organizacji. Pow strzymają się oni od w szelkiego działania niezgodnego z ich stanow
odpow iedzialnych w yłącznie w obec Organizacji.
5. Każdy Członek Organizacji zobow iązuje się uznaw ać w yłącznie międzynarodow y charakter funkcyj Dyrektora Generalnego i personelu i nie starać się o w pływ a

Artykuł 10.

1. Do działalności Międzynarodow ego Biura Pracy należeć będzie zbieranie i udzielanie w szelkiego rodzaju informacji, dotyczących międzynarodow ego uregulow
pracy, a w szczególności badanie spraw , które mają być przedłożone pod obrady Konferencji w celu zaw arcia konw encji międzynarodow ych, oraz przepro
nakazanych przez Konferencję lub przez Radę Administracyjną.
2. Z zastrzeżeniem dyrektyw , jakich mogłaby mu udzielać Rada Administracyjna, Biuro:
a. będzie przygotow yw ać dokumentacje, dotyczące rozmaitych kw estyj na porządku obrad sesyj Konferencji;
b. będzie dostarczać rządom, na ich żądanie i w miarę sw oich środków , w szelkiej odpow iedniej pomocy w zw iązku z opracow yw aniem ustaw odaw stw a
jako że też celem ulepszenia praktyki administracyjnej oraz systemów inspekcji;
c. będzie w ypełniać, zgodnie z przepisami obecnej Konstytucji, obow iązki przypadające mu odnośnie skutecznego w ykonyw ania konw encji;
d. będzie redagow ać i w ydaw ać w takich językach, jakie Rada Administracyjna uzna za w łaściw e, w ydaw nictw a traktujące o zagadnieniach p
międzynarodow e.
3. Poza działalnością w tym artykule w yszczególnioną do Biura należeć będzie w ogóle w ykonanie w szelkiej w ładzy i czynności, które Konferencja lub Rada
pow ierzyć.

Artykuł 11.

Ministerstw a Członków , zajmujące się spraw ami robotniczymi, mogą komunikow ać się bezpośrednio z Dyrektorem Generalnym przez przedstaw iciela sw
Międzynarodow ego Biura Pracy albo też, w braku pow yższego reprezentanta, za pośrednictw em innego funkcjonariusza, należycie uznanego i specjalnie
w yznaczonego.

Artykuł 12.

1. Międzynarodow a Organizacja Pracy będzie w spółpracow ała, w ramach Konstytucji niniejszej, z każdą ogólną organizacją międzynarodow ą, mającą za zadani
charakterze publiczno-międzynarodow ym, posiadających zadania specjalne, oraz z organizacjami o charakterze publiczno-międzynarodow ym, posiadają
dziedzinach.
2. Międzynarodow a Organizacja Pracy będzie mogła czynić w łaściw e kroki, aby przedstaw iciele organizacyj o charakterze publiczno-międzynarodow ym brali udzia
3. Międzynarodow a Organizacja Pracy będzie mogła czynić w szelkie kroki, aby, gdy jej się to w yda pożądane, zasięgnąć zdania uznanych międzynarodow ych
międzynarodow ych organizacyj pracodaw ców , pracow ników , rolników i spółdzielców .

Artykuł 13.

1. Międzynarodow ej Organizacji Pracy w olno zaw rzeć takie finansow e i budżetow e układy z Narodami Zjednoczonymi, jakie się w ydadzą w łaściw e.
2. Do czasu zaw arcia takich układów lub gdyby kiedykolw iek takie układy nie były w mocy:
a. każdy z Członków opłaci koszty podróży i utrzymania sw oich Delegatów i ich doradców oraz sw oich przedstaw icieli, uczestniczących w posiedzeniac
stosow nie do okoliczności;
b. w szystkie inne koszty Międzynarodow ego Biura Pracy oraz posiedzeń Konferencji lub Rady Administracyjnej opłaca Dyrektor Generalny Międzynarodo
Międzynarodow ej Organizacji Pracy.
c. postanow ienia dotyczące przyjęcia budżetu Międzynarodow ej Organizacji Pracy oraz ustalenia i zebrania składek będą przyjmow ane przez Konfere
delegatów i w inny ustalać spraw y: przyjęcia budżetu i zarządzeń, dotyczących rozdzielenia w ydatków między Członków Organizacji przez Komitet przed
3. W ydatki Międzynarodow ej Organizacji Pracy obciążą Członków stosow nie do obow iązujących postanow ień na podstaw ie paragrafu 1 lub paragrafu 2 c) niniejs
4. Członek Organizacji, który zalega z opłatą sw ego udziału w w ydatkach Organizacji, nie może brać udziału w głosow aniu na Konferencji, w Radzie Admi
w yborach członków Rady Administracyjnej, jeżeli suma jego zaległości rów na się albo przew yższa sumę należności, przypadającą na niego za okres poprzed
może jednak w drodze głosow ania w iększością dw óch trzecich głosów , oddanych przez delegatów obecnych, pozw olić takiemu Członkow i na udział w gł
płatności w ynika z okoliczności niezależnych od Członka.
5. Dyrektor Generalny Międzynarodow ego Biura Pracy odpow iada w obec rady Administracyjnej za w łaściw e w ydatkow anie funduszów Międzynarodow ej Organiz

Rozdział II.
Działalność.

Artykuł 14.

1. Rada Administracyjna ustali porządek dzienny sesyj Konferencji po zbadaniu w szystkich propozycyj, uczynionych przez rządy poszczególnych Członkó
reprezentatyw ną w skazaną w art. 3 lub też przez jakąkolw iek publiczną organizację międzynarodow ą, co do spraw , które pow inny być w niesione na porząde
2. Rada Administracyjna ustali przepisy celem zapew nienia gruntow nego, technicznego przygotow ania i dostatecznej konsultacji Członków głów nie zainteres
Konferencji technicznej lub w szelkimi innymi sposobami przed uchw aleniem przez Konferencję jakiejkolw iek konw encji lub zalecenia.

Artykuł 15.

1. Dyrektor Generalny będzie pełnił obow iązki Sekretarza Generalnego Konferencji i będzie obow iązany przesłać porządek dzienny każdej sesji na cztery miesią
Członków i za ich pośrednictw em delegatom nie-rządow ym, jeżeli ci już zostali w yznaczeni.
2. Spraw ozdania odnośnie każdego punktu porządku dziennego w inny być w ysłane tak, by doszły do Członków na czas, aby pozw olić im na dokonanie dostate
Rada Administracyjna sformułuje przepisy celem w ykonania niniejszego postanow ienia.

Artykuł 16.

1. Rząd każdego z Członków będzie miał praw o zakw estionow ać w niesienie na porządek dzienny sesji jednego lub w ięcej przew idzianych przedm
zakw estionow anie, w inny być w yjaśnione w memoriale, zw róconym do Dyrektora Generalnego, który ze sw ej strony w inien zakomunikow ać go w szystkim Czło
2. Jednakże spraw y zakw estionow ane pozostaną na porządku dziennym, jeżeli Konferencja tak postanow i w iększością dw óch trzecich głosów obecnych delegat
3. W szelka spraw a, co do której Konferencja zadecyduje (inaczej aniżeli to jest przew idziane w poprzednim ustępie) tą samą w iększością dw óch trzecich, że pow
na porządek dzienny następnej sesji.

Artykuł 17.

1. Konferencja w ybierze przew odniczącego i trzech w iceprzew odniczących. Jeden z w iceprzew odniczących w inien być delegatem rządow ym, jeden deleg
pracow ników . Konferencja ułoży zasady sw ego funkcjonow ania i będzie mogła w yznaczyć Komisje, pow ierzając im przedstaw ienie spraw ozdań w e w szystk
konieczne.
2. O ile nie zostanie inaczej w yraźnie postanow ione przez niniejszą Konstytucję albo przez w arunki jakiejkolw iek konw encji lub innego aktu udzielającego
postanow ienia finansow e lub budżetow e, przyjęte na mocy artykułu 13 - w szystkie spraw y Konferencja decydow ać będzie zw ykłą w iększością głosów obecny
3. Żaden w niosek nie zostanie przyjęty, jeżeli liczba oddanych głosów okaże się mniejsza od połow y liczby delegatów obecnych na sesji.

Artykuł 18.
Konferencja może dołączyć do komisyj, które tw orzy, doradców technicznych, bez praw a głosow ania.

Artykuł 19.

1. Jeśli Konferencja w ypow ie się za przyjęciem propozycji, dotyczących jednego z przedmiotów porządku dziennego, to w inna określić, czy propozycje te mają pr
a. konw encji międzynarodow ej lub
b. zalecenia, gdy rozpatryw ana spraw a lub jeden z jej aspektów nie nadaje się do natychmiastow ego przyjęcia konw encji.
2. W obu w ypadkach do przyjęcia przez Konferencję w głosow aniu ostatecznym konw encji lub zalecenia w ymagana jest w iększość dw óch trzecich głosów delega
3. Przygotow ując konw encję lub zalecenie o ogólnym zastosow aniu, Konferencja pow inna mieć w zgląd na kraje, w których klimat, niedostateczny rozw ój org
okoliczności czynią w arunki przemysłu zasadniczo odmiennymi, oraz zaproponow ać zmiany, jakie uzna za niezbędne w tym celu, aby uczynić zadość w arunkom
4. Dw a egzemplarze konw encji lub zalecenia będą podpisane przez Przew odniczącego Konferencji i Dyrektora Generalnego. Jeden z tych egzemplarzy będzie z
Biura Pracy, drugi zaś do rąk Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Dyrektor Generalny zakomunikuje każdemu z Członków uw ierzytelniony odpis
5. Jeżeli chodzi o konw encję:
a. konw encja będzie zakomunikow ana w szystkim członkom celem jej ratyfikacji przez nich;
b. każdy z Członków zobow iązuje się w ciągu roku od daty zamknięcia sesji Konferencji (lub gdyby w skutek w yjątkow ych okoliczności w ykonanie tego w
chw ilą, gdy ono będzie możliw e, jednak nie później, jak w ciągu osiemnastu miesięcy od daty zamknięcia sesji Konferencji) przedstaw ić konw encję w ład
spraw a należy, a to w celu przyobleczenia jej w ustaw ę albo do zastosow ania środków innego rodzaju;
c. Członkow ie zaw iadomią Dyrektora Generalnego Międzynarodow ego Biura Pracy o krokach, poczynionych na podstaw ie niniejszego artykułu celem prze
kompetentnym, podając mu szczegółow e informacje co do w ładzy lub w ładz uw ażanych za kompetentne oraz co do przedsięw ziętej przez nie akcji;
d. Członek, który otrzyma zgodę w ładzy lub w ładz kompetentnych, zakomunikuje sw oją formalną ratyfikację konw encji Dyrektorow i Generalnemu
w prow adzenia w życie przepisów tej konw encji;
e. jeżeli konw encja nie otrzyma zgody w ładzy lub w ładz kompetentnych, żaden inny obow iązek nie będzie ciążył na nim poza tym, iż w inien
Międzynarodow ego Biura Pracy, w odpow iednich terminach, zgodnie z tym, co postanow i Rada Administracyjna, spraw ozdania co do stanu sw ego
stanow iącej przedmiot konw encji, w yszczególniając, w jakiej mierze w prow adzono w życie lub ma się zamiar w prow adzić w życie postanow ienia konw e

Zrzut strony: http://www.mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standardy/konstytucja_mop.html <--kliknij na adresie

administracyjnej, w drodze umów zbiorow ych lub w jakiejkolw iek innej drodze - i w skazując, jakie trudności stoją na przeszkodzie ratyfikacji takiej konw
6. Jeżeli chodzi o zalecenie:
a. zalecenie będzie zakomunikow ane w szystkim Członkom dla zbadania, celem urzeczyw istnienia go drogą krajow ego ustaw odaw stw a lub w inny sposób;
b. każdy z Członków zobow iązuje się w ciągu roku od daty zamknięcia sesji Konferencji (lub gdyby w skutek w yjątkow ych okoliczności w ykonanie tego w c
chw ilą, gdy ono będzie możliw e, jednak nie później, niż w ciągu osiemnastu miesięcy od daty zamknięcia sesji Konferencji), przedstaw ić zalecenie w ład
spraw a należy, a to w celu przyobleczenia ich w ustaw ę albo zastosow ania do nich środków innego rodzaju;
c. Członkow ie zaw iadomią Dyrektora Generalnego Międzynarodow ego Biura Pracy o krokach poczynionych na podstaw ie niniejszego artykułu celem prze
kompetentnym, podając mu szczegółow e informacje co do w ładzy lub w ładz uw ażanych za kompetentne oraz co do przedsięw ziętej przez nie akcji;
d. poza zobow iązaniem przedłożenia zalecenia w ładzy lub w ładzom kompetentnym, żaden inny obow iązek nie ciąży na Członkach poza tym, że w inn
Międzynarodow ego Biura Pracy w odpow iednich terminach, zgodnie z tym, co postanow i Rada Administracyjna - spraw ozdania co do stanu sw oich
kw estyj, które stanow ią przedmiot zalecenia, w yszczególniając, w jakiej mierze zastosow ano się lub ma się zamiar zastosow ać do postanow ień zalec
postanow ień zostały uznane lub mogą być uznane za potrzebne, aby pozw olić im na przyjęcie lub stosow anie tych postanow ień.
7. W w ypadku, gdy chodzi o państw o federalne, będą stosow ane następujące postanow ienia:
a. w stosunku do konw encyj i zaleceń, co do których rząd federalny uw aża, że - zgodnie z jego ustrojem konstytucyjnym - w łaściw ą jest akcja federalna, z
te same, co zobow iązania Członków , którzy nie są Państw ami federalnymi;
b. w stosunku do konw encyj i zaleceń, co do których rząd federalny uw aża co do ich całości lub części, iż zgodnie z jego ustrojem konstytucyjnym - akcja z
lub kantonów jest bardziej w łaściw a od akcji federalnej, rzeczony rząd federalny w inien:
i. zaw rzeć zgodnie ze sw oją Konstytucją oraz Konstytucjami danych Państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów - skuteczne układy, aby te kon
najpóźniej w przeciągu osiemnastu miesięcy od zamknięcia sesji Konferencji, w łaściw ym w ładzom federalnym lub w ładzom państw zw iązk
przedsięw zięcia akcji ustaw odaw czej lub jakiejkolw iek innej;
ii. poczynić z zastrzeżeniem zgody rządów danych Państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów kroki dla ustanow ienia periodycznych konsultacy
strony, a w ładzami Państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów z drugiej - celem rozw inięcia w ew nątrz Państw a federalnego skoordynow
postanow ienia tych konw encyj i zaleceń;
iii. pow iadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodow ego Biura Pracy o krokach, poczynionych na zasadzie niniejszego artykułu, celem przedłoże
w ładzom federalnym Państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów , poddając mu szczegółow e informacje co do w ładz, uw ażanych za w łaś
decyzyj;>/li>
iv. w przedmiocie każdej z tych konw encyj, której nie ratyfikow ał, składać Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy w odpow iednich
Rada Administracyjna - spraw ozdania co do stanu ustaw odaw stw a i praktyki federacji i państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów , w yszczegó
życie lub ma się zamiar w prow adzić w życie w szelkie postanow ienia konw encji w drodze ustaw odaw czej, administracyjnej, w drodze układó
drodze;
v. w przedmiocie każdego z tych zaleceń składać Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy w odpow iednich terminach zgodnie z tym
spraw ozdania co do stanu ustaw odaw stw a i praktyki federacji oraz jej państw zw iązkow ych, prow incyj lub kantonów w kw estiach,
w yszczególniając, w jakiej mierze w prow adzono w życie lub ma się zamiar w prow adzić w życie postanow ienia zalecenia, oraz w skazując, jakie z
lub mogą być uznane za potrzebne celem ich przyjęcia lub stosow ania.
8. W żadnym razie przyjęcie przez Konferencję konw encji lub zalecenia lub ratyfikacja konw encji przez Członka nie mogą być uw ażane jako mające w pływ na ja
umow ę, zapew niające zainteresow anym pracow nikom bardziej korzystne w arunki aniżeli te, które przew iduje konw encja lub zalecenie.

Artykuł 20.

Dyrektor Generalny Międzynarodow ego Biura Pracy poda w szelką w ten sposób ratyfikow aną konw encję do w iadomości Sekretarza Generalnego Narodów
zgodnie z postanow ieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych, konw encja ta zobow iązyw ać jednak będzie tylko tych Członków , którzy ją ratyfikow ali.

Artykuł 21.

1. Projekt, który przy głosow aniu ostatecznym nad jego całością nie uzyska w iększości dw óch trzecich głosów , oddanych przez delegatów obecnych, może być
tymi Członkami stałej Organizacji, którzy tego zechcą.
2. W szelka w ten sposób przyjęta konw encja pow inna być zakomunikow ana przez zainteresow ane Rządy Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego B
Narodów Zjednoczonych celem zarejestrow ania zgodnie z postanow ieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 22.

Każdy z Członków zobow iązuje się przedkładać Międzynarodow emu Biuru Pracy roczne spraw ozdanie co do środków , jakie przedsięw ziął w celu w yko
Spraw ozdania te w inny być zredagow ane w edług formy, w skazanej przez Radę Administracyjną, i mają zaw ierać szczegółow e w iadomości, których Rada zażądała.

Artykuł 23.

1. Dyrektor Generalny przedłoży na najbliższej sesji Konferencji streszczenie informacyj i spraw ozdań zakomunikow anych mu przez Członków w w ykonaniu artyk
2. Każdy z Członków doręczy organizacjom reprezentatyw nym, uznanym jako takie w rozumieniu artykułu 3 odpisy informacyj i spraw ozdań, przekazanych
artykułów 19 i 22.

Artykuł 24.

Zażalenie zgłoszone do Międzynarodow ego Biura Pracy przez organizacje zaw odow e pracow ników lub pracodaw ców , w myśl którego jeden z Członków
w ykonania konw encji, do której przystąpił, może być przekazane przez Radę Administracyjną odnośnemu Rządow i i Rząd ten może być w ezw any do złożenia
stosow ne.

Artykuł 25.

Jeżeli dany rząd w terminie należytym nie złoży żadnego w yjaśnienia lub jeżeli Rada Administracyjna uzna złożone przezeń w yjaśnienie za niedostateczne
zgłoszone zażalenie oraz otrzymaną ew entualnie odpow iedź.

Artykuł 26.

1. Każdy z Członków może zgłosić skargę do Międzynarodow ego Biura Pracy przeciw innemu Członkow i, który, jego zdaniem, nie zapew nia w sposób dosta
ratyfikow anej, na podstaw ie przepisów , zaw artych w poprzednich artykułach.
2. Rada Administracyjna może, jeżeli uzna za stosow ne, jeszcze przed zw róceniem się do Komisji śledczej, w edług procedury poniżej podanej, skomunikow a
w skazany w artykule 24.
3. Jeżeli Rada Administracyjna nie uzna za konieczne zakomunikow ać skargi odpow iedniemu Rządow i lub jeżeli po zakomunikow aniu tej skargi nie otrzyma
terminie, to Rada będzie mogła utw orzyć Komisję śledczą, która zbada podniesioną spraw ę i złoży w tym przedmiocie spraw ozdanie.
4. Ta sama procedura może być zastosow ana przez Radę bądź z urzędu, bądź na skutek skargi jednego z delegatów na Konferencję.
5. Jeżeli spraw a w szczęta na podstaw ie artykułów 25 i 26 będzie rozpatryw ana przed Radą Administracyjną, to odpow iedni Rząd, jeśli nie ma już w Radzie Adm
praw o w yznaczyć delegata dla w zięcia udziału w obradach Rady w tej spraw ie. O terminie obrad odpow iedni Rząd pow inien być zaw iadomiony w e w łaściw ym

Artykuł 27.

W w ypadku, jeżeli skarga będzie odesłana na zasadzie artykułu 26 do Komisji śledczej, to każdy z Członków bezpośrednio w skardze zainteresow any lub też
Komisji w szelkie posiadane informacje, dotyczące przedmiotu skargi.

Artykuł 28.

Komisja śledcza, po gruntow nym zbadaniu skargi, zredaguje raport, w którym przedstaw i rezultaty dochodzenia w e w szystkich punktach faktycznego sta
znaczenie sporu, oraz sformułuje polecenie, jakie będzie uw ażała za w łaściw e co do środków , jakie należy zastosow ać, ażeby uczynić zadość Rządow i, który w nió
środki te pow inny być przedsięw zięte.

Artykuł 29.

1. Dyrektor Generalny Międzynarodow ego Biura Pracy zakomunikuje raport Komisji śledczej Radzie Administracyjnej i każdemu z Rządów zainteresow any
opublikow aniem.
2. Każdy z Rządów zainteresow anych w inien w terminie trzymiesięcznym zaw iadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodow ego Biura Pracy, czy przyjmuje lu
zaw arte, oraz w razie, jeżeli się na nie nie godzi, czy chce poddać spór Międzynarodow emu Trybunałow i Spraw iedliw ości.

Artykuł 30

W razie, jeżeli jeden z Członków nie przedsięw eźmie środków przew idzianych w ustępach 5 b), 6 b) lub 7 b) i) artykułu 19 w stosunku do jakiejś konw encji l
Członkow i przysługiw ać będzie praw o przedłożenia spraw y Radzie Administracyjnej. W razie, gdyby Rada Administracyjna uznała, że Członek nie poczynił kro
Konferencji.

Artykuł 31
Decyzja Międzynarodow ego Trybunału Spraw iedliw ości dotycząca skargi lub spraw y jakiejkolw iek, przedłożonej mu zgodnie z artykułem 29, nie podlega apela

Artykuł 32

Ew entualne w nioski lub zalecenia Komisji śledczej będą mogły być zatw ierdzane, zmieniane lub uniew ażniane przez Międzynarodow y Trybunał Spraw iedliw ośc

Artykuł 33
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Jeżeli któryś z Członków nie zastosuje się w określonym czasie do zaleceń, ew entualnie zaw artych bądź w raporcie Komisji śledczej bądź w orzeczeniu Między
w ów czas Rada Administracyjna będzie mogła zalecić Konferencji takie postępow anie, jakie się jej w yda w łaściw e dla zapew nienia w ykonania tych zaleceń.

Artykuł 34

Rząd, który jest w inien, może w każdej chw ili zaw iadomić Radę Administracyjną, że przedsięw ziął środki konieczne, aby się zastosow ać do poleceń Komisji śle
Trybunału Spraw iedliw ości i może prosić Radę, aby zechciała utw orzyć Komisję śledczą w celu spraw dzenia jego ośw iadczeń. W tym w ypadku znajdą zastosow anie p
32 i jeżeli raport Komisji śledczej lub orzeczenie Międzynarodow ego Trybunału Spraw iedliw ości w ypadnie pomyślnie dla w innego Rządu, to Rada Administracyjna
w szelkich kroków poczynionych w myśl artykułu 33.

Rozdział III
Przepisy ogólne

Artykuł 35

1. Członkow ie zobow iązują się stosow ać konw encje, które ratyfikow ali, zgodnie z postanow ieniami niniejszej Konstytucji, do terytoriów niemetropolitalnych
ponoszą odpow iedzialność, w łącznie z w szelkimi terytoriami pow ierniczymi, w stosunku do których stanow ią w ładzę administracyjną, z w yjątkiem w ypadk
kompetencji w łasnej w ładz danego terytorium albo gdy konw encja nie daje się stosow ać w skutek w arunków lokalnych, z zastrzeżeniem, że zmiany, potr
w arunków lokalnych, będą do niej w prow adzone.
2. Każdy Członek, ratyfikujący konw encję, w inien jak najszybciej po ratyfikacji złożyć Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy deklarację, za
terytoriów innych, aniżeli te, o których mow a w paragrafach 4 i 5 poniżej, stw ierdzające, w jakiej mierze zobow iązuje się on do stosow ania postanow ień kon
przez daną konw encję.
3. Każdy Członek, który złożył deklarację w myśl paragrafu poprzedniego, będzie mógł co pew ien czas zgodnie z w arunkami konw encji, składać now ą dek
poprzedniej deklaracji i stw ierdzającą obecny stan rzeczy odnośnie takich terytoriów .
4. Gdy spraw y, traktow ane w konw encji, należą do zakresu kompetencji w łasnej w ładz terytorium, nie należącego do metropolii, Członek odpow iedzialny za st
w inien podać konw encję jak najszybciej do w iadomości Rządu danego terytorium, aby ten rząd mógł poczynić kroki ustaw odaw cze lub inne. Następnie C
Rządem tego terytorium, złożyć Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy deklarację o przyjęciu zobow iązań, w ynikających z konw encji w imie
5. Deklaracja o przyjęciu zobow iązań jakiejkolw iek konw encji może być złożona Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy:
a. przez dw óch lub kilku Członków Organizacji za terytorium, znajdujące się pod ich w spólną w ładzą lub
b. przez w szelką w ładzę międzynarodow ą, odpow iedzialną za administrację jakiegoś terytorium i w myśl postanow ień Karty Narodów Zjednoczonych
obow iązującego w zględem tego terytorium.
6. Przyjęcie zobow iązań w ynikających z konw encji w myśl ustępów 4 lub 5, w inno zaw ierać przyjęcie, w imieniu zainteresow anego terytorium zobow iązań, w
zobow iązań, które w edług brzmienia Konstytucji Organizacji stosują się do ratyfikow anych konw encyj. W każdej deklaracji o przyjęciu można w yszczególnić z
być potrzebne, aby przystosow ać konw encję do w arunków lokalnych.
7. Każdy Członek lub w ładza międzynarodow a, która złożyła deklarację w myśl ustępów 4 lub 5 niniejszego artykułu, będzie mogła od czasu do czasu zgodnie
deklarację, zmieniającą brzmienie w szelkiej uprzedniej deklaracji lub w ypow iadającą przyjęcie zobow iązań, w ynikających z w szelkich konw encyj, w imieniu zai
8. Jeżeli zobow iązania, w ynikające z konw encji nie są przyjęte w imieniu terytorium, do którego odnoszą się ustępy 4 lub 5 niniejszego artykułu, Członek lub
międzynarodow a złoży Dyrektorow i Generalnemu Międzynarodow ego Biura Pracy spraw ozdanie co do stanu ustaw odaw stw a i praktyki tego terytorium
konw encji; spraw ozdanie to w ykazyw ać będzie, w jakiej mierze w prow adzono w życie lub ma się zamiar w prow adzić w życie w szelkie postanow ieni
administracyjnej, w drodze umów zbiorow ych lub w e w szelki inny sposób, oraz w ymieni trudności, jakie stoją na przeszkodzie lub opóźniają przyjęcie tej konw

Artykuł 36

Popraw ki do niniejszej Konstytucji, przyjęte przez Konferencję w iększością 2/3 głosów oddanych przez obecnych delegatów , w ejdą w życie, gdy zosta
Członków Organizacji, w tej liczbie przez pięciu spośród dziesięciu Członków , reprezentow anych w Radzie Administracyjnej w charakterze członków , mających najw ię
przepisami paragrafu 3 artykułu 7 niniejszej Konstytucji.

Artykuł 37

1. W szystkie spraw y i w ątpliw ości dotyczące interpretacji niniejszej Konstytucji oraz konw encyj, później zaw artych przez Członków na podstaw ie postanow ień n
rozpoznanie Międzynarodow emu Trybunałow i Spraw iedliw ości.
2. Pomimo postanow ień ustępu 1 niniejszego artykułu, Rada Administracyjna będzie mogła sporządzać oraz składać Konferencji do aprobaty przepisy dotyczące
rozstrzygania w szelkich w ątpliw ości i spraw odnoszących się do interpretacji jakiejś konw encji, jakie mogą być do niego skierow ane przez Radę Administracy
Konw encji. W szelkie orzeczenia lub opinie doradcze Międzynarodow ego Trybunału Spraw iedliw ości będą w iążące dla każdego Trybunału, ustanow ionego w m
podjęta przez taki trybunał będzie podana do w iadomości Członkom Organizacji i w szelkie uw agi tychże będą przedłożone Konferencji.

Artykuł 38

1. Międzynarodow a Organizacja Pracy będzie mogła zw oływ ać takie konferencje regionalne oraz ustanow ić takie instytucje regionalne, jakie się jej w ydad
zamierzeń Organizacji.
2. Upraw nienia, funkcje i działalność konferencyj regionalnych będą normow ane przepisami, sformułow anymi przez Radę Administracyjną i przedłożonymi przez n

Rozdział IV
Różne przepisy

Artykuł 39
Międzynarodow a Organizacja Pracy będzie posiadać pełną osobow ość praw ną, a w szczególności zdolność:
a. do zaw ierania umów ;
b. do nabyw ania majątku ruchomego i nieruchomego i rozporządzania nim;
c. do w ystępow ania na drodze sądow ej.

Artykuł 40

1. Międzynarodow a Organizacja Pracy korzysta na terytorium każdego ze sw ych Członków z przyw ilejów i immunitetów , jakie są jej potrzebne dla osiągnięcia sw
2. Delegaci na Konferencję, Członkow ie Rady Administracyjnej jako też Dyrektor Generalny i urzędnicy Biura korzystają rów nież z przyw ilejów i immunitetów ,
w ykonyw ania sw ych funkcyj w zw iązku z Organizacją.
3. Te przyw ileje i immunitety będą w yszczególnione w osobnej umow ie, jaka zostanie sporządzona przez Organizację celem przyjęcia przez Członków .

ZAŁĄCZNIK
Deklaracja dotycząca zamierzeń i celów Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Ogólna Konferencja Międzynarodow ej Organizacji Pracy, zebrana w Filadelfii na sw ojej dw udziestej szóstej sesji, uchw ala w dniu dziesiątego maja 194
Międzynarodow ej Organizacji Pracy, jako też zasad, jakie w inny kierow ać polityką jej Członków .

I.
Konferencja potw ierdza na now o podstaw ow e zasady, na których Organizacja opiera się, a w szczególności że:
a.
b.
c.
d.

praca nie jest tow arem;
w olność w ypow iadania i zrzeszania się jest w arunkiem nieodzow nym trw ałego postępu;
ubóstw o, gdziekolw iek istnieje, stanow i niebezpieczeństw o dla dobrobytu w szystkich;
w alkę z niedostatkiem należy prow adzić z niestrudzoną energią w łonie każdego narodu oraz w ysiłkiem międzynarodow ym stałym i uzgodnionym, w
pracodaw ców , w spółpracując na stopie rów ności z przedstaw icielami rządów , biorą udział w w olnych dyskusjach i w decyzjach o charakterze dem
pow szechnego.

II.

W przekonaniu, że dośw iadczenie w ykazało w całej pełni słuszność deklaracji, zaw artej w Konstytucji Międzynarodow ej Organizacji Pracy, a w edług której trw
na podstaw ie spraw iedliw ości społecznej, Konferencja stw ierdza, że:

a. w szystkie istoty ludzkie, bez różnicy rasy, w ierzenia lub płci mają praw o dążyć do sw ego postępu materialnego i rozw oju umysłow ego w w arunkac
gospodarczego i z rów nymi w idokami pow odzenia;
b. urzeczyw istnienie w arunków , jakie by pozw oliły osiągnąć te w yniki, w inno stanow ić głów ny cel w szelkiej polityki narodow ej i międzynarodow ej;
c. w szystkie programy działania i środki, pow zięte na płaszczyźnie narodow ej i międzynarodow ej, a zw łaszcza w dziedzinie gospodarczej i finansow ej, na
przyjmow ać tylko w tej mierze, w jakiej w ydaje się, iż mogą one sprzyjać spełnieniu tego podstaw ow ego zadania, a nie hamow ać go;
d. Międzynarodow ej Organizacji Pracy przypada w udziale zbadanie i rozpatrzenie w św ietle tego podstaw ow ego zadania, w dziedzinie międzynarodow ej
środków charakteru gospodarczego i finansow ego;
e. w ypełniając pow ierzone jej zadania Międzynarodow a Organizacja Pracy, po uw zględnieniu w szystkich odnośnych czynników gospodarczych i finansow ych, mo
zaleceniach w szelkie postanow ienia, jakie uw aża za w łaściw e.

III.

Konferencja uznaje uroczysty obow iązek Międzynarodow ej Organizacji Pracy popierania, w śród różnych narodów św iata, programów zapew niających realizow
a. pełni zatrudnienia i podniesienia poziomów życia;
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b. zatrudnienia pracow ników w zajęciach, w których by mieli zadow olenie, daw anie całej miary sw ych zdolności i sw ej w iedzy oraz jak najw ydatniejszego przyczy
c. dla osiągnięcia tego celu, i z zastrzeżeniem odpow iednich gw arancyj dla w szystkich zainteresow anych, zapew nienie możliw ości w yszkolenia oraz śr
pracow ników w raz z migracją siły roboczej i osadników ;
d. możliw ości dla w szystkich brania spraw iedliw ego udziału w ow ocach postępu w dziedzinie płac i zarobków , czasu pracy i innych w arunków pracy i minima
którzy są zatrudnieni i potrzebują takiej opieki;
e. rzeczyw istego uznania praw a zbiorow ych rokow ań oraz w spółpracy pracodaw ców i pracow ników celem stałego ulepszania organizacji w ytw órczości, jako też
nad opracow aniem i stosow aniem polityki społecznej i gospodarczej;
f. rozpow szechnienia środków bezpieczeństw a społecznego celem zapew nienia podstaw ow ego dochodu tym w szystkim, którym taka opieka jest potrzebna, jak
g. odpow iedniej opieki nad życiem i zdrow iem pracow ników w e w szystkich zajęciach;
h. opieki nad dzieckiem i macierzyństw em;
i. odpow iedniego poziomu odżyw iania, mieszkania oraz środków w czasów i kultury;
j. gw arancji rów nych szans w dziedzinie w ychow aw czej i zaw odow ej.

IV.

W przekonaniu, że pełniejsze i szersze w yzyskanie św iatow ych zasobów produkcyjnych, potrzebne dla spełniania zadań, w yliczonych w Deklaracji niniejszej
akcję na płaszczyźnie międzynarodow ej i na płaszczyźnie narodow ej w szczególności za pomocą środków , dążących do poparcia ekspansji w ytw órczości i spoż
gospodarczych, do urzeczyw istnienia postępu gospodarczego i społecznego słabiej rozw iniętych obszarów , do zapew nienia w iększej stałości św iatow ych cen su
popierania handlu międzynarodow ego w znacznych rozmiarach i trw ałego - Konferencja przyrzeka całkow itą w spółpracę Międzynarodow ej Organizacji Pracy z w szy
którym można będzie pow ierzyć część odpow iedzialności w tym w ielkim dziele, jako też w popraw ie zdrow ia, w ychow ania i dobrobytu w szystkich narodów .

V.

Konferencja ośw iadcza, że zasady, w ygłoszone w Deklaracji niniejszej, mają całkow ite zastosow anie do w szystkich narodów na św iecie i że jeśli w sposobach
stopień rozw oju społecznego i gospodarczego każdego narodu, to ich stopniow e zastosow anie do narodów , które są jeszcze zależne, jak rów nież do tych, które
same - interesuje cały św iat cyw ilizow any.

Pow yższy tekst jest tekstem autentycznym aktu popraw ki Konstytucji Międzynarodow ej Organizacji Pracy, 1946 r. należycie przyjętym przez Konferencję Ogó
w ciągu jej dw udziestej dziew iątej sesji, która odbyła się w Montrealu.
Teksty, francuski i angielski niniejszego aktu popraw ki są jednakow o miarodajne.

1O ryginalny

tek st Konstytucji ustanowiony został w 1919 r. Kolejne poprawk i zostały przyjęte w:

1922 r. obowiązuje od 4 czerwca 1934 r., 1945 r. obowiązuje od 26 września 1946 r.,
1946 r. obowiązuje od 20 k wietnia 1948 r., 1953 r. obowiązuje od 20 m aja 1954 r.,
1962 r. obowiązuje od 22 m aja 1963 r., 1972 obowiązuje od 1 listopada 1974 r.
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