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Międzynarodow a Konferencja Pracy, zebrana w Genew ie na sw ojej dziew ięćdziesiątej siódmej sesji,

Zw ażyw szy, że obecny kontekst globalizacji, charakteryzującej się rozprzestrzenianiem now ych technologii, przepływ em idei, w ymianą tow arów i usług, w
umiędzynarodow ieniem biznesu, procesów biznesow ych i dialogu, a także przepływ em osób, zw łaszcza pracujących kobiet i mężczyzn, głęboko zmienia kształt św iat

- z jednej strony proces w spółpracy i integracji gospodarczej pomaga w ielu państw om czerpać korzyści z w ysokiego tempa w zrostu gospodarczego i tw orze
osób z obszarów w iejskich w struktury now oczesnej gospodarki miejskiej, poczynić postęp w realizacji sw oich celów rozw ojow ych, a także ułatw ia
opracow yw ania produktów oraz przepływ idei;

- z drugiej strony, globalna integracja gospodarcza spraw iła, iż w iele państw i sektorów stanęło w obliczu pow ażnych w yzw ań dotyczących nierów ności doc
bezrobocia i poziomu ubóstw a, podatności gospodarki na w strząsy zew nętrzne, a także w zrostu zarów no pracy nieobjętej ochroną jak i gospodarki niefor
pracy oraz ochronę, jaką może on oferow ać;

Uznając, że osiągnięcie lepszych i spraw iedliw ych rezultatów dla w szystkich stało się w tych okolicznościach jeszcze istotniejsze, aby zaspokoić uniw ersalne
osiągnąć pełne zatrudnienie, zapew nić rów now agę otw artych społeczeństw i św iatow ej gospodarki, osiągnąć spójność społeczną, a także zw alczać ubóstw o i pogłę

Przekonana, że Międzynarodow a Organizacja Pracy ma odegrać kluczow ą rolę pomagając w promow aniu i osiąganiu postępu oraz spraw iedliw ości społecznej

- opierając się na mandacie zaw artym w Konstytucji Międzynarodow ej Organizacji Pracy oraz w Deklaracji Filadelfijskiej z 1944 r., która zachow uje pełną aktua
pow inna inspirow ać politykę Członków MOP i która, w śród innych celów , założeń i zasad:
• potw ierdza, że praca nie jest tow arem, a ubóstw o, gdziekolw iek istnieje, stanow i zagrożenie dla dobrobytu w szystkich;

• uznaje pow ażny obow iązek Międzynarodow ej Organizacji Pracy popierania, w śród różnych narodów św iata, programów zapew niających osiąganie ce
standardów życia, minimum socjalnego oraz rozszerzania środków zabezpieczenia społecznego w celu zapew nienia podstaw ow ego dochodu w szyst
pozostałymi celami określonymi w Deklaracji Filadelfijskiej;
• pow ierza Międzynarodow ej Organizacji Pracy odpow iedzialność za badanie i rozpatryw anie w szystkich dziedzin międzynarodow ej polityki
fundamentalnego celu, jakim jest spraw iedliw ość społeczna; oraz

- w ykorzystując i potw ierdzając Deklarację Międzynarodow ej Organizacji Pracy dotyczącą podstaw ow ych zasad i praw w pracy oraz Działania uzupełniające
ramach w ykonyw ania przez Organizację jej mandatu, szczególne znaczenie fundamentalnych praw , mianow icie: w olności zrzeszania się i skutecznego u
eliminacji w szelkich form pracy przymusow ej lub obow iązkow ej, skutecznej likw idacji pracy dzieci oraz likw idacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i w yko

Zachęcona uznaniem przez społeczność międzynarodow ą godnej pracy za skuteczną odpow iedź na w yzw ania globalizacji, uw zględniając: - w yniki Św iato
Kopenhadze w 1995 r.; - szerokie poparcie, w yrażane w ielokrotnie na szczeblach globalnym i regionalnym, dla opracow anej przez Międzynarodow ą Organizację
poparcie przez głow y państw i szefów rządów zgromadzonych na Św iatow ym Szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. uczciw ej globalizacji oraz celów
oraz godnej pracy dla w szystkich jako najw ażniejszych celów polityki krajow ej i międzynarodow ej sw oich państw ;

Przekonana, że w św iecie coraz w iększej w spółzależności i złożoności, a także umiędzynarodow ienia produkcji: - fundamentalne w artości, takie jak w oln
społeczna, bezpieczeństw o i niedyskryminow anie, są niezbędne dla zrów now ażonego rozw oju gospodarczego i społecznego oraz skuteczności; - dialog społeczny
oraz reprezentatyw nymi organizacjami pracow ników i pracodaw ców w kraju i ponad granicami, są obecnie istotniejsze dla w ypracow ania dobrych rozw iązań, a tak
rządów praw a między innymi przez międzynarodow e standardy pracy; - należy uznać znaczenie stosunku pracy jako środka zapew niającego pracow nikom ochro
zrów now ażone przedsiębiorstw a w raz z silną gospodarką społeczną oraz dochodow y sektor publiczny mają kluczow e znaczenie dla zrów now ażonego rozw oju g
oraz - szczególne znaczenie ma Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw w ielonarodow ych i polityki społecznej z 1977 r. w raz ze zmianami, k
podmiotów w realizacji celów Organizacji;

Uznając, iż obecne w yzw ania w zyw ają Organizację do zintensyfikow ania w ysiłków oraz zmobilizow ania w szystkich środków na rzecz promow ania jej kons
skuteczność tych działań oraz w zmocnić potencjał MOP w zakresie w spierania Członków w osiąganiu celów MOP w kontekście globalizacji, Organizacja musi: - za
sw ojej strategii rozw oju podejścia globalnego i zintegrow anego, zgodnie z Agendą na rzecz godnej pracy oraz czterema celami strategicznymi MOP, w ykorzystuj
synergię; - dostosow ać sw oje praktyki instytucjonalne oraz zarządzanie, żeby zw iększać efektyw ność i skuteczność, przy jednoczesnym pełnym respektow aniu istn
procedur; - pomagać Członkom w zaspokajaniu potrzeb zgłaszanych na szczeblu krajow ym w drodze pełnej trójstronnej dyskusji, przez zapew nianie w ysokiej jako
techniczne pomagające im zaspokoić te potrzeby w kontekście celów konstytucyjnych MOP; oraz - promow ać politykę normotw órczą MOP jako fundament działań Or
w św iecie pracy i w zmacniać rolę standardów jako przydatnego środka do osiągania konstytucyjnych celów Organizacji;
Przyjmuje dnia dziesiątego czerw ca dw utysięcznego ósmego roku niniejszą Deklarację.
I. ZAKRES I ZASADY
Konferencja uznaje i ośw iadcza, że:

A. W kontekście coraz szybszych zmian, zobow iązania i w ysiłki Członków oraz Organizacji na rzecz realizacji konstytucyjnego mandatu MOP, w tym za pośrednictw em
jak rów nież na rzecz umieszczenia kw estii pełnego i produktyw nego zatrudnienia oraz godnej pracy w centrum polityki gospodarczej i społecznej, pow inny opiera
strategicznych MOP, przez które w yraża się Agenda na rzecz godnej pracy i które można ująć w następujący sposób:

i) promow anie zatrudnienia przez stw orzenie zrów now ażonego otoczenia instytucjonalnego i gospodarczego, w którym:
- jednostki mogą rozw ijać i uaktualniać zdolności oraz umiejętności niezbędne do uzyskania produktyw nego zatrudnienia zapew niającego samorealizac
- w szystkie przedsiębiorstw a, publiczne lub pryw atne, są w stanie zapew niać w zrost oraz generow ać w iększe zatrudnienie i możliw ości uzyskania doch
- społeczeństw a mogą osiągać sw oje cele rozw oju gospodarczego, należyte standardy życia oraz postęp społeczny;

ii) opracow yw anie i rozszerzanie środków ochrony społecznej – zabezpieczenie społeczne i ochrona pracy – które są zrów now ażone i dostosow ane do w arun
- rozszerzenia na w szystkich zabezpieczenia społecznego, w tym środków na rzecz zapew nienia podstaw ow ego dochodu w szystkim tym, którzy potrz
zakresu, aby sprostać now ym potrzebom i niepew ności pow odow anej gw ałtow nością zmian technologicznych, społecznych, demograficznych i gospodar
- bezpiecznych i higienicznych w arunków pracy; oraz
- polityki dotyczącej płacy i zarobków , czasu pracy i innych w arunków pracy ustalonych dla zapew nienia spraw iedliw ego podziału między w szystkich ow
w szystkim zatrudnionym oraz potrzebującym takiej ochrony1 ;
iii) promow anie dialogu społecznego i trójstronności jako najbardziej odpow iednich metod:
- dostosow yw ania realizacji celów strategicznych do potrzeb i w arunków każdego państw a;
- przekładania rozw oju gospodarczego na postęp społeczny, a postępu społecznego na rozw ój gospodarczy;
- ułatw iania budow y porozumienia w spraw ie odpow iedniej polityki krajow ej i międzynarodow ej, która w pływ a na strategie oraz programy zatrudnienia
- zapew niania skuteczności instytucji i praw a pracy, w tym w zakresie uznaw ania stosunku pracy, promow ania dobrych stosunków przemysłow ych
inspekcji pracy; oraz

iv) przestrzeganie, promow anie i realizow anie, zarów no jako praw jak i sprzyjających w arunków niezbędnych dla pełnej realizacji w szystkich celów strategic
pracy, które są szczególnie istotne, odnotow ując, iż:
- w olność zrzeszania się oraz skuteczne uznanie praw a do rokow ań zbiorow ych mają szczególne znaczenie dla zapew niania osiągania czterech celów s
- naruszenie fundamentalnych zasad i praw w pracy nie może stanow ić pretekstu ani być w ykorzystane w jakikolw iek inny sposób jako uzasadniona
pracy nie pow inny być w ykorzystyw ane dla protekcjonistycznych celów handlow ych.

B. Cztery cele strategiczne są nierozłączne, w spółzależne i w zajemnie się w spierające. Brak w sparcia dla któregokolw iek z nich groziłby postępow i w osiąganiu
w ysiłki na rzecz ich promow ania pow inny stanow ić element globalnej i zintegrow anej strategii MOP na rzecz godnej pracy. Rów ność płci i niedyskryminacja muszą b
ramach w ymienionych w yżej celów strategicznych.

C. Sposób osiągania przez Członków celów strategicznych jest kw estią, którą każdy Członek musi określić zgodnie z w iążącymi go zobow iązaniami międzynarodow
praw ami w pracy, z należytym uw zględnieniem między innymi:

i) w arunków i okoliczności krajow ych, a także potrzeb i priorytetów w yrażanych przez reprezentatyw ne organizacje pracodaw ców i pracow ników ;
ii) w zajemnej zależności, solidarności i w spółpracy między w szystkimi Członkami MOP, które mają w iększe znaczenie niż kiedykolw iek w kontekście globalnej g
iii) zasad i postanow ień międzynarodow ych standardów pracy.
II. SPOSÓB REALIZACJI
Konferencja uznaje ponadto, że w zglobalizow anej gospodarce:

A . Realizacja Części I niniejszej Deklaracji w ymaga od MOP aktyw nego w spierania w ysiłków sw oich Członków . W tym celu Organizacja pow inna dokonać przeg
dostosow ać je, aby uspraw nić zarządzanie i budow anie potencjału w celu jak najlepszego w ykorzystania sw oich zasobów ludzkich i finansow ych oraz w yjątko
struktura i system standardów , w celu:

i) lepszego rozumienia potrzeb Członków w zakresie każdego z celów strategicznych, a także działań MOP w przeszłości, aby zaspokoić je w ramach dysku
obrad Konferencji, żeby:
- określić, jak MOP może skuteczniej odpow iadać na te potrzeby przez skoordynow ane w ykorzystanie w szystkich sw oich metod działania;
- określić niezbędne zasoby, aby odpow iedzieć na te potrzeby oraz, w razie konieczności, zyskiw ać dodatkow e zasoby; oraz
- kierow ać Radą Administracyjną i Biurem w w ypełnianiu ich obow iązków ;

ii) w zmocnienia i uspraw nienia jej w spółpracy technicznej oraz specjalistycznego doradztw a w celu:
- w spierania w ysiłków poszczególnych Członków na rzecz osiągania, na zasadzie trójstronnej, postępu w realizacji w szystkich celów strategicznyc
programów na rzecz godnej pracy oraz w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych; oraz
- w spomagania, gdziekolw iek to niezbędne, zdolności instytucjonalnych Państw członkow skich oraz reprezentatyw nych organizacji pracodaw ców
konkretnej i spójnej polityki społecznej oraz zrów now ażony rozw ój;
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iii) promow ania dzielenia się w iedzą oraz zrozumienia synergii między celami strategicznymi przez analizę empiryczną oraz trójstronną dyskusję na temat
w spółpracą zainteresow anych państw , a także w celu informow ania osób podejmujących decyzje w Państw ach członkow skich o szansach i w yzw aniach zw iąz

iv) zapew niania, na ich w niosek, pomocy Członkom, którzy pragną w spólnie promow ać cele strategiczne w ramach dw ustronnych lub w ielostronnych poro
zgodności ze zobow iązaniami MOP; oraz

v) rozw ijania now ych form partnerstw a z podmiotami niepaństw ow ymi i gospodarczymi, takimi jak przedsiębiorstw a w ielonarodow e i zw iązki zaw odow e działa
w celu zw iększenia skuteczności programów i działań operacyjnych MOP, pozyskiw ania ich w sparcia w dow olny odpow iedni sposób oraz promow ania w inny s
to realizow ane w e w spółpracy z krajow ymi i międzynarodow ymi reprezentatyw nymi organizacjami pracow ników i pracodaw ców .

B. Jednocześnie, kluczow ym obow iązkiem Członków jest przyczynianie się, przez sw oją politykę społeczną i gospodarczą, do realizacji globalnej i zintegrow anej
obejmujących Agendę na rzecz godnej pracy przedstaw ioną w Części I niniejszej Deklaracji. Realizacja Agendy na rzecz godnej pracy na szczeblu krajow ym będ
priorytetów i to Państw a członkow skie, w konsultacji z reprezentatyw nymi organizacjami i pracodaw ców , określą sposób w yw iązyw ania się z tego obow iązku. W tym
działań:

i) przyjęcie krajow ej lub regionalnej strategii na rzecz godnej pracy, lub obu, określając zbiór priorytetów dla potrzeb zintegrow anej realizacji celów strategicz
ii) w prow adzenie odpow iednich w skaźników lub statystyk, w razie konieczności z pomocą MOP, żeby monitorow ać i oceniać osiągane postępy;

iii) przegląd sw ojej sytuacji w zakresie ratyfikacji lub realizacji instrumentów MOP w celu stopniow ego zw iększania zakresu każdego z celów strategicznych,
uznane za podstaw ow e standardy pracy, a także te, uznaw ane za najbardziej istotne z punktu w idzenia zarządzania, obejmujące trójstronność, politykę zatr
iv) podjęcie odpow iednich kroków w celu zapew nienia spójności stanow isk prezentow anych w imieniu zainteresow anych Państw członkow skich na stosow
w szelkich kroków , jakie mogą oni podjąć zgodnie z niniejszą Deklaracją;
v) promow anie zrów now ażonych przedsiębiorstw ;

vi) dzielenie się, gdzie to w łaściw e, krajow ymi i regionalnymi dobrymi praktykami zdobytymi podczas udanej realizacji inicjatyw na szczeblu krajow ym lub regio
vii) zapew nienie, w skali dw ustronnej, regionalnej lub w ielostronnej, w zależności od dostępności zasobów , odpow iedniego w sparcia w ysiłków innych Cz
zasad i celów , o których mow a w niniejszej Deklaracji.

C. Inne międzynarodow e i regionalne organizacje, których mandaty obejmują pokrew ne dziedziny mogą mieć istotny w kład w realizow anie zintegrow anego
organizacje do promow ania godnej pracy, pamiętając, że każda z nich będzie spraw ow ać pełną kontrolę nad sw oim mandatem. Poniew aż zarów no polityka ha
zatrudnienie, rolą MOP jest ocena takiego w pływ u, żeby zrealizow ać sw ój cel, jakim jest umieszczenie zatrudnienia w centrum polityki gospodarczej.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Dyrektor Generalny Międzynarodow ego Biura Pracy zapew ni przekazanie niniejszej Deklaracji w szystkim Członkom oraz, za ich pośrednictw em, reprezent
pracow ników , jak rów nież międzynarodow ym organizacjom kompetentnym w pow iązanych dziedzinach na szczeblach międzynarodow ym i regionalnym oraz inny
Administracyjna. Rządy oraz organizacje pracodaw ców i pracow ników szczebla krajow ego, upow szechnią Deklarację na w szystkich odpow iednich forach,
reprezentow ane, albo w inny sposób rozpow szechnią ją w śród innych zainteresow anych podmiotów .
B. Rada Administracyjna i Dyrektor Generalny Międzynarodow ego Biura Pracy będą odpow iadać za ustanow ienie odpow iednich sposobów spraw nej realizacji Części

C. W momencie, który Rada Administracyjna uzna za stosow ny oraz zgodnie z przyjętą metodologią, w pływ niniejszej Deklaracji, a w szczególności działań podjęty
staną się przedmiotem przeglądu Międzynarodow ej Konferencji Pracy, w celu dokonania oceny, jakie działania są potrzebne.
ZAŁĄCZNIK
DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE DEKLARACJĘ
I. OGÓLNY CEL I ZAKRES

A. Celem niniejszych działań uzupełniających jest omów ienie środków , za pomocą których Organizacja będzie w spierać w ysiłki sw oich Członków na rzecz w ypełniani
strategicznych istotnych dla realizacji konstytucyjnego mandatu Organizacji.

B. Działania uzupełniające mają możliw ie najpełniej w ykorzystać w szystkie metody działania przew idziane w Konstytucji MOP dla realizacji jej mandatu. Niekt
w ymagać pew nego dostosow ania istniejącej metodologii stosow ania art. 19 ust. 5 lit. e) oraz ust. 6 lit. d) Konstytucji MOP, bez zw iększania obow iązków spraw ozda
II. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ W CELU UDZIELENIA WSPARCIA SWOIM CZŁONKOM

Administracja, zasoby i stosunki zewnętrzne
A. Dyrektor Generalny podejmie w szystkie niezbędne działania, w tym jeśli to w łaściw e, składanie odpow iednich w niosków Radzie Administracyjnej, aby zapew nić
w spierać starania sw oich Członków w ramach niniejszej Deklaracji. Działania te będą obejmow ać przegląd i dostosow yw anie praktyk instytucjonalnych i zarządza
Pow inny one uw zględniać potrzebę zapew nienia: i) spójności, koordynacji i w spółpracy w ramach Międzynarodow ego Biura Pracy dla potrzeb jego skutec
utrzymyw ania zdolności politycznych i operacyjnych; iii) efektyw nego i skutecznego w ykorzystania zasobów , procesów zarządzania i struktur instytucjonalnych;
w iedzy, a także skutecznych struktur zarządzania; v) promow ania efektyw nego partnerstw a w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ielostronnego sy
programów i działań operacyjnych MOP lub promow ania w inny sposób celów MOP; oraz vi) określania, uaktualniania i promow ania zbioru standardów o naj
zarządzania 2 .

Zrozumienie realiów i potrzeb Członków oraz reagowanie na nie
B. Organizacja w prow adzi okresow e dyskusje do porządku obrad Międzynarodow ej Konferencji Pracy w oparciu o metodykę przyjętą przez Radę Administracyjną, b
MOP, żeby: i) lepiej pojmow ać zróżnicow anie realiów i potrzeb sw oich Członków w kontekście każdego z celów strategicznych, skuteczniej na nie reagow ać, w yk
działania, w tym działania zw iązane ze standardami, w spółpracę techniczną oraz potencjał techniczny i badaw czy Biura, a także odpow iednio dostosow ać jego
oszacow ać w yniki działań MOP w celu zapew nienia informacji dla potrzeb decyzji dotyczących programu, budżetu oraz innych decyzji w zakresie zarządzania.

Pomoc techniczna i doradztwo
C. Organizacja zapew ni, na prośbę rządów i reprezentatyw nych organizacji pracow ników i pracodaw ców , w szelką odpow iednią pomoc w ramach sw ojego mandatu,
osiągania postępów w realizacji celów strategicznych w drodze zintegrow anej i spójnej strategii krajow ej lub regionalnej, rów nież przez: i) w zmocnienie i uspraw n
technicznej w ramach krajow ych programów na rzecz godnej pracy oraz systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych; ii) zapew nienie ogólnej w iedzy i pomocy, o kt
celu przyjęcia strategii krajow ej i poszukiw ania innow acyjnego partnerstw a w zakresie realizacji; iii) opracow anie odpow iednich narzędzi umożliw iających efektyw
w pływ u innych czynników i polityki na w ysiłki podejmow ane przez Członków ; oraz iv) uw zględnianie szczególnych potrzeb i zdolności państw rozw ijających
pracow ników i pracodaw ców , w tym przez dążenie do mobilizacji zasobów .

Badania, gromadzenie i wymiana informacji
D. Organizacja podejmie odpow iednie działania mające na celu zw iększenie jej potencjału badaw czego, w iedzy empirycznej oraz zrozumienia w zajemnego oddz
w kładu w postęp społeczny, zrów now ażone przedsiębiorstw a, zrów now ażony rozw ój oraz w alkę z ubóstw em w globalnej gospodarce. Działania te mogą obejmo
dobrych praktyk na szczeblu międzynarodow ym, regionalnym i krajow ym w ramach: i) badań prow adzonych doraźnie przy dobrow olnej w spółpracy rządó
pracodaw ców i pracow ników w zainteresow anych krajach; lub ii) w szelkich w spólnych programów , takich jak w zajemna ocena, które zainteresow ane Państw a czło
do których mogą się w łączyć na zasadzie dobrow olności.
III. OCENA PRZEZ KONFERENCJĘ

A. W pływ Deklaracji, w szczególności zakres, w jakim przyczynia się ona do promow ania w śród Członków celów i zadań Organizacji przez zintegrow aną realizację ce
oceny Konferencji, która może być pow tarzana okresow o, w ramach danego punktu porządku obrad.

B. Biuro przygotuje na Konferencję, w celu oceny w pływ u Deklaracji, spraw ozdanie, które będzie zaw ierać informacje dotyczące: i) działań lub kroków podjętych w
być zapew niane przez trójstronnych Członków , przy w ykorzystaniu struktur MOP, szczególnie w regionach, oraz za pośrednictw em innych dow olnych w iarygodnych
Radę Administracyjną oraz Biuro w zakresie istotnych kw estii dotyczących zarządzania, zdolności i podstaw w iedzy, mających zw iązek z realizacją celów strategic
oraz ich skutków ; oraz iii) ew entualnego w pływ u Deklaracji na inne zainteresow ane organizacje międzynarodow e.

C. Zainteresow ane organizacje w ielostronne będą miały możliw ość udziału w ocenie w pływ u oraz w dyskusji. Inne zainteresow ane podmioty mogą uczestn
Administracyjnej.
D. Na podstaw ie sw ojej oceny Konferencja sformułuje w nioski dotyczące potrzeby przeprow adzenia dalszych ocen lub możliw ości zaangażow ania się w odpow iedni
1

Przyp. red. Podczas projektowania niniejszego tekstu pierwszeństwo w każdym języku otrzymała zgodność z odpowiednią oficjalną wersją art. III (d) Deklaracji Filadelfijskiej przyjętej przez Międzynarodową Ko
Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy z 1947 r., Konwencja nr 122 dotycząca polityki zatrudnienia z 1964 r., Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie z 1969 r., Konwencja nr 144
wprowadzania z życie międzynarodowych norm w sprawie pracy z 1976 r. oraz standardy zidentyfikowane w uaktualnionych w późniejszym terminie wykazach.
2

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem:
(-) Marek W aleśkiew icz
Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstw a Społecznego
Ministerstw o Pracy i Polityki Społecznej
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