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TROJSTRONNA

DEKLARACJA

ZASAD

DOTYCZ4CYCH PRZEDSlt,BIORSTW WIELONARODOWYCH
I POLITYKI
przyjqta

SPOkECZNEJ

przez Radq Administracyjnq

Miqdzynarodowego

na jej 204 sesji (Genewa, listopad
279 (listopad

1977 r.), zmieniona

2000 r.), 295 (marzec 2006 r.)i329

Biura Pracy
na jej sesjach.'

(marzec 2077 r.).

WSTt,P

Zasady

ustanowione

cych przedsiqbiorstw

wielonarodowych

oraz organizacji

i polityki

pracodawc6w

nach jak: zatrudnienie,

szkolenie,

przemysiowe. Wytyczne
zawartych

Deklaracji

zasad

spotecznej

dotyczq(Deklaracja

wytyczne dla przedsiqbiorstw wielonarodowych,

MNE) stanowiq
d6w

w Tr6jstronnej

S(I W

i pracownik6w
warunki

pracy

w takich

rz4-

dziedzi-

i 2ycia oraz stosunki

znacznym stopniu oparte na zasadach

w miqdzynarodowych

konwencjach

i zaleceniach

dotyczq-

cych pracy. Deklaracja MOP dotycz,Hca fundamentalnych zasad i praw
w pracy
zbqdnq

oraz jej dzialania
dla realizagi

podwaliny

dla proponowanych

miqdzynarodowych
dla Deklaracji

nie zasad
nicznych
nego
stania

konwencji

powszechnie

pracy

uznawana

dla wszystkich,

wytycznych.
i zalecer'i

Zatqcznik

dotyczqcych

za nie-

tak2e

stanowi

I zawiera
pracy,

wykaz

istotnych

MNE.

Utrzymujqca
w procesie

nastqpcze,

idei godnej

siq znaczqca

spotecznej
Deklaracji

i gospodarczej
MNE jest wa2re

bezposrednich

tancucha
z zasad

rola przedsiqbiorstw

dostaw.
Deklaracji

inwestygi

globalizacji

sprawia, 'ze stosowa-

i konieczne

w kontekscie

i handlu

Zainteresowane
MNE jako

pozytywnych spolecznych i zwi4zanych

3

wielonarodowych

oraz koi'zystania

strony
wskaz6wek

zaqra-

z global-

majq mo21iwose

korzy-

na rzecz zwiqkszania

z pracq skutk6w ich dziatalnogci

zarz4dzania

wielonarodowymiprzedsiqbiorstwami,

aby osiqgnqe god-

ME,DZYNARODOWA

n,qpracq dla wszystkich, uniwersalny cel uznany w Agendzie 2030 na
rzeczzr6wnowazonego rozwoju. Niniejsze wytyczne mogq bye takze
wykorzystywanedo rozwoju partnerstwa na rzecz sprostania wielu
wyzwaniom,
kt6rymanirz,ldy,ani przedsiqbiorstwanie SCIW stanie same stawie czota,w tym partnerstwa wielu interesariuszy i inicjatyw

ORGANIZACJA

TROJSTRONNA

PRACY

DEKLARACJA

ZASAD

DOTYCZ/ICYCH PRZEDSljBIORSTWWIELONARODOWYCH
I POLITYKI

SPOLECZNEJ

w zakresie wsp61pracy miqdzynarodowej.

Instrument ten zapewnia wytyczne w zakresie polityki spolecznej we wrazliwym i bardzo zlozonym obszarze dziatari. Przestrzeganie
DeklaracjiMNE przez wszystkich zainteresowanych przyczyni S:(, do
stworzenia klimatu bardziej sprzyjaj4cego godnej pracy, wzrostowi
gospodarczemui zr6wnowazonemu rozwojowi. Zachqca siq wszystkich
do stosowaniazasad Deklaracji MNE. W celu stymulowania wdrazania zasadDeklaracjiMNE przez wszystkie strony, Rada Administracyjna
MiqdzynarodowegoBiura Pracy przyje;la dodatkowe narzt,dzia ujqte
w Zatqczniku II.

Miqdzynarodowa
strukturq,

stronn4

Organizacja Pracy (MOP), z jej wyjqtkow4

kompetencjami

i dlugotrwatym

doswiadczeniem

w dziedzinie spoiecznej, ma do odegrania gl6wn,H
niu zasad

okreslajqcych

i pracodawc6w

wytyczne

oraz samych

Rada Administracyjna
,

Tr6jstronnq

i polityki

zmieniia

j.q na 279

przedsiqbiorstw

zasad

sesji

Rada Administracyjna

Biura Pracy zatwierdzila
przedsiqbiorstw

na 204 sesji (listopad

(listopad

na 329

2000

sesji

pracownik6w

wielonarodowych.

dotyczqcych

spotecznej

rolq w wypracowa-

organizagi

Miqdzynarodowego

Deklaracjq

dowych

dla rzqd6w,

tr6j-

r.) i 295

(marzec

wielonaro-

'1977 r.) i nastqpnie
sesji

2017

(marzec

r.) decyduje

2006

r.).

o kolej-

nej poprawce Deklaracji, biorqc pod uwagq rozvv6j sytuacji, jaki nast.Hpit
w ramach

MOP od poprzedniej

przez Miqdzynarodow4
dotyczqcej

nowe miqdzynarodowe
zr6wnowazonych

dotyczqce

godnej

r6wniez

pracy

uwzglqdniajqc

wdrazanie

spotecznej

rozwoju

Deklaracji;

w globalnych

4

klimatu

zadania

Agendy

r.), kt6re

(2007

dotyczqce
ONZ

dla rozwoju
(2015

uczciwej

iancuchach

ramowego

oraz odnotowuj.qc

finansowania
zmian

(2015

na rzecz

przedsiqbiorstw

wiae" (2011 r.) oraz celei
nego

r., w tym:

przyjqcie

globalizacji,

standardy pracy, Wnioski MKP dotycz4ce pro-

Wytyczne

dokumentu

w 2006

KonFerengq Pracy (MKP) w 2008 r. Deklaracji

sprawiedliwosci

mowania

aktualizacji

majq

dostaw

biznesu

2030

i praw

Dziatari

znaczenie
z Addis

czlowieka:

dla niniejszej

Abeby

na temat

Paryskie dotycz4ce

OECD dla przedsiqbiorstw

5

r.), jak

na rzecz zr6wnowazo-

(2015 r.), Porozumienie

r.) i Wytyczne

(2016

MKP

,,Chronie, szanowae i napra-

szczeg61ne

Agendq

r.) i Wnioski

wielona-

rodowych (ze zmianami

w 2011 r.). Rada Administracyjna

zatwierdza

kolejne zmiany Tr6jstronnej Deklaracji zasad dotycz4cych przedsiqbiorstw wielonarodowych i polityki spoiecznej, zwanej dalej Deklaracj.H
MNE, i zwraca siq do rz4d6w Paristw czlonkowskich MOP, zainteresowanych

organizacji

pracodawc6w

i pracownik6w

niepok6j

zar6wno

2.

oraz przedsiqbiorstw

Niniejsza Deklaraga
narodowych

nej

pracy

trudnogci
3.
CELI ZAKRES

wielonarodowe

darce wiqkszosci
gospodarczych.

kraj6w

oraz w miqdzynarodowych

Wzbudza

a tak;:e pracodawc6w

odgrywaj,q wa2nq rolq w gospo-

to

rosnqce

i pracownik6w

zainteresowanie
oraz ich organizagi.

rzqd6w,

jak i w krajach gosz-

Przed-

oraz do realizacji celu god-

a take

do zmniejszania

i rozwiqzywania

powstae w wyniku ich r6znych dziatart.

ustawodawstwo
i polityki, 4rodki i dziatania podjqte przez rzqdy, w tym w dziedzinach administracji
pracy i publicznej inspekcji pracy oraz przez

Cel ten bqdzie

realizowany

rzqd6w

wszystkich

, 4.

przedsiqbiorstw wielo-

wkladu, jaki mogq one wniese do

i spotecznego

dla wszystkich,
mogqcych

wsp6ipracq

stosunkach

ma na celu zachqcenie

do pozytywnego

gospodarczego

postqpu

wartych w niej zasad.

Przedsiqbiorstwa

w krajach macierzystych,

czqcych.

wielonarodowych dziataj4cych na ich obszarach o przestrzeganie za-

1.

struktur, dzia)alnosci i polityki, wywotujq czasam'

ich r6znorodnych

przez odpowiednie

i organizacji

pracodawc6w

i pracownik6w

kraj6vv.

Zasady niniejszej

Deklaracji

pracodawc6w

organizacji

majq na celu ukierunkowanie
i pracownik6w

rzqd6w,

w krajach macierzystych

siqbiorstwa te mog4, poprzez miqdzynarodowe inwestycje bezpogrednie, handel i inne srodki, przynosie, zar6wno krajowi macierzy-

i goszczqcych

stemu, jak i krajowi je goszcz4cemu,wymierne korzygci,przyczynia-

iecznych, wlqczajqc te, kt6re SCIoparte na zasadach ustanowionych

jqc siq do skuteczniejszego

w

i siiy roboczej.

wykorzystywania

W ramach okreslonej

kapitatu, technologii

przez rzqdy polityki

zr6wno-

ziomu

dobrobytu

gospodarczego

zycia i zaspokajania

podstawowych

pogrednio czy tea: bezposrednio
korzystania

i spoiecznego,

z praw cz)owieka,

potrzeb,

w tym wolnosci

wielonarodowe

poza strukturami
koncentracji
jowej

krajowymi

mogq

potqgi gospodarczej

oraz z interesami

siqbiorstw

przy organizowaniu
prowadzie

i konflikt6w

pracownik6w.

wielonarodowych

i trudnoge

6

stqp

5.

z)ozonose

wtasciwego

tem

nadu):ywania
kra-

przed-

zrozumienia

konwencjach

i zaleceniach

Pracy, kt6re bqdq przyspieszae po-

zasad nie jest wprowadzanie

traktowania

i krajowymi.

miqdzy

Odzwierciedlajq

one dobre

wielonarodowe

tych samych oczekiwari

czy tej: utrzymanie

przedsiqbiorstwami

Deklaracji MNE majq zastosowanie

swej dziatalnogci
do

Organizagi

kich. Przedsiqbiorstwa

przez przed-

na podejpolityk spo-

oraz w odpowiednich

Celem niniejszych

wymi

zrzeszania siq, na

wielonarodowych

i dziafan oraz przyjmowanie

spoteczny i godnq pracq.

nier6wnego

oraz do

z celami polityki

Ponadto,

po-

do tworzenia

mozliwogci zatrudnienia

catym 4wiecie. Z drugiej strony, kroki podejmowane
siqbiorstwa

poprawy

Konstytugi

Miqdzynarodowej

wa2onego rozvvoju, mog,H one r6wniez wniese znacz.qcywklad do
wzrostu

oraz przedsiqbiorstw

takich grodk6w

mowanie

wielonarodo-

praktyki dla wszyst-

i krajowe, zawsze gdy zasady

do obu, powinny

bye przedmio-

w zakresie prowadzenia

ich og61nej

dzialalnogci, a w szczeg61nogci w zakresie ich praktyk spotecznych.
6.

Aby niniejsza Deklaracja mogia spetniae sw6j cel nie jest konieczna

doktadna

Niniejszy

definiga

ustqp

prawna

przedsiqbiorstw

study ulatwieniu

7

zrozumienia

wielonarodowych.

Deklaragi, ale nie

przedstawiatakiej definicji. Przedsiqbiorstwa wielonarodowe obejmuj.l przedsiqbiorstwa
- niezaleznieod tego czy SCIone wlasnosciq
publicznq,
mieszanq
lub prywatn.l - kt6re posiadaj,l lub kontroluj,l
produkcjq, dystrybucjq, ustugi lub inne obiekty poza krajem, kt6ry
jest ich siedzib,H. Przedsiqbiorstwa te mog.q byte duke albo mate
i mog,H miee swojq gi6wn4 siedzibq w kazdej czqsci 4wiata. Stopieri
autonomii jednostek w ramach przedsiqbiorstw wielonarodowych
wobec siebiejest r6:zny w r62nych przedsiqbiorstwach, w zale:nogci od charakteru powi4zar'i miqdzy tymi jednostkami i dziedzinami ich dziatalnoscioraz ze wzglqdu na duz,H r6znorodnogeform

POLITYKA

8.

strony,

kt6rych

suwerenne

ustawodawstwa
we

praktyki

wych.

Powinny

one

przyjqly,

prawa

rodowej

lub

siowa
9.

powinny

przestrzegae

par'istw,

re-

krajowego

strony

kt6re

krajowym

do-

i przyjq-

Powinny respektowae

Praw Czlowieka (1948 r.) oraz zwi,Hzane
(1966

r.) przyjqte

Zjednoczonych,

Organizacji
i zrzeszania

zobowiqzar'i,

miqdzynarodowymi.

Deklaragt,

Narod6w

Wszystkie

Deklaracja

z ustawodawstwem

z niq Pakty Miqdzynarodowe
Og61ne

niniejsza

dotrzymywae

r6wniez
zgodnie

tymi zobowi4zaniami
Powszechnq

dotyczy

i przepis6w, zwracae nalezyt4 uwagq na miejscoprzestrzegae odpowiednich
norm miqdzynarodo-

oraz

browolnie

dla

miejscowe jednostki albo obydwie, lub tez organizaga jako ca*ose),

a talae

Pracy i jej zasady,
siq sq niezbqdne
powinny

przez Zgromadzenie
Konstytugq

zgodnie

Miqdzyna-

przyczyniae

wolnose

z kt6rymi

dla dlugotrwatego
siq do

postqpu.

realizacji

Deklaracji

zgodnie z podziatem miqdzy nimi odpowiedzialnosci, zakiadajqc,
ze bqd4 one wsp61pracowaei pomagae sobie wzajemnie, o ile to
bqdzie potrzebne, aby ulatwie przestrzeganie zasad ustanowionych w tej Deklaracji. W tym wzglqdzie uznaje S:(, r6wniez, 'ze

je3 dziatar'i nastqpczych, przyjqtych w 1998 r. Wszyscy Czlonkowie,
owiqzek,

wynikajqcy

przedsiqbiorstwa
wielonarodowe czqsto dziataj4

nowania,

promowania

z innymi przedsiqbiorstwami

poprzez relacje
w ramach cafego procesu produkcyj-

negoi w ten spos6bmog4 przyczyniaeS:€, do lepszegoosi,Hgania
celu Deklaracji MNE.

7.

Wszystkie
spektowae

wiasnosci, rozmiar, charakter i miejsca dziatalnosci tych przedsiq-

biorstw. Oile nie zostato okreglone inaczej, termin,,przedsiqbiorstwo wielonarodowe" jest uzywany w niniejszej Deklaracji
oznaczenia r6znych jednostek (sptalki handlowe macierzyste

OGOLNA

MOP

dotyczqcej

fundamentalnych

z samego

przedmiotem

tych

konwencji,
poszanowania

b) zakazu

przemyslo-

c) skutecznej

likwidacji

zaleca

w dziedzinie

zatrudnienia

i pracownik6w

oraz

siqbiorstwom
wielonarodowym. Jej zasady nie ograniczaj4
wiqzan wynikaj,qcych z ratyfikagi jakiejkolwiek

konwencji

przed-

kt6re

zobo-

talnych

Miqdzy-

narodowejOrganizacjiPracyani nie vvplywajqna te zobowi,Hzania
w inny spos6b.

S:(,

nie

do

wszystkich

form

ratyTikowaly

zasadi
zrobienia

praw

pracy

pracy

i zgodnie

w pracy

dzieci,

ujqtych

poszaz Kon-

zrzeszania
zbiorowych,

i obowiqzkowej,

zawodu.

dyskryminacji
Rzqdy

dotyczqcych

w Deklaracji

Wielonarodowe

9

rokowari

i d) likwidacji

konwencji

jej cel6w.

do

oraz

praw, kt6re SCI

a) wolnosci

przymusowej

i wykonywania

jeszcze

tego.

prawa

swojej dziatalnosci, mog,) w znacz,Hcy
osi,Hgniqcia

8

w MOP,

wierze

mianowicie:

pracy

Konwencji, maj4 ob-

czlonkostwa

w dobrej

w

stytucjq MOP, zasad dotyczqcych fundamentalnych

lenia, warunk6w pracy i zycia, a take stosunk6w
wych, kt6rych przestrzeganie na zasadzie dobrowolnogci
pracodawc6w

faktu

i realizacji,

Niniejsza Deklaracja okresla zasady w dziedzinie zatrudnienia, szko-

rz4dom, organizacjom

i praw

nawet jegli nie ratyfikowali fundamentalnych

siq i skutecznego

siq

zasad

z1998

przedsiqbiorstwa

panstw,

fundamenr. zachqca
dziqki

spos6b przyczynie siq do

10.

Zasady ustalone
organizacji

w

Deklatagi

pracodawc6w

MNE

skierowane

i pracownik6w

w krajach

i goszcz4cych oraz samych przedsiqbiorstw
sady te odzwierciedlajq
odegrania

szczeg61nq

do

SE)

wielonarodowych.

kontekscie

Za-

gami

do
d)

dotyczqce

biznesu

i praw

kumentu

ramowego

ONZ

,Chronie,

(2011

okreglajq odpowiednie

r.)

szanowae

sw6j

uwzglqdniajq

i naprawiae"

dowej

te S(I oparte na uznaniu: i) istniejqcych obowi4zk6w

par'istw

damentalnych

poszanowania,

i funda-

fundamentalnych

ochrony

i realizowania
(,Obowiqzek

ii) roli przedsiqbiorstw

wieka"),

kt6rych

wymaga

powiednimi

jako

ka (,Odpowiedzialnose
cz)owieka")
k6w

prawa

odpowiednich

ich naruszenia
Wytyczne

stosuje

przedsiqbiorstw,

praw

srodk6w

praw

i obowiqz-

zaradczych

panstw

w razie

wielonarodowych,

wszystkich

jak i innych,

wzglqdu

na ich wielkose, bran,%, rodza3 dziatalnosci, formq

wfasnogci

i strukturq.

Odpowiedzialnose
ka wymaga,

2eby

wielonarodowe,
lub
przez

za poszanowanie

przedsiqbiorstwa,

gdziekolwiek

przyczyniania
swojq

korporacyjna

S:(,

do

w

dziatajq:
niekorzystnego

dziatalnose, a w przypadku

tym

i) unikaty

praw

oddziatywania
je";li taki

niekorzystny

z naruszeniem

praw czlo-

powinny ziden-

i ocenie wszelkie faktyczne lub potencjalne

nieko-

skutki dla praw czlowieka, kt6re mogq wynikae z ich

wiasnej

dziatalnogci lub z ich relacji biznesowych.

Proces ten

powinien

uwzglqdniae znaczqce konsultacje z potencjalnie do-

tkniqtymi

grupami i innymi istotnymi interesariuszami, w tym

ieczny,

pracownik6w,

odpowiednio

do wielkogci przed-

dziatalnogci. Dla
tego celu Deklaracji MNE, powinno siq brae pod
i charakteru

oraz formy jego

jako nieustajqcy proces.

Przedsiqbiorstwa wielonarodowe
tgt, og61ne

po-

wptyw wyst4pi, zajt,ly siq nim oraz ii) dqzyfy do zapobiegania

'10

wpiywowi, tagodzie go i wyjagniae.

uwagq zasadnicz4 rolt, wolnogci zrzeszaniasiq i prowadzenia
rokowan
zbiorowych oraz stosunki przemyslowe i dialog spo-

11.

powodowania

zasad i praw w pracy oraz zapobiegaetemu

rzystne

osiqgniqcia

czlowie-

przedsiqbiorstwa

i zasadach dotycz,Hcych fun-

przedsiqbiorstwa, w tym wielonarodowe,

siqbiorstwa

bez

niekorzystny

prawa czlowieka,

praw ustalonych w Deklaracji MOP dotyczqcej

organizacjami
i do

oceniae spos6b, w jaki

w spos6b okreglony w Miqdzynaro-

Praw Czlowieka

Karcie

tyfikowae

zaradczych").

wszystkich

zar6wno

do praw

wielonarodowe,

i potencjalnie

W celu oceny ryzyka zwiqzanego
wieka

od-

czlowie-

za poszanowanie

rzeczywisty

przynajmniej

niekorzystnemu
e)

zadania,

i poszanowania

dopasowania

czloorga-

wyspecjalizowane

do srodk6w

siq do

praw

ze wszystkimi

i skutecznych

(,,Dostqp

ochrony

zgodnie

przedsiqbiorstw

oraz iii) potrzeby

cztowieka

wyspecjalizowanych

siq dziatania

przepisami

praw

panstwa

n6w spoieczer'istwa wykonuj4cych
od

praw

przedsiqbiorstwa

wptyw na uznane w skali miqdzynarodowej
rozumiane

w dziedzinie

w tym

z nalezy'L) starannogciq

Zasady

wolnosci

obowiqzkii

do-

cJowieka.

i przedsiqbiorstw

mentalnych

c)

wdrazanie

odpowiedzialnose

panstw

b)

czlowieka:

skutk6w, nawet jesli nie przyczynily siq do nich.

tych

Przedsiqbiorstwa,
powinny

Wytyczne

o ich relage biznesowe, b,qdj dqzyly do lago-

w oparciu

dzenia

niniejszej

Deklaracji:
a)

lub ustu-

grednio powiqzane z ich dziatalnogci4, produktami

maj.l

dla cel6w

dla praw cz)owieka skutkom, kt6re SCI bezpo-

niekorzystnym

macierzystych

zatem fakt, ze r6zne podmioty
rolq. W tym

rz,)d6w,

powinny w pelni brae pod uwa-

cele polityki okreglone w krajach, w kt6rych dziaiajq. Ich

dziatalnose powinna

bye zgodna z ustawodawstwem

krajowym,

priorytetami rozwo3u i celami spotecznymi oraz struktur,q kraju,
dziatajq. W tym celu powinny bye prowadzone konsulta-

w kt6rym
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cje miqdzy
gdzie

przedsiqbiorstwami

jest to wfasciwe,

pracodawc6w

wielonarodowymi,

krajowymi

rzqdem

zainteresowanymi

a, tam

rzecz

organizacjami

cji

i pracownik6w.

Globalny pakt na rzecz zatrudnienia (2009 r.)i Cel8 Cel6w
Zr6wnowazonego
Rozwoju.
(2007

12. Rz,Hdykraj6w goszcz4cych powinny popierae, zgodnie z niniejszq
Deklaracjq

MNE,

dobre

praktyki

spoteczne

wsr6d

przedsiqbiorstw

15.

wielonarodowych dziatajqcych na ich terytorium. Rz4dy kraj6w macierzystych
tyki

powinny

spoieczne

promowae,

wgr6d

zgodnie

swoich

z Deklaracj,q,

przedsiqbiotstw

dobre

goszczqcego,

Rzqdy, zar6wno

bye

a takje
kraj6w

przygotowane

wynika

odpowiednie

goszczqcych,

do wzajemnych

taka potrzeba,

zinicjatywy

konsultacji
jednej

lub drugiej

Przedsiqbiorstwa
rozwijajqcych

i poprawy warunk6w zatrudnienia, bior4c pod uwagq
politykq i cele rz4d6w w dziedziniezatrudnienia,a tak2ebezpieczer'istwo zatrudnienia i dlugofalowy rozw6j przedsiqbiorstwa.
17. Przed rozpoczqciem dziatalnogciprzedsiqbiorstwa wielonaro-

gdy

strony.

gdziekolwiek jest to stosowne, konsultowaesiq
z wlasciwymi wladzami oraz z krajowymi organizacjami pracodawc6w i pracownik6w w celu utrzymania swych plan6w zatrudnienia,
dowe

ZATRUDNIENIE

powinny,

to wykonalne, w zgodnosci z krajow,H polityJ rozwoju
spotecznego. Konsultage te, tak jak w przypadku przedsiqbiorstw
krajowych, powinny bye kontynuowane miqdzy przedo ile tylko

Promocja

13.

W

zatrudnienia

celu

i rozwoju,

pobudzenia

zr6wnowazonego

podnoszenia

poziomu

wania na silt, robocz,H i
niepetnego
gi6wny

zatrudnienia,
cel, aktywnq

produktywnego

rzqdy
politykq,

gospodarczego

;2ycia, zaspokajania

rozwi,Hzywania

i swobodnie

wzrostu

powinny

problemu bezrobocia oraz
okreglie i stosowae, jako

zmierzaj,qcq
wybieranego

do

stronami,
18.

pelnego,

mu

zatrudnienia

i godnej

wsp6ipracy,
k6w

powa2niejsze, a zwlaszcza w rozwijaj4cych siq rejonach swiata.
W zwiqzku z tym, naltjy miee na uwadze Globaln4 agendt, na

12

19.

i wszystkimi zainteresowanym
organizagami pracownik6w.

wielonarodowymi

w tym

Przedsiqbiorstwa wielonarodowe powinny dawae pierwszenstwo
zatrudnieniu,
rozwojowi, awansowaniu i doskonaleniu zawodowe-

promocji

Jest to szczeg61nie wa2ne w przypadku rzqd6vv kraj6w goszcz4cych, gdzie problemy bezrobocia i niepelnego zatrudnienia S(l naj-

jest

siqbiorstwami

zapotrzebo-

pracy.

M.

wielonarodowe, zwlaszcza gdy dziatajqw krajach
siq, powinny dqzytCdo zwiqkszenia mo;:liwogciza-

trudnienia

powinny

kazdorazowo,

zar6wno w krajach macierzystych,
jak i goszczq-

cych.
16.

miqdzynarodowe.

jak i macierzystych,

i14 powyzej ustalajq zakres, w jakim powinna byezwr6uwaga na wptyw przedsiqbiorstw wielonarodowych

13

nale2na

na zatrudnienie,

wielonarodowych

normy

r.),

Ustqpy
cona

prak-

dziataj4cych za granic.l, maj.qc na uwadze ustawodawstwo w zakresie prawa pracy i spraw spoiecznych, uregulowania i praktyJ;'
kraju

(2003 r.), Wnioski Miqdzynarodowej Konferendotyczqce promocji zr6wnowazonych przedsiqbiorstw

zatrudnienia

Pracy

obywateli kraju goszcz,)cego na wszystkich szczeblach,we
je;:eli jest to wtagciwe, z przedstawicielami pracowniprzez nich zatrudnionych lub ich organizacjami i z wladzami

rz.Hdowymi.
W przypadku inwestowania w krajach rozwijajqcych siq, przedsiqbiorstwa
wielonarodowe powinny brae pod uwagq znaczenie
stosowania

technologii,

kt6re wptywaiq bezposrednio

13

lub po-

sredniona wzrostzatrudnienia.
W stopniu, w jakim pozwalaj,H
charakter procesu i warunki przewa2ajqce w danym dziale gospodarki, powinny one dostosowae technologie
do potrzeb
i specyfiki kraj6w goszcz.qcych. Powinny one takze, gdzie jest to
mozliwe, brae udziat w rozwo3uodpowiednich
technologii
w kra-

polityki

mogliby

uczestniczye

stwa wielonarodowe
my zabezpieczenia
ich rozwoju,

partnerzy

i inne moglyby
spotecznego

spoteczni.

uzupeiniae

oraz pomagae

w tym przez programy

Przedsiqbior-

publiczne

syste-

w stymulowaniu

sponsorowane

przez praco-

dawc6w.

jach goszczqcych.

20. W kontekscierozwijaj,qcej siq gospodarki swiatowej, w celu popierania zatrudnienia w krajach rozwijajqcych siq, przedsiqbiorstwa
wielonarodowe powinny, tam gdzie jest to wykonalne, starae siq
zawierae z przedsiqbiorstwami
krajowymi
umowy o produkcjq
czt,gci lub urz4dzer'i, uzywae surowc6w lokalnych oraz stopniowo
popierae przetwarzanie surowc6w na miejscu. Przedsiqbiorstwa
wielonarodowe nie mog4 wykorzystywaetakich porozumieri w ceu unikniqcia odpowiedzialnosci
wynikaj.qcej z zasad niniejszej De-

Eliminowanie

pracy przymusowej

23. Rzqdy powinny

podejmowae

biegania i wyeliminowania
kodowanym
grodk6w

ochrony

zaradczych,

lub obowiqzkowej.

21. Rzqdypowinny opracowac i wdrazac zintegrowane zatozenia polityczne uiatwiajqce przejgciedo gospodarki formalnej, maj,qc na
uwadze, 2e najmniej godnej pracy jest w szarej strefie. Przedsiqbiorstwa wielonarodowe i inne r6wniez powinny przyczyniae siq
do osi4gniqcia tego celu.

wiednich

winnych

tworzye

i pracownik6w

i skutecznych
oraz

pracy przymusowej

krajowq politykq
pracodawc6w

systematycznych

i, jesli to wiagciwe,

posz-

i rehabilitacja

stosowania

z organizacjami

Bt,dzie to wymagae

mi pracodawc6w

zapewnienia

do odpowiednich

Rzqdy powinny

organ6w

dziatania w celu zapo-

takich jak odszkodowanie

dziatania w drodze konsultacji
cownik6w.

skuteczne

pracy przymusowej,

i dostqpu

nakladae sankcje wobec

klaracji.

i obowiqzkowej

wsp61pracy

oraz innymi

i plan
i pra-

dziatati

odpo-

z organizaga-

zainteresowanymi

grupami.

24. W celu wykorzenieniapracy przymusowejlub obowi4zkowej rzqdy
powinny
Zabezpieczenie

spo#eczne

udzielae wytycznych

siqbiorstwom
tyfikacji,

22. Rz4dy powinny tworzye i utrzymywac, w stosownych przypadkach,
minimalne normy zabezpieczenia spotecznego, jako podstawowy
element krajowych system6w zabezpieczenia spotecznego i wdrazae je w ramach strategii na rzecz rozszerzenia systemu zabezpieczeniaspotecznego,w taki spos6b, zeby stopniowo zapewniae
wyzszy poziom tego zabezpieczenia dla coraz wiqkszej liczby os6b,
kierujqc siq standardami MOP w tym zakresie. W promowaniu tej
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w jaki spos6b

i obowiqzkowej

w swojej

ub dziataniach, z kt6rymi
zapobiegania
25.

i wsparcia

w podejmowaniu

pracodawcom

skutecznych

zapobiegajq

ryzyku

pracy

przymusowej

dziatalnogcib,qdj produktach,
mog,) bye bezposrednio

temu ryzyku, tagodzenia

i przed-

dziaian w celu iden-

i wyjasniania

uslugach

powiqzani

oraz

go.

Przedsiqbiorstwa

wielonarodowe

wae niezwloczne

i skuteczne 4rodki w ramach swoich kompetencji

w celu zapewnienia

oraz krajowe powinny

zakazu i wyeliminowania

pracy przymusowej

ub obowi.Hzkowejw prowadzonejdziatalnogci.
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podejmo-

Skuteczna

likwidacja

zatrudnienia

pracy dzieci.

i najgorsze

formy

Najnizszy

wiek dopuszczenia

do

rodowe

26. Rz.qdypowinny wypracowae krajovvq politykq zmierzajqcq do skutecznej likwidacji pracy dzieci, podejmowae
niezwioczne
i skuteczne dziatania w celu zapewnienia zakazu i wyeliminowania
najgorszych form pracy dzieci, jako niezwykle pilnej kwestii oraz
stopniowo podnosie minimalny wiek dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy do poziomu zgodnego z pelnym rozwojem fizycznym i umysiowym

mlodych

noge szans i traktowania

pracy dzieci

personelu

sposob6w

dyskryminacji

z powod6w

wielona-

wymienionych

Stabilnose

32.

do korzystania

z doradztwa

unikania takiej dyskryminagi

rzqd6w w zakresie

w zatrudnieniu.

zatrudnienia

Rzqdy powinny

badae wptyw

uwaznie

przedsiqbiorstw

wielona-

rodowych na zatrudnienie w r6znych sektorach przemyslu. RZCI-

przedsiqbiorstw

wielonarodowych

na zatrudnienie

i ry-

jak r6wnie2 przedsiqbiorstwa

kra-

nek pracy.

szans i traktowania

zmierzaj4c4

w zatrudnieniu

do promowania

do zapewnienia

powinny

dziatalnogci
zasad,H niedyskryminacji,

kierowae

stabilnosci

widzianych w ustqpie '181ub polityki rzqdu maj,qcej na celu
dyskryminagi
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i tym samym

r6w-

swoim

wynegogowanych

zatrudnienia

nosci zatrudnienia,

prze-

zmianq

rozwijae

statego zatrudnienia

i zabezpieczenia

pracownikom

zobowiqzan

i prze-

dotyczqcych

spotecznego.

Zwazywszy

na elastycznoge,jak4 mogq miee przedsiqbiorstwa wielonarodowe,
powinny one starae siq prze4 wiorL4c;4 rol< w popieraniu stabil-

siq w swojej

nie naruszajqc srodk6w

wielonarodowe,

strzegae swobodnie

j4cych mq2czyzn i kobiet za prac< jednakowej warto.<ci.
wielonarodowe

Przedsiqbiorstwa

jowe powinny, poprzez aktywne planowanie zatrudnienia, d4zye

w celu wyelimino-

wania wszelkiej dyskryminagi ze wzglqdu na rasq, kolor sk6ry, piee,
religiq, poglqdy polityczne, pochodzenie narodowe lub spoleczne.
29. Rzqdy powinny promowae jednakowe wynagrodzenie
dla pracu-

wzor6w

od przedsiqbiorstw

dy wszystkich kra36vv,a take przedsiqbiorstwa wielonarodowe,
powinny podjqe odpowiednie
kroki, aby radzie sobie z wptywem

28. Rz4dy powinny prowadziepolitykq

historycznych

nigdy wymagae

stosowania

chqca siq r6wniez

33.

Przedsiqbiorstwa

zawodowe,

w ustqpie 28 ani do niej zachqcae. Tam, gdzie jest to wlasciwe, za-

dziatalnosci

30.

wielona-

na wszystkich szczeblach.

Rzqdy nie powinny
rodowych

szans i traktowania

r6wnosci

w zwiqzku z tym, uznae kwalifikacje

powinny,

swojego
31.

zwykle pilnej sprawy.

R6wnose

Przedsiqbiorstwa

umiej<tno':ici oraz dogwiadczenie za podstawowe kryteria podczas
rekrutacji, obsadzania stanowisk, szkolenia i awansu zawodowego

os6b.

27. Przedsiqbiorstwa wielonarodowe
i krajowe powinny przestrzegae
najnizszego wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy w celu
zapewnienia skutecznej eliminacji pracy dzieci w swojej dziatalnogci oraz powinny podjqe natychmiastowe
i skuteczne grodki
w ramach swoich kompetengi, aby zagwarantowae przestrzeganie
zakazu i wyeliminowanie
najgorszych form pracy dzieci, jako nie-

w zatrudnieniu.

stanie dziaialnogci
34.

w szczeg61nogci w krajach, w kt6rych
mode uwydatnie

Rozwazajqc zmiany w dziaialnogci
siqbiorstw,

przejqcia

lub

dlugotrwaie

(w tym wynikajqce

przeniesienia

'17

zaprze-

bezrobocie.

produkcji),

z fuzji przedkt6re

mialyby

zasadniczy wptyw na zatrudnienie,
powinny

z odpowiednim

zmianach

wtasciwe

nianych

wyprzedzeniem

wfadze

rzqdowe

przez nich pracownik6w

wie wsp61ne zbadanie
najwiqkszym

stopniu

przedsiqbiorstwa

zamkniqcia

36.

Rzqdy, we

zabezpieczye

w

uczestniczye,

programach,

dawc6w

przez

cafe zycie, a takje

wielonarodowymi

takiej

lub

wklad

formie

innej

Proqramy

zapewnienie

bye zarzqdzane

do rozwoju

wsp61nie

gospodarczego

program6w

sunek pracy.
40.

wielonarodowe

dami i w zakresie zgodnym
przedsiqbiorstwa,

SZKOLENIE
Rzqdy, we wsp6tpracy
powinny

ze wszystkimi

rozwijae krajowq

politykq

zainteresowanymi

stronami,

szkolenia i poradnictwa

powiednich

uczenia

je strony.

wielonarodowe,

jako

kraju, powinny

udo-

przez rzqdy.

z potrzebami

we wsp61pracy
efektywnej

z rzq-

dziatalnogci

tworzye w ramach catego przedsiqbiorstwa

dziedzinach,

siq

zawodowego

przez wspieraj4ce

powinny,

liwogci poszerzenia dogwiadczen
37.

praco-

kadry szkolqce, w celu wspierania

szkolenia organizowanych

Przedsiqbiorstwa

poradnictwa

danego

przez

miee na celu za-

zawodowych,

przedsiqbiorstwa

stqpniae swoje wykwalifikowane

ochronq dochodu pracownik6w, z kt6rymi zostat rozwi,Hzany sto-

przez organizacje

te powinny

kwalifikacji

gdzie jest to mozliwe,

krajowymi,

specjalne, promowanych

i popieranych

do ksztattowania

i powinny
Tam,

w

razem z przedsiqbiorstwami

wtqczajqc fundusze

i pracownik6w.

chqcanie

powodu-

dzialaj4ce w krajach rozwijaj4cych

wielonarodowe

rzqdy kraj6w goszczqcych

- w mo21iwie

skutk6w. Jest to szcze-

z przedsiqbiorstwami

powinny

Przedsiqbiorstwa
siq powinny

zatrud-

przedsiqbiorstwa,

35.

39.

tych

aby umozli-

i zmniejszenie

- ich niekorzystnych

wsp6tpracy

o

oraz przedstawicieli

j4cego grupowe zwolnienia pracownik6w.
Nalezy unikae arbitralnych zwolnien.
i krajowymi,

zawiadamiae

i ich organizacje,

ich nastqpstw

g61nie wa2ne w przypadku

wielonarodowe

lokalnej kadry kierowniczej

mozw od-

takich jak stosunki przemyslowe.

zawo-

dowego, scisle zwi4zane z zatrudnieniem.
W tych ramach, przedsiqbiorstwa wielonarodowe
powinny prowadzie swojq politykq szko-

WARUNKI

PRACYI2YCIA

leniowq.
38.

Przedsiqbiorstwa
zapewnie

wielonarodowe

odpowiednie

szczebli zatrudnionym

powinny

szkolenie swoim

w swojej

dziatalnosci

pracownikom

wszystkich

w kraju goszczqcym,

stosownie

mo;:liwojci

le zycie. Obowiqzek
to stosowne,
codawc6w
krajowymi

kariery zawodowej
taki powinien

we wsp6ipracy
i pracownik6w

oraz wiasciwymi

i miqdzynarodowymi.

oraz uczenia siq przez ca-

bye realizowany,

z wladzami

tam gdzie jest

kraju, organizagami
instytucjami

pra-

lokalnymi,

41.

Place, gwiadczenia

pracy

i warunki

przedsiqbiorstwa
winny

pracy oferowane

bye mniej

korzystne

od oferowanych

w danym kraju goszcz,Hcym. Jesli w danym
pracodawc6w,

zapewnie

mozliwie

i warunki

przez

przez por6wnywal-

kraju nie ma por6wnywalnych
powinny

pracownikom

w toku ich dziatalnogci nie po-

wielonatodowe

nych pracodawc6w

czenia

18

i warunki

do potrzeb

przedsiqbiorstwa
i polityki rozwo3owe'3 danego kraju. Szkolenie takie powinno, w miarq mo21iwogci, rozwijae umiejqtnosci
og61ne
i popierae

Place, 4wiadczenia

pracownikom

pracy. Powinno

ig

to przedsiqbiorstwa

najlepsze ptace, 4wiad-

siq brae pod uwagq

nastqpuj.qce

elementy:
og61ny

a) potrzeby
poziom

czenia

pracownik6w

ptac w danym

z zabezpieczenia

cia innych
warunki

grup
rozwoju

oraz

nienia.

W przypadku,

udogodnienia

ub zywnoge,

koszty

utrzymania,

pracodawca

te powinny

poziom

zy-

w tym

produktywnogci

wysokiego

odpowiednich

szych dochodach

srodk6w

pracownikom

i stabiej rozwiniqtym

lekarsk,q

korzygciz dziatalnogci

przedsiqbiorstw

na uwadze

c6w

powinny

i higieny,

doswiadczenie
catego

zagrozeniach.

wiadzom

w tym

Powinny

one

zakresie

r6wniez

zdobyte

o szczeprzed-

a na ich zyczenie,

pracownik6w

w kt6rych

w ra-

udostqpniae

w przedsiqbiorstwie,

krajach,

krajowymi,

w tym wiedzq

oraz organizacjom

we wszystkich

najwy;):sze

z wymogami

przedsiqbiorstwa,

pracownik6w

zachowywae

zgodnie

i pracodaw-

dziafaj.q, informacje

o nor-

mach bezpieczer'istwa i higieny dotycz4cych ich lokalnej dziatal-

grupom

obszarom

majqc

wlagciwym

bytf dobrejjakogci.

dla zapewnienia

bezpieczenstwa

stawicielom

42. Rzqdy,szczeg61niew krajach rozwijajqcych siq, powinny d.lzye do
podjqcia

wielonarodowe

normy

g61nych

zatrud-

opiekq

Przedsiqbiorstwa

mach dziatalnosci

i po-

poziomu

zapewnia

44.

4wiad-

gospodarcze,

takie jak: mieszkanie,

udogodnienia

uwzglqdniajqc

i odpowiedni

poziomy

utrzymania
gdy

rodzin,

oraz b) czynniki

gospodarczego,

osiqgniqcia

podstawowe

kraju,

spo*ecznego

spotecznych

trzebq

i ich

nosci, kt6rych przestrzegaj4 w innych krajach. W szczeg61nogci

o niz-

powinny

jak najwiqkszych

informowae

wszystkich

zainteresowanych

o wszelkich

szczeg61nychzagrozeniachi odpowiadaj4cych im grodkach ochron-

wielonarodowych.

nych, pozostajqcych
"

Oczekuje

w zwiqzku

z nowymi

siq, 2e przedsiqbiorstwa

produktami

te, podobnie

i procesami.

jak por6wnywalne

przedsiqbiorstwa krajowe, bqd,l odgrywae wiodqc.q rolq w badaniu
Bezpieczenstwo

i higiena

pracy

przyczyn

zagrozen

przemyslowych

w

zakresie

bezpieczer'istwa

i higieny pracy oraz w stosowaniu wynikaj4cych z tego usprawnien
43.

zapewnie, 'ze zar6wno

Rzqdy powinny
rodowe,

jak i krajowe

gwarantujq

przedsiqbiorstwa

odpowiednie

bezpieczer'istwai higieny pracy i przyczyniaj4
ry bezpieczenstwa
i zdrowe
jqcych

4rodowisko
na celu

w miejscu
stwa.
normy

i higieny

zwalczanie

brae

dotyczqce

dobrych
na temat
wypadk6w
pewnione

praktyk

pod

uwagq

wobec

i wytyczne

pracy

z tego tytulu

MOP ujqte
pracy. Osoby

i chor6b

20

do dziatari

na budowanie

ma-

i mqzczyzn
bezpieczer'i-

miqdzynarodowe

zawodowych,

w wykazie

powinny

MOP

z powodu
miee

w ramach
45.

catego

Przedsiqbiorstwa

za-

przedsiqbiorstwa.
wielonarodowe

powinny

uczestniczye

w pracach

miqdzynarodowych organizacji zajmuj4cych siq przygotowaniem
i przyjmowaniem
czeristwa

miqdzynarodowych

norm

w zakresie

bezpie-

i higieny.

46. Zgodnie z praktyk.H krajow,H, przedsiqbiorstwa wielonarodowe
powinny

w petni wsp6tpracowae

sie bezpieczeristwa

kodeksy

publikacji

poszkodowane

zawodowych

odszkodowanie.

bezpieczne

kobiet

odpowiednie

pracy, w tym listq chor6b

bhp w miejscu
przy

uwagi

w sprawie

tworzqc

siq to r6wnie):

przemocy

pracy oraz zwracanie

Nalezy

normy

siq do budowy kultu-

pracy, stopniowo

pracy. Odnosi

wielona-

k6w

i higieny

i ich organizagami,

z wlagciwymi

wladzami

pracy, z przedstawicielami

a takze

z uznanymi

w zakrepracowni-

organizacjami

zaj-

muj,Hcymi siq bezpieczenstwem i higienq pracy. Tan gdzie jest
sprawy bezpieczenstwa
i higieny pracy powinny
bye

to wlagciwe,
wlqczane

do

cownik6w

i ich organizacjami.

porozumien

zawieranych

21

z przedstawicielami

pra-

STOSUNKI

47.

52.

PRZEMYStOWE

Przedsiqbiorstwa

wielonarodowe

lalnogci, przestrzegae

jakiegokolwiek

w trakcie swojej dzia-

powinny,

53.

Przedstawicielom
dowych

Wolnose

48.

zwiqzkowa

Pracownicy

i prawo

zatrudnieni

wielonarodowe,

do tych organizacji,

siq do ich statut6w.

powiedniej

ochrony

zakresie swojego

Organizacje

aktami

talae korzystae z od-

dyskryminacji

antyzwiqzkowej

ochrony

przed

wszelkimi

aktami

ingerencji

jednych

w sprawy drugich,

przez nich samych, b4dz przez ich przedstawi-

cieli lub czlonk6w,

je2eli chodzi

51.

Tam, gdzie jest to wtasciwe
wielonarodowe

zacje

pracodawc6w.

o tworzenie

tych organizacji,

nie,

powinny

warunkach,

wspierae

w artykule 5 Konwencji

jakie w odniesieniu

ma zezwolenie

i zwyklym

reguluj,)cym

procedurom

orga-

stosunki

przedsiqbiorstwa

z przedstawicielami

i ich organizacjami.
pracodawc6w

kraj6w na zaproszenie

i pracownik6w,

przybywajqcym

zainteresowanych

organizacji

krajowych w celu konsultacji w sprawach wzajemnego

"

z innych

lokalnych

lub

zainteresowa-

nia,jedynie z powodu ubiegania siq o prawo przy3azduw tym celu.

Rokowania
55.

Pracownicy

reprezentujqcym

na przystqpowanie

organizacji pracodawc6w

i pracownik6w

22

do miqdzynarodowych

wetlug

ich uznania.

przedsiqbiorstwa

ich swobodnie

wielonarodowe

wybranych

reprezentatywnych

dla cel6w rokowar'i zbiorowych.

zachqcania i popierania

zasad

je lub zatrudnionym

przez

56. Nalezy podj,Hegrodki odpowiadaj4ce warunkom krajowym na rzecz

organi-

wielonarodowych

zatrudniani

jow.q, do uznania

57.

petnego

rozwoju i wykorzystywania

dury dobrowolnych

rokowan

cjami pracodawc6w

a organizacjami

wania warunk6w

nr 87, majqc na uwadze znacze-

do tych przedsiqbiorstw

organizacjom

zbiorowe

powinni miee prawo, zgodnie z ustawodawstwem i praktyJ kra-

ich

przedsiqbior-

reprezentatywne

nich pracownikom,

w

one szkody dziaialnosci

organizacji

w lokalnych

Wzywa siq rzqay, kt6re tego jeszcze nie czyniq, do stosowania
zawanych

wielonaro-

przeszkadzae w spotkaniach

zatrudnienia.

przedsiqbiorstwa wielonarodowe lub
przez nich pracownik6w
powinny korzystae z od-

stwa

pracownik6w

w przedsiqbiorstwach

nie wolno

kiem, ze nie przynoszq

organizagi

dziatalnose i zarzqdzanie nimi.
50.

zwiqzkowej

54. Rz,Hdy nie powinny ograniczae prawa przyjazdu przedstawicielom

zastrze2eniem

reprezentuj4ce

zatrudnionych
powiedniej

przed

z jedynym

Powinni

pracownik6w

i krajowych

pracownik6w

przez przedsiqbiorstwa

stosowania

w

49.

przedsiqbiorstwa

rozr6):nienia,

przystqpowae

te2

przez

wolnogci

siq i rokowan zbiorowych.

nizowanych w celu konsultacji i wymiany pogl4d6w, pod warun-

siq

kra3ovve,powinni, bez
miee prawo, bez uzyskania uprzedzezwolenia, tworzye organizage wedtug swego uznania, jak

a takie ci zatrudnieni
jakiegokolwiek
niego

do organizowania

ograniczania

ani prawa do organizowania

przemystowych.

norm w zakresie stosunk6w

Jegli rzqdy kraj6w goszczqcych stwarzajq szczeg61ne zachqty, aby
przyciqgnqe inwestycje zagraniczne, nie powinny one obejmowae

zatrudnienia

miqdzy pracodawcami
pracownik6w

w celu uregulo-

w drodze uklad6w zbiorowych

Przedsiqbiorstwa

wielonarodowe,

krajowe, powinny

zapewniae przedstawicielom

jak

r6wniez

proce-

lub organizapracy.

przedsiqbiorstwa
pracownik6w

takie

ulatwienia, jakie mog,H bye niezbqdne dla wsparcia rozvvoju skutecznych

uklad6w zbiorowych

pracy.
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58.

Przedsiqbiorstwa

wielonarodowe

upowa2nionym

przedstawicielom

pracownik6w

zatrudnionych

przez

powiadae na progbq rz,Hd6w
ich dziafalnogci.

kierownictwa

W ramach

rokowan

pracownik6w

podczas

realizacji

grozby

przez pracownik6w

kraju w celu podwazenia

ce

spor6w

wania

oraz zapewnienia

do organi-

pracownik6w

wierze

pracownik6w

zawierac

wynikaj4cych

wzajemnie

postanowienia

respektowanych

praw

i rzetelnego
wfagciwe,

obrazu

cafego

Gdy pozwala

ich wniosek,

umozliwiaj4cych
dziatalnogci

przedsiqbiorstwo,

powinny

co pomoze

ustanowione

powinny

i praktykq,
sprawach.

i praktyka

lub, gdzie

krajowa,

organizacji
gatqzi przemyslu,
obiektywne

jest

regularne

w przedsiq-

w drodze

wzajem-

i pracownikami

przewidywae,

Konsultacje

zaradczych

pracownik6w,
w kt6rych

Rzqdy, w ramach

wystqpi.q

zgodnie

konsultacje
takie

oraz

z krajowym

we wzajemnie

nie powinny

i rozpatrywanie

na
dziala

w pro-

obowiqzku

w biznesie,

pomoc4
lub

srodk6w
innych,

kt6rych

srodk6w

ochrony

powinny

zastqpo-

skarg

przed

podejmowae

sqdowych,

2eby

na ich terytoriach

pracownicy,
tecznych

to

rzqdy po-

kryteria

do srodk6w

dawczych

r6wniez

65.

okreslie

24

jak r6wnie2

mi@dzy pracodawcami

zbiorowych.

nia za

im uzyskanie prawdziwego

tej jednostki

przedstawicielom
na temat

systemy

interesujlcych

czlowieka

przedstawi-

przedsiqbiorstwa.

informacji

w sprawie

i obo-

dla konstruktywnych

i praktykq,

na to ustawodawstwo

dostarczye

wielonarodowych,

wae rokowan

Dostqp

w te rokowania, a gdy jest to

ustawodawstwem

dostarczye informacji

dostarczye

niezbqdnych

zaangazowan4

z lokalnym

informacje

od-

dotyczq-

z ich interpretacji i stoso-

powinny

informacji

o odpowiednie

konstruktywnie

siq.

wielonarodowe

rokowan z jednostk4

winny

p'

przez pra-

64.

Przedsiqbiorstwa

zgodne

62.

ustawodawstwem

z filii

w dobrej

lub realizacji

W przedsiqbiorstwach
biorstwach krajowych,
nego porozumienia
ich przedstawicielami

wplywania

wiqzk6w.

cielom

63.

siq do

kraju czq-

prawa

prowadzonyc)"i

pracownik6w

pracy powinny

rozwi4zywania

nieuczciwego

przenosie

prawa do organizowania

Ukiady zbiorowe

powinny

przedsiq-

Konsultacje

czy tez

uciekae

z danego

w realizacji

r6wnie2

z przedstawicielami

i krajowe,

zar6wno

z przedstawi-

zatrudnienia,

przeniesienia
w celu

rokowar'i

kontekscie,

rokowari.

wierze

nie powinny

lub przeszkadzania

w innym

podejmo-

W tym

ich prawa do organizowania

wielonarodowe

siq. Nie powinny

cownik6w

warunk6w

z mo;:liwogci

do

przedmiot

w dobrej

przedsiqbiorstwa,

na te rokowania
zowania

stanowiqcych

w sprawie

skorzystania

gci tub catego

upowaznionymi

prowadzonych

siq, przedsiqbiorstwa

61.

cesie rokowari zbiorowych.
biorstwa wielonarodowe,
jak

nale):ycie

nich w kazdym z kra36vv,w kt6rych dziaiajq, prowadzenie rokowar'i

cielami

60.

umozliwiae

z przedstawicielami

wania decyzji w sprawach
59.

powinny

administracyjnych,

w sytuacjach

i/lub

kiedy

te naruszenia

mowania

praw

dotyczyly,

dziataustawo-

naruszenia

pracownik

mieli dostqp

lub

do sku-

zaradczych.

spotecznej,

zachqcae

skutecznych

'zye dotycz4cych

takie

pod ich jurysdykcj.q,

Przedsigbiorstwa
wielonarodowe powinny,
pozygi

naruszaniem
odpowiednie

praw

partner6w

srodk6w,
czlowieka

wej.

25

korzystaj4c

biznesowych

umozliwiajqcych
uznanych

ze

swej

do

podej-

naprawq

nadu-

w skali miqdzynarodo-

66.

Zar6wno

przedsiqbiorstwa

szanowae

prawo

wielonarodowe,

zatrudnionych

przez

jak i krajowe,
nich

do

kazdy

lub wsp61nie

z innymi

skargi,
szenia

z tego

tytulu

rozpatrzona

szczeg61nie

wa;:ne,

kt6ry

pracownikami

miee

powinien

zostala

pracownik,

prawo

do

-

dziatajqc

- uwaza,
ztozenia

zadnych

szk6d

zgodnie

z odpowiedniq

gdy

oraz

indywidualnie

skargi

do tego,

przedsiqbiorstwa

Lista deklaracji MOP, miqdzynarodowych
dotyczqcych pracy, kodeks6w
praktyk,
dokument6w zawierajqcych
wskaz6wki

po-

2e ma podstawy

takiej

bez

by jego

procedurq.

do

pono-

Deklaracjq zasad

skarga

i polityki

Jest

wielonarodowe

dzieci

siq

oraz pracy

i rokowar'i

zbiorowych,

A.

dyskryminagi,

Deklaracje

w pracy

Rzqdy

B.

zbiorowych

nizm

dobrowolnego

SCIdostqpne
r6w

Zar6wno

arbitrazu,

miqdzy

powinny

dla warunk6w

wraz z przedstawicielami
dq2ye

do

pracodawcami

bye bezptatne

przedsiqbiorstwa

trudniajq,

pojednawstwo

wlasciwe

krajowych,

i organizacjami
utworzenia

innych

wielonarodowych

MOP
dotycz4ca

oraz jej dziatania

fundamentalnych

zasad

i praw

nastqpcze

sprawiedliwogci spotecznej na

rzecz

globalizacji'

Miqdzynarodowekonwencjeizaleceniadotyczqcepracy2
przymusowa

Konwencjanr 29 dotyczqcapracy przymusowejlub obowi4zkowej
zl930 r. oraz Protok6t do

niejz

2m4

r.

pracownik6w,

mechanizmu

przewidywae

stosowanie

dobrowolnego

arbitrazu

a pracownikami.

spor6w

Mechanizm

nawstwa powinien obejmowae
i pracownik6w.
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r6wn4

pracy

przymusowejz1957

r.

powinny,
kt6rych

dobrowolnego

krajowych,

i rozwiqzywaniu

Zalecenie nr 35 dotycz4ce przymusu posredniego pracy zl930 r.
Konwencja nr '105dotyczqca zniesienia

jak i krajowe

dla warunk6w

cy w zapobieganiu

Powy2sze

i sprawne.

wielonarodowe,

wlagciwego

c6w

i mecha-

i pracownikami.

jednawstwa,

pracodawcami

i

z Tr6jstronnq

w celu pomocy w zapobieganiu i rozwi.qzywaniuspo-

zbiorowych

procedury
68.

zapewnie, ':zedobrowolne

powinny

przedsiqbiorstw

Deklaraga MOP dotycz4ca
uczciwej

Praca
67.

wytycznych
zwiqzanych

spolecznej

a Deklaracja MOP

pracy

przymusowej.

spor6w

i zalecen

dziatajq

.,

Rozwiqzywanie

dotycz4cych

konwencji

to

w krajach, kt6rych nie wiq2.l zasady konwengi Miqdzynarodowej Organizacji Pracydotycz4cych wolnogci zwi4zkowej, prawa do
organizowania

I

roz-

patrywania wszystkich skarg w spos6b zgodny z nas%"puj,Hcym
stanowieniem:

ZAt4CZNlK

powinny

pracownik6w

kt6ry
- w celu

zapo-

Zalecenie nr 203 dotycz,Ice pracy przymusowej (postanowienia uzupelniajqce) z 2014 r.

m6glby
pomo-

zbiorowych

miqdzy

dobrowolnego

pojed-

reprezentacjq pracodaw-

teksty obu Deklaracji SCIdostqpne na stronie
http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/r.lemieszewska/dokumentyo/o20MOP/
MOP.%20Konstytucjao/o20i %20inne%20dokumenty.pdf
teksty konwencji i zalecen SCIdostqpne na stronach
http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/tom%20l.pdf
i http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/tom%20ll.pdf
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Praca

Stosunki

dzieci

trudnienia

nr B8 dotycz4ca najni2szego wieku dopuszczenia do zazl973 r.

Zalecenie

nr 146

Konwencja

trudnienia

z1973

Konwencja
rzecz

nr l

dziatati na

najgorszych form pracy dzieci z1999 r.

90 dotyczqce zakazu i natychmiastowych

dziatan na rzecz

najgorszych form pracy dzieci z1999 r.

eliminowania

Konwencja

nr 135 dotycz,Hca ochrony

w przedsiqbiorstwachi
Zalecenie
zl951

182 dotyczqca zakazu i natychmiastowych

nr

do za-

r.

eliminowania

Zalecenie

najnizszego wieku dopuszczenia

dotyczqce

przemys#owe

dotyczqce

z1971

dobrowolnego

nr 94 dotyczqce

i pracownikami

konsultacji

na szczeblu

Zalecenie nr 129 dotycz4ce
a pracownikami

pracownik6w

r.

pojednawstwa

i wsp6ipracy

przedsiqbiorstwa

utrzymywania

w przedsiqbiorstwie

Zalecenie nr 130 dotycz,Hce

Niedyskryminacja

przedstawicieli

im ulatwieri

i arbitrazu

r.

Zalecenie
cami

nr 92

przyznania

zl967

miqdzy

pracodaw-

z l 952 r.

i4cznosci miqdzy dyrekcjq
r.

rozpatrywania

skarg w przedsiqbiorstwie

zl967r.

dla pracujqmqzczyzni kobiet za pracq jednakowej wartogciz1951 r.
nr100 dotyczqca jednakowego

Konwencja
cych

Zalecenie nr 90 dotyczqce jednakowego
cych

wynagrodzenia dla pracujq-

mqzczyzni kobiet za pracq jednakowej wartogciz1951 r.

Konwenga
i

wynagrodzenia

nr 111 dotycz,Hca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia

wykonywania

zawodu z1958 r.

zatrudnienia

Konwencja
Zalecenie

nr '122 dotycz.)ca
nr122

Konwenga

Zalecenie nr111 dotycz,)ce dyskryminacji w zakresie zatrudnieniai wyzawodu z1958 r.

konywania

Promocja

z1988

zwiqzkowa

kowych

nr 87 dotyczqca

z1948

nr 98 dotyczqca

zbiorowych

zl949

Konwencja

nr154
nr163

z1964

r.
r.

zatrudnienia

i ochrony

przed

zatrudnienia

i ochrony

przed

(postanowienia

uzu-

r.
popierania

z 1988 r.

wolnogci zwi.lzkowej

i ochrony praw ZW:(12-

pelniajqce)

nr 169

dotycz.qce

z1984

polityki

zatrudnienia

r.

r.

Konwencja

Zalecenie

zatrudnienia

zl964

zbiorowe

i rokowania

Zalecenie
Konwencja

zatrudnienia

popierania

nr '176 dotycz.qce

bezrobociem
Wolnose

polityki

nr 168 dotyczqca

bezrobociem
Zalecenie

dotyczqce

polityki

zasad prawa organizowania siq i rokowan

Zalecenie nr189 dotycz4ce
rzenia

miejsc

pracy

og61nych warunk6w

w matychi

4rednich

stymulowania

przedsiqbiorstwach

r.
dotyczqca
dotyczqce

popierania rokowarrzbiorowych z1981 r.

Zalecenie

nr193

dotyczqce

promowania

popierania rokowan zbiorowych z1981 r.

-28

-

-29

sp6tdzielni

z 2002 r.

two-

z1998

r.

R6wnose

szans

Bezpieczeristwo

i traktowania

Konwencja
Konwencja
k6w obu
Zalecenie
obu

nr 156

dotyczqca

ptci; pracownik6w
nr165

maj,qcych

szans

i traktowania

obowiqzki

rodzinne

r6wnogci szansi traktowania

dotyczqce

ptci: pracownik6w

Zalecenie

r6wnosci

nr 148 dotyczqca

Z '1981

r,

pracownik6w

HlVi AIDS w grodowisku pracy z 2010 r.

mi zawodowymi

zatrudnienia

Konwencja

nr 158

hatasemi

Zalecenie

nrl56

powietrza,

pracodawcy

z1982

z 1982

stosunku pracy z inicjatywy

r.

w

rozwiqzania

pracownik6w

przed

zagrozenia-

Zalecenie

pracy
nr

stosunku pracy z inicjatywy

r.

dotyczqca
z198a

164

z 1981

przed

spowodowanymi
z'1977

zagrozeniami

zanieczyszczeniami

r.
zdrowia

do niejz

bezpieczer'stwa,

2002

pracownik6w
r.

zdrowia

pracownik6w

r.
stuzb

Zalecenie nr171 dotycz4ce
nr 162

pracownik6w

r. oraz Protok6f

nr '161 dotyczqca

Konwencja

zanieczyszczeniami

bezpieczeristwa,

dotycz.qce

pracy

Konwencja

pracy

wibragami

nr 155

spowodowanymi

z 1977 r.

ochrony

miejscu

hatasemi

i 4rodowiska

Zalecenie nr 166 dotycz4ce
pracodawcy

rozwi.qzania

pracy

wibracjami

dotycz.qce

zawodowymi

i grodowiska

dotyczqca

ochrony

w miejscu

powietrza,

Konwencja
Stabilnose

pracy

pracowni-

maj,qcych obowi,Hzki rodzinne z1981 r.

nr 200 dotyczqce

i higiena

medycyny

pracy z1985

r.

siuzb medycyny pracy z1985 r.

dotyczqca

bezpieczenstwa

w

stosowaniu

azbestu

stosowaniu

azbestu

Szkolenie
z 1986 r.

nr 142 dotyczqca roli poradnictwa

Konwencja
go w rozwoju

zasob6wludzkich

Zalecenie

'195 dotyczqce

nr

szkolenie

i uczenie

Warunki

pracy

i

ksztatceniazawodowe-

z1975 r.
rozwoju

zasob6w

Zalecenie

nr

172

dotyczqce

bezpieczeristwa

w

Konwencja

nr 167 dotyczqca

bezpieczenstwa

i zdrowia

twie

r.

z1986r.

ludzkich:

ksztatcenie,

siq przez cafe 2ycie z 2004 r.

z 1988

Zalecenie

nr175

dotyczqce

bezpieczeristwai

zdrowia

w budownic-

w budownictwie

z1988r.

Konwenga nr 173 dotycz;4ca ochrony
ku

niewyptacalnosci

Zalecenie

roszczeripracownik6ww wypad-

pracodawcy z1992 r.

nr180 dotyczqce ochrony roszczer'i pracownik6w

nr115 dotyczqce mieszkan pracowniczych

Zalecenie nrll6

dotycz4ce czasu

pracyzl962 r.

30 -

nr170

i preparat6w

w wypadku

niewyptacalnogci pracodawcy Z '1992 r.
Zalecenie

Konwenga

Zalecenie

nr l77

i preparat6w

zl961

r.

dotyczqca

chemicznych

Konwencja
przemyslowym

dotyczqce

chemicznych
nr

bezpieczenstwa
w pracy

174
z1993

Z

bezpieczenstwa
w pracy

dotyczqca

z1990

-31

substancji

przy

substancji

u2ywaniu

r.

zapobiegania

r.

przy uzywaniu

'1990 r.

powaznym

wypadkom

Konwencja nr 121 dotycz.qcagwiadczeri w razie
i chor6b zawodowych z1964 r. (Tabelal zmieniona

Zalecenie nr 181 dotycz4ce zapobiegania powaznym wypadkom
z1993

przemyslowym
Konwencja

r.

Konwenganr 130

w kopalniach

i zdrowia

bezpieczer'istwa

nr 176 dotyczqca

dotycz,lca

opieki

lekarskiej

przy pracy

wypadk6w

r.).

w1980

i zasilk6w

chorobowych

z1969r.

Z1995r.

Zalecenie nr 134 dotycz.lce opieki lekarskiej i zasitk6w chorobowych

w kopalniach

i zr:)rowia

bezpieczenstwa

nr '183 dotycz.qce

Zalecenie

z 1969 r.

Z1995r.

i zdrowia

bezpieczer'stwa

nr 184 dotyczqca

Konwencja

Zalecenie nr 202 dotyczqce krajoweqo

w rolnictwie

sogalnej

z 2001 r.
i zdrowia

bezpieczerjstwa

dotyczqce

nr 192

Zalecenie

w

minimalnego

zakresu

ochrony

z 2012 r.

rolnictwie
Zarzqdzanie

z 2001 r.
nr 187

Konwencja

'

jonizujqcym
nr118

Zalecenie

nr 144 dotyczqce

dotyczqce

z1971

cia benzenem

r.

z1960

Zalecenie

promienio-

przed

pracownik6w

ochrony

nr 114 dotycz,qce

Zalecenie

Konwencja nr 81 dotycz4ca inspekcji pracy w przemyglei handlu

bezpieczer'istwo

pracy z 2006 r.

i higient,

waniem

promujqcych

struktur

dotyczqca

maszyn z1963

zabezpieczenia
ochrony

przed

pracy w rolnictwie

r.

z 1969 r.

Konwencja nr 144 dotycz4ca tr6jstronnych konsultagi w zakresie
pracy
norm w sprawie
wprowadzania w zycie miqdzynarodowych
z1976r.

r.

niebezpieczer'istwem

Konwencja nrl29 dotyczqca inspekcji

zl947

zatru-

Ludnose tubylcza i plemienna

r.

Konwencja nr169 dotycz,Hcaludnosci tubylczeji plemiennejw krajach
Zalecenie nr 147 dotycz4ce zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego,

przez

spowodowanego

i czynniki

substancje

z'1974r.
Zalecenie

niezaleznych

zl989

Szczeg61ne kategorie
listy chor6b

nr 194 dotyczqce

nia i zglaszania

Zabezpieczenie

wypadk6w

i chor6b

zawodowych

zawodowych

r.

rakotw6rcze

oraz rejestrowa-

z 2002 r.

pracownik6w

Konwencja nr 110 dotyczqca warunk6w
Z

zl958r.
Konwencja
tecznego

nr 102 dotyczqca
z1952

minimalnych

norm

zabezpieczenia

spoKonwencja

r.

-32

pracownik6w

plantacji

pracy

pracownik6w

plantacji

'1958 r.

Zalecenie nr 110 dotyczqce warunk6w

spoieczne

pracy

o pracy na morzu z 2006 r.

-33

C.

Kodeksy

praktyk,

wytyczne

i inne

przewodniki

dzie

MOP

dane

otrzymywane

cownik6w

opracowata kodeksy praktyk, wytyczne i inne przewodniki

MOP
szqce

S:(,

do konkretnych

kwestii w bardziej szczeg6towyspos6b. Listq

i linki do nich mo2na znaleze na stronie interne-

instrument6w

tych

odno-

Biura Wsparcia MOP dla Biznesu (ILO Helpdesk for Business) -

towej

w tych

od

krajach,

galnych sesji Spotkan
stronnego

dialogu

rz.)d6w,

organizacji

na podstawie

Regionalnych

na temat

kwestionariusza

MOP, stanowi,qcych

dalszych

nach. Regionalne raporty obejmuj4
Radzie Administracyjnej

pracodawc6w

na koniec

dziaiari

i pra-

i podczas

spe-

platformq

l:r6j-

promocyjnych

w regio-

okresy 4-letnie : S(I prezentowane

kazdego

okresu.

www.ilo.org/business.
b)

Promocja
przez

na

poziomie

powolane

w tym

krajowym/promocja
celu

tr6jstronne

dokonywana
krajowe

punkty

kon-

taktowes
Uznajqc,

ZAk4CZNlK II
Dodatkowe

'ze zwiqkszanie

w rozvv63 wewnqtrzny
zowania

narzqdzia

struktur

1.

Promocja3
Rada

nq

Administracyjna

odpowiedzialnoge

czqcych
racja

Miqdzynarodowego

za promogq

przedsiqbiorstw

Deklaragi zasad dotyi polityki spotecznej(Dekla-

Tr6jstronnej

wielonarodowych

MNE). Rada dokonuje

Biura Pracy ponosi og61-

regularnych

przeglqd6w

og61nej strategii

i dziatari maj4cych na celu promowanie Deklaragi MNEwsp61niez rzqdami, organizacjami
pracodawc6w i pracownik6w we wszystkich Par"rstwach czlonkowskich

MOP.

w celu
to

lar'i

Regionalne

dzialania

dami

Wysitki

Na poziomie

region6w

nastqpczych

opracowujq

i stosowania

regionalne

raporty

na temat

promocji

Deklaracji MNE. Bazq tych raport6w SCI W pierwszym rzq-

"

PrzyjHte przez Radq Administracyjnq Miqdzynarodowego
(marzec 2m 3 r.) i 320 sesji (marzec 2014 r.).
Przyjqte przez Radq Administracyjn4 Miqdzynarodowego
(marzec 2m 4 r.).
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Biura

partner6w

MNE

-

tr6jstronnych
nr144),

i jej zasad,

kiedy

jest

krajowym.

narzqdzia
siq rzqdy,

i procesy
2eby

zwiqzane

umozliwiaty

z zasa-

partnerom

w nich.
przez
zasad

krajowe
Deklaracji

punkty
MNE

gwiadomosci

wielonarodowych

oraz

wydarzen

internetowych

kontaktowe

na poziomie

podnoszenie

organizowanie

tworzenie

MNE

ministerstw

organizacji
zwi,qzanych

platform

w

celu

krajowym

i agen-

pracodawc6w
z budowaniem

przekazywania

informacji

i dialogu, jegli to mozliwe w jqzykach danych kra36vv.
Krajowe
sciach

a

promowania

przedsiqbiorstw

potencjatu,

zacht,ca

krajowych

siq na Konwencji

Deklaracji

podobne

podejmowane

i pracownik6w,

Panstwa czlonkowskie MOP w ramach dzia-

MNE

obejmowae:

Deklaragi

- do powotania

w kontekgcie

uczestniczenie

aktywnego

zasad

siq

(wzorujqc

stosowania

istniejq

Deklaracji

mog4
nastqpcze=

promowania

spotecznym

cji,
a)

kontaktowych

wtagciwe i ma znaczenie
gdzie

zachqca

i pracownik6w

punkt6w

Tam,

i wkladu

kraju i godnq pracq, wymaga silnego zaanga-

tr6jstronnych,

rz4dy, pracodawc6w
krajowych

wptywu

punkty

mogtyby

kontaktowe

stopniowo

o ograniczonych

rozszerzae

zasobach

lub zdolno-

sw6j zasiqg i dzialania.

Pracyna 317 sesji

Biura Pracy na 320 sesji

5

Przyjqte przez Radq Administracyjn4 Migdzynarodowego Biura Pracy na 317 sesji
(marzec 2013 r. ) i zrewidowane na 329 sesji (marzec 2017 r.).
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kontaktowe mogq chciee organizowae platformy
dialogu w formule
tr6jstronnej-plus dla ciat tr6jstronnych i przedsiqbiorstw wielonarodowych
w celu dyskusji nad mo21iwosciamii zidentyfikowaniem
wyzwar'i powstatych w wyniku dziaialnogci przedsiqbiorstw
wielonarodowych
w kontekscie krajowym. Tego typu dialogi moglyby
opierae siq na dotychczasowych
dogwiadczeniach, podobnych przypadkach oraz najlepszych
praktykach; moglyby to bye talae dialogi
miqdzy
paristwami
macierzystymi a goszczqcymi, tak jak to wynika
z ustqpu 12 Deklaracji MNE.
Krajowe punkty kontaktowe powinny dqzye do promowania zasad
Deklaracji MNE i umozliwiae prowadzenie dialogu w spos6b przejrzysty,
dostqpny
i odpowiedzialny
wobec wszystkich trzech stron. Zachqca siq
krajowe
punkty
kontaktowe
do komunikowania S:(, i wsp6tpracyze
swymi odpowiednikami
w innych krajach, w celu wymiany pomysl6w
i podnoszenia
gwiadomogci w zakresie Deklaracji MNE na catymgwiecie.
Zachqca siq do regularnego informowania Miqdzynarodowego Biura
Pracy o swoich dziataniach. Biuro proponuje wsparcie Par'istwom czlonkowskim
MOP w tworzeniu
krajowych punkt6w kontaktowych oraz
rozwoju dziatan promocyjnych dotyczqcych Deklaracji MNE i utatwiania
Krajowe

dialogu

c)

dawc6w

strategia
r6wniez

pomoc

i pracownik6w.

ne; obejmujq

odpowiedzi

lnformacjeiwytyczne7

informacje,

pytania

i odpowiedzi

Deklaracji

2.

praktyczne

Labour Standards).

pytania,

narzqdzia,

pomocne

Usiugi

a tak2e stronq

"'

je potrzebq

przedsiqbiorstwo

rodowych

wspierania

in-

g61nosci

zwiqzk6w

swiatowy

takich

mocji

stosowania

dialog6w,

oraz

w praktyce

oraz assistance@ilo.org

Deklaracji

MNE, procedura

ta realizu-

z udziatem

przedsiqbiorstw

wielonaw szcze-

zasad Deklaracji

miqdzynarodowych

pozycjq we wspieraniu lub uta-

czqsci

zasad Deklaracji

to dotyczy,

stosowania

w dziedzinie

unikaln4

jako

kt6rych

na temat

autorytet

standard6w pracy, zajmuje
twianiu

przy stosowaniu

pracownik6w,

zawodowych,

MNE. MOP, jako

szkolenia

- zwiqzek8

dialog6w

i przedstawicieli

mo;>liwoge

dla nich

Uznajqc, 'ze dialog jest sercem

og61nej

strategii

MNE przez r6zne

dotyczqcej
podmioty,

pro-

do kt6-

rych jest ona skierowana.

stae z utatwieri
rozmawiae,

"

gdy przedsiqbiorstwo

Miqdzynarodowego

bez uprzedzen,

kusji o sprawach

tecznie

36

na indywidualne

MNE: www.ilo.org/business

Dialog:

celu

mediator6w

Przyjqte przez Radq Administracyjnq Miqdzynarodowego Biura Pracy na 317 sesl
(marzec 20'l3 r.) i 320 sesji (marzec 2m 4 r.).
Przyjqte przez RadH Administracyjnq Migdzynarodowego BiuraPracyna 301ses3
(marzec 2008 r.).

zasad Deklaracji

w miqdzynarodowych

ternetow4, na kt6rej przedsiqbiorstwa, zwiqzki zawodowe i inni mogq
znale;2e

W tym
ii)

stosowania

MOP gwiadczone w ramach pomocy dla biznesu SCIbezptatne i niejaw-

na rzecz promowania

na poziomie

na temat

zasad zawartych

S(l dostqpne za posrednictwem Biura
MOP dla Biznesu w zakresie Miqdzynarodowych
Standard6w

W przypadkach,

Deklaragi MNE
krajowym dla rz,Hd6w, praco-

albo

Pracy (ILO Helpdesk for Business on International

przez Miqdzynarodowe Biuro Pracy:

i dziaiania

firm

normach dotycz4cych pracy
Wsparcia

Pomoc techniczna6

Og61na
obejmujq

prowadzona

i wytyczne

MNE w dziatalnosci

w tym zakresie.

Promocja
i)

Dalsze informacje

punkty

dotyczqcych

Biuro

ustali

Biura '?racy, 2eby siq

MBP stwarza

im neutralne

zar6wno

przedsiqbiorstwa,

i bqdzie

i, jesli to konieczne,

wywi,qzywae

i zwiqzek zgadzajq

siq ze swoich

prowadzilo
udzieli

S:(,

skorzy-

spotkae i

miejsce

po-

do dys-

jak i zwiqzku.

listq wykwalifikowanych

im wsparcia,

zeby

mogli

sku-

funkcji.

Przyjqte przez Radg Administracyjn4 Miqdzynarodowego Biura Pracy na 317 sesji
(marzec

2013 r.) i zrewidowane

na 329 sesji (marzec

37

2017 r.).

Biuro

uczestnicy dialogu powinni

i

podczas jego przebiegu

na tle

prze-

strzegae zasady 4cistej poufnogci. Kwestie zwiqzane z poufnogci4 bt,d.q
wczesniej przez uczestnik6w. Z tego wzglqdu, Biuro opra-

uzgodnione
cuje,

drodze konsultacji z sekretariatami

w

cownik6w
uwagq

uczestnik6w

W zale):nosci

b)

dialogu na linii przedsiqbiorstwo

udostqpnie

neutralne

i zwiqzek.

miejsce dla stron prowadzqcych

Powyzsze

a zwi4zkiem

wane

opierae siq na konsensusie stron, a nie

ra Wsparcia

za pogrednictwem: Biu-

MOP dla Biznesu (/LO Helpdesk for Business), sekretariat6w

grup

pracodawc6w

albo

podobnych

i pracownik6w,

krajowych punkt6w

narzqdzi i proces6w

3.

kontaktowych

nia

Tr6jstronnej

biorstw

1.

Celem
MNE,

jej

zasad

dotyczqcych

przedsiq-

i polityki

jest

jest

spo#ecznej

(procedura

postanowieri

procedury
kiedy

stosowa-

Deklaracji

wielonarodowych

interpretacji

dotyczqcych

interpretacja

to potrzebne

38

postanowien

dla rozwiqzania

w drodze

interpretagi)
Deklaracji

nieporozumienia

prawa

z niej korzystae:

i praktyki,
konwencji

i zaleceri

procedurze

doty-

powinny

dotyczqce

do

bye rozpatrywane

sprawy

dotycz.)ce

dotyczqcych

Biura

krajowego

pracy

r62nych

w

wtasciwe

bye rozpatry-

powinny

MOP

okreglonych w artylub

wniosk6w

nieformalnej

wolnogci zwiqzkowej

rzqd6w

interpretacji;

powinny

bye rozpa-

dotyczqce

trywane

przy uzyciu specjalnych procedur MOP maj,Hcych

za-

w tej dziedzinie.

Miqdzynarodowe

Biuro

Deklaracji

Pracy

po otrzymaniu

potwierdza

jego

odbi6r

pierw Prezydium Rady Administracyjnej.
o

bezposrednio
4.

przez

miqdzynarodowych

procedur

sprawie

ustawo-

kwestie

pretacjq

w Par'rstwach cztonkowskich

spor6w

nie mo2na

19, 22, 24 i 26 Konstytucji

cownik6w
rozpatrywania

dublowae

powinna

miqdzynarodowych

-ze sprawy

oraz zainteresowane

Procedura

nie

do spraw podlegaj4cych

i zaleceri

stosowanie

MOP.

3.

miqdzy

pracy,

krajowe;

kierowanych

sekretariaty grup pracownik6w

moze bye promowana

procedura

Dlatego

przy zastosowaniu

kutach

o jego zakor'czeniu.

Niniejsza

do

i praktyki

konwencji

stanowie wiq2qcej procedury.

i pracodawc6w

spos6b

do krajowego

oznacza,

mechanizmy

doradc6w lub ekspert6w,

koniec dialogu informuje

w 2aden

w odniesieniu

dawstwa

dialog powinien

na

w odniesieniu

sytuacji

czqcej wolnogci zwi.lzkowej.

konstruk-

ulatwie prowadzenie dialogu.

Biuro

w odniesieniu

b)

c)

- zwiqzek, moze:

zapewnie podczas dialogu miqdzy przedsiqbiorstwem

Powy):szy

a)

z zaistniatej

dotyczy.

procedur (krajowych lub MOP) ani tez pozosta-

dotyczqcych

dialog,

technicznych
c)

procedura

od charakteru wniosku, Biuro zapewniaj.Hc zaplecze

dla prowadzenia

tywny

Niniejsza

wyniklego

Deklaracja

wae z nimi w sprzecznogci.

dialogu w czasie jego trwania. 0 tym, kto

uczestnikiem dialogu, zadecydujq przedsiqbiorstwo

znaczenia,
kt6rych

obowi4zujqcych

i pra-

MOP, kryteria poufnogci i praktyk, jakie bqdq brane pod

w
przez

bqdzie

a)

grup pracodawc6w

2.

ich

stronami,

centralne

kazdym

od organizacji,

Prezydium

Rady

konsultacji

w grupach,

o

Administracyjnej
o tym,

go naj-

z ustqpem
decyduje

czy wniosek

rz4d

pracodawc6w

interpretagq,

zgodnie

o inter-

Biuro informuje

organizacje

wniosku

wniosku
i przedktada

i pra-

otrzymanym
5 b) i c).

jednomyglnie
jest

zgodnie

po

z pro-

cedur.H mozliwy do przyjt,cia. Jesli nie bt,do mogli osi4gnqe porozumienia,
nej, kt6ra

wniosek
podejmie

zostanie
stosownq

39

odeslany
decyzjq.

do Rady Administracyj-

5. Wnioski o interpretacjq mog4 bye kierowane do Biura:
a)

lub pracownik6w,

pracodawc6w
b)

lub pracownik6w,

pracodawc6w

organizacjt,

krajowq

przez

organizacji

krajowej

na wniosek

albo

inicjatywy,

wiasnej

z jego

albo

czlonkowskiego

rz.qd Par'istwa

przez

z reguly

reprezentatywn4 na krajowym i/lub bran,:owym poziomie,
bye z

winny

kraju,

w danym

organizacji

tralnych

cen-

za pogrednictwem

przekazywane

reguly

po-

wnioski

6. Takie

w ustqpie

ustalonych

na warunkach

c) przez miqdzynarodow4 organizacjt, pracodawc6w lub prakrajowe-

czionka

reprezentatywnego

w imieniu

cownik6w
go.
6.

mo2na
a)

w

przewidzianych

W przypadkach
skladae,

ze:
do

wniosku

zlozenia

odm6wit

rzqd

zainteresowany

5 b) i c), wnioski

ustqpie

jest wykazanie,

jesli mo;:liwe

Biura,

lub
b)

Wykorzystane

Administracyjnej.

w tym

dla informacji,

kraju.

w danym

terminu,

w jakim

Projekt

odpowiedzi

rzqdowe

konsultacji

wszelkie

zostanq
oraz

na wniosek,

przygotowu-

z Prezydium

moze

kt6ry jest

mo;:liwy

Rady

wlagciwe zr6i pracowni-

pracodawc6w

prosie Biuro
przestaeinformacje.

Prezydium

nale2y

Biuro

ich przyjqcia,

w drodze

odpowiedzi

je projekt

8.

siq do

zwr6ci#a

organizacja

odkqd

kryteria

speiniajq

Jesli wnioski

k6w

miesiqce

i nie uzyskatajego stanowiska.

rz4du
7.

trzy

uptynqly

o wskazanie

do przyjqcia,

bqdzie rozpatrzony i zatwierdzony przez RadqAdministracyjn,H.
9.

Odpowiedz,
sowanym

po jej zatwierdzeniu,
stronom

Miqdzynarodowego

i opublikowana
Biura Pracy.
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zostanie
w

przekazana
Oficjalnym

zaintereBiuletynie

