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Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ Solidarność

Szanowni Państwo!
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły nam wiele zmian politycznych, gospodarczych i
społecznych. Inicjatorem bądź współtwórcą tych zmian niejednokrotnie był NSZZ
„Solidarność”. Koniec zimnej wojny dał początek nowym możliwościom i usunął stare ograniczenia. Nastąpił
gwałtowny rozwój procesów globalizacji, charakteryzujący się swobodnym przepływem kapitału, nadając gospodarce rynkowej niekwestionowane znaczenie.
Dziś wiemy, że globalizacja nie przyniosła oczekiwanych korzyści w wymiarze światowym. Brak kontroli nad
tymi procesami, w szczególności nad rynkiem finansowym, przyczynił się do sytuacji, w której korzyści z globalizacji czerpią głównie kraje wysoko uprzemysłowione, marginalizując rozwój społeczno – gospodarczy
państw najbiedniejszych. A przecież współczesny świat potrzebuje sprawiedliwej globalizacji, będącej szansą
dla wszystkich.
Międzynarodowy kryzys gospodarczy ujawnił i wyostrzył istniejące nierówności społeczne, wskazał na nieskuteczność stosowania doraźnych, krótkookresowych rozwiązań oraz zwrócił uwagę na złożoność międzynarodowej gospodarki, w której nie można stosować tych samych uniwersalnych rozwiązań i reform oraz oczekiwać takiej samej skuteczności we wszystkich krajach. Skutki recesji to wysokie globalne bezrobocie, nadmierne zadłużenie poszczególnych krajów, wzrost cen żywności, który zepchnął wiele milionów ludzi w sferę ubóstwa. To wszystko wskazuje na potrzebę wdrażania polityk rozwoju gospodarczego opartych na trwałym
wzroście oraz uwzględniających aspekty społeczne.
Podstawą tych polityk i strategii powinno być przestrzeganie praw człowieka, których łamanie w biznesie międzynarodowym staję się niepokojąco powszechnym zjawiskiem występującym także w Polsce. Firmy międzynarodowe z jednej strony przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego kraju,
a z drugiej ich bezprawne działania w obszarze łamania praw pracowniczych i związkowych przyczyniają się
do wysokich kosztów społecznych.
NSZZ „Solidarność” takich efektów globalizacji nigdy nie zaakceptuje. Dla naszego związku walka
o przestrzeganie praw pracowniczych zawsze była i będzie jednym ze statutowych priorytetów. Przed
nami jeszcze wiele pracy, potwierdza to m.in. niniejsze opracowanie, przybliżające problematykę praktyk
przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie łamania praw człowieka w miejscu pracy. Choć w naszym
kraju prawo gwarantuje podstawowe wolności związkowe, to wciąż powszechna jest wrogość wobec działalności związkowej, a naciski i szykany wobec związkowców to zjawiska codzienne. Pomimo tego, że w Polsce
walka ze związkami zawodowymi nie przybiera skrajnie dramatycznych form, to jednak wciąż jest jeszcze
wiele do zrobienia w zakresie obrony praw pracowniczych i związkowych.
W niniejszym opracowaniu nie chcemy jednak skupiać się tylko na negatywnych postawach firm. Pragniemy
także pokazać, jak przedsiębiorstwa międzynarodowe, realizując zasady dialogu społecznego, mogą przyczyniać się do rozpowszechniania dobrych praktyk oraz rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu.
Zapraszam do lektury!
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Liliana Anam
Właściciel i manager CSRinfo

Podejście do zarządzania firmą zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) skupia szczególną uwagę na przestrzeganiu prawa w miejscu
pracy i na tworzeniu relacji z pracownikami. Główne standardy związane z CSR
poświęcają uwagę zarówno przestrzeganiu praw człowieka, jak i budowaniu relacji z pracownikami. Najnowsza norma społecznej odpowiedzialności ISO 26000 dedykuje tym tematom odrębne sekcje. Podobnie standard dotyczący raportowania społecznej odpowiedzialności Global Reporting Initiative G3 wymaga od raportującej firmy wskazania działań w zakresie stosunków pracy, jak i w zakresie kwestii praw człowieka.
W Polsce pytanie dotyczące tego, czy firma podejmuje działania mające na uwadze przestrzeganie praw
człowieka budzi niejednokrotnie zaskoczenie. Jako że Polska ratyfikowała najważniejsze konwencje związane z prawami człowieka, znajdują one odzwierciedlenie w polskim prawie. Niemniej, jak wskazuje autorka
niniejszej publikacji Joanna Szymonek, „samo istnienie prawa czy ratyfikowanie konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) nie świadczy o jego przestrzeganiu”. Dlatego standardy społecznej odpowiedzialności biznesu wymagają zwrócenia uwagi na rolę firmy w zakresie urzeczywistniania praw człowieka, na które
firmy w szczególności mają wpływ jako pracodawcy. I w tym kontekście prawa człowieka prezentowane są
w poniższej publikacji.
Jednym z kluczowych narzędzi budowania dobrego środowiska pracy jest otwarty dialog z pracownikami
i umożliwienie im zabierania głosu w sprawach firmy. Dialog wymaga jednak chęci jego podjęcia z obu stron,
jak również otwartości na jego rezultaty i wynikające z nich zmiany. Niestety praktyka pokazuje, że zarówno
pracodawcy jak i związki zawodowe nie zawsze są przygotowane do prowadzenia takiego dialogu. Podejście
odpowiedzialnego biznesu oferuje narzędzia dialogu np. w standardzie „AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy”, który można wykorzystać przy prowadzeniu dialogu z pracownikami oraz szerzej z interesariuszami firmy. Są też firmy, które same tworzą ramy dialogu i taki przykład zawiera również poniższe opracowanie.
Publikacja ma charakter wprowadzający i pokazuje nam jedynie fragment szerokiej tematyki związanej
ze współczesną rolą związków zawodowych i ich relacją z biznesem. Prezentuje ona zarówno skalę globalną,
jak i polską perspektywę. Przedstawione przykłady nawiązują do najlepszych tradycji związkowych i pokazują, w jaki sposób działacze związkowi na całym świecie walczą o zapewnienie podstawowych praw człowieka
i godne warunki pracy.
CSRinfo zajmuje się wspieraniem biznesu we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego polecam tę publikację uwadze zarówno menedżerom zajmującym się kwestiami pracowniczym, jak i przedstawicielom związków zawodowych.
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1. Związki zawodowe i społeczna odpowiedzialność biznesu
W debacie na temat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responisibility, w skrócie CSR) przeoczeniu nie powinny ulec kwestie wolności zrzeszania się, prawa do rokowań zbiorowych, zakazu
dyskryminacji działań związkowych, innymi słowy fundamentalne prawa i wolności człowieka. W Konstytucji RP
wolność zrzeszania się uznana została w art. 59 za jedno z podstawowych praw i wolności politycznych. Wyżej
wymienione zagadnienia w dużej mierze dotyczą działania związków zawodowych. Organizacje te reprezentują
jedną z najważniejszych grup interesariuszy wewnętrznych, czyli pracowników.
Związki zawodowe, działając na rzecz przestrzegania standardów pracy stanowiących istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywnie przyczyniają się do rozwoju CSR w Polsce, Europie i na świecie.
Należy podkreślić, że ruch związkowy odrzuca koncepcję społecznej odpowiedzialności, która nie uwzględnia
dialogu. Jedynie rzeczywisty i partnerski dialog może przyczynić się do wdrożenia działań społecznie odpowiedzialnych. Podstawą istnienia i budowania tego dialogu jest poszanowanie prawa do zrzeszania się i prowadzenia rokowań zbiorowych. Globalizacja znacznie ułatwiła swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przedsiębiorstwom ponadnarodowym. Często podmioty te stosują podwójne standardy w różnych lokalizacjach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dyskryminacyjne praktyki wobec pracowników i członków
związków zawodowych, łamiąc tym samym fundamentalne prawa człowieka w miejscu pracy.
Niniejsza publikacja ma dwa cele: po pierwsze stanowi wprowadzenie i zaproszenie Państwa do lektury opracowanego przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych „Rocznego przeglądu łamania praw
związkowych”, który prezentuje przykłady praktyk antyzwiązkowych oraz zmiany w prawie, które ograniczają
swobodę działania związków zawodowych, mają niekorzystny wpływ na rozwój dialogu społecznego lub
w znaczny sposób osłabiają ochronę pracowników przed bezprawnym działaniem pracodawców. Drugim zaś
celem jest zaprezentowanie takich praktyk firmowych, które uwzględniają prowadzenie biznesu w oparciu o zasady dialogu społecznego, poszanowanie praw pracowniczych i inwestycje w kadry.

1.1. Prawa człowieka w miejscu pracy
Dynamika procesów globalizacyjnych wymusza na przedsiębiorstwach międzynarodowych coraz większą presję konkurencji i utrzymania pozycji rynkowej. Za kluczowych graczy na rynku globalnym uważane są obecnie
przedsiębiorstwa międzynarodowe, nie można jednak zapominać o roli państw w kształtowaniu współczesnego
gospodarczego świata.
Globalizacja i internacjonalizacja biznesu doprowadziły do prywatyzacji funkcji, które dotychczas pełnione były
przez państwo oraz spowodowały przesunięcie odpowiedzialności i władzy z rządu na siły rynkowe 1. Z raportu
Uniwersytetu w Edynburgu dotyczącego łamania praw człowieka przez europejskie korporacje prowadzące
działalność gospodarczą w krajach trzecich wynika, że umiędzynarodowienie biznesu prowadzi do powiększającej się rozbieżności między zdolnością do prowadzenia działalności gospodarczej przez korporacje międzynarodowe, a zdolnością państwa do nadzorowania tej działalności 2. O kryzysie struktur państwowych spowodownym
jednostronną dynamiką rozwoju gospodarczego pisze prof. Anna Dylus, tłumacząc taki stan rzeczy zachwianiem proporcji między gospodarką, polityką a społeczeństwem 3.
1

Augenstein D., Study of the Legal Framework on Human Rights and Environment Applicable to European Enterprises Operating Outside the European Union, The University of Edinburgh, Edinburgh 2010.
2
Tamże.
3
Dylus A., Globalizacja, refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005.
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Zdaniem autorki oznaką kryzysu państwa narodowego jest brak zdolności do pełnienia makroekonomicznych
funkcji, polegającej m.in. na tym, że obecne państwo nie jest w stanie za pomocą regulacji i polityk radzić sobie
z zagadnieniami światowej gospodarki i konkurencji, gdyż globalizacja tę zdolność ogranicza. Globalne problemy mogą być rozwiązane tylko na poziomie międzynarodowym. Sprawiedliwa globalizacja, będąca szansą dla
wszystkich, wymaga tworzenia i wdrażania polityk rozwojowych uwzględniających aspekty społeczne w gospodarce. Jednym z instrumentów takiej polityki są międzynarodowe standardy pracy.
Oczywiście samo istnienie prawa czy ratyfikowanie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nie
świadczy o jego przestrzeganiu. Powszechnie obserwowany brak skutecznego systemu kar za bezprawne działania pracodawców oraz brak nadzoru ze strony państwa prowadzi do pogłębiania się korporacyjnych patologii
i nie zniechęca nieuczciwych przedsiębiorców do stosowania nielegalnych praktyk. Miękkie prawo w postaci
zaleceń, wytycznych, czy kodeksów postępowań nie stanowi formy zobowiązań o wiążącym charakterze,
a w związku z tym prawa te nie są wystarczającą gwarancją zgodności działań, natomiast w znacznym stopniu
przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku firm i czerpania z tego tytułu korzyści. McCrudden zaś
wskazuje, że im więcej tworzonych jest międzynarodowych standardów w obszarze CSR, tym bardziej widoczna
staje się przepaść między aspiracjami a rzeczywistością4 .
Presja konkurencji na globalnych rynkach często prowadzi do szukania przez firmy oszczędności, np. w postaci
przenoszenia produkcji do krajów o niższych lub znacznie niższych standardach dotyczących kwestii takich, jak
prawa człowieka (w tym prawa pracownicze), czy też ochrona środowiska naturalnego.
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której nawet niższe standardy nie są przestrzegane i tym samym wykorzystywana jest słabość systemu prawnego państwa przyjmującego inwestycję, który niedostatecznie chroni
pracownika przed takim działaniem.
Powszechne jest przestrzeganie prawa w centrali firmy, tworzenie rozbudowanych strategii społecznej odpowiedzialności biznesu i czerpanie korzyści z wykreowanego wizerunku we wszystkich krajach prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko w tym gdzie działania społecznie odpowiedzialne są faktycznie wdrażane. Warto
dodać, że stosowanie podwójnych standardów dotyka nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią (region atrakcyjny
inwestycyjnie dla krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych) oraz gospodarki wschodzące, ale staje
się zjawiskiem obecnym także i w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie coraz częściej podnoszona jest
kwestia stosowania podwójnych standardów przez firmy europejskie w obszarze respektowania praw związkowych.
Inną często stosowaną przez firmy międzynarodowe formą pseudo-odpowiedzialnej działalności jest wybielanie
wizerunku. Łamanie praw człowieka, czy praw związkowych tuszowane jest intensywną działalnością np. na
rzecz ochrony środowiska czy działalnością dobroczynną dobrze „obudowaną” wszelkimi technikami public relations, mającymi na celu wykreowanie korzystnego wizerunku firmy.
Łamanie prawa nie może być usprawiedliwiane potrzebą dynamicznego rozwoju gospodarczego, koniecznością
sprostania wyzwaniom współczesnego rynku światowego, czy też antykryzysowym zaciskaniem korporacyjnego
pasa. Prawo powinno być przestrzegane we wszystkich krajach prowadzenia działalności gospodarczej przez
firmę międzynarodową. Respektowanie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw stanowi jedno z największych
wyzwań społecznych naszych czasów.

4

McCrudden, Ch, Corporate Social Responsibility and Public Procurement, University of Oxford Faculty of Legal Studies, Research Paper Series, Working Paper No 9/2006.
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Tymczasem światowe dane dotyczące łamania praw człowieka są alarmujące. Coraz częściej podnoszona jest
kwestia łamania praw człowieka przez korporacje europejskie w krajach trzecich.
Łamaniem praw człowieka będzie np. łamanie praw pracowniczych, ale także degradacja środowiska naturalnego w krajach trzecich, która negatywnie wpływa na zdrowie i życie mieszkańców tych regionów. Przeciwko takim
korporacyjnym praktykom protestuje nie tylko ruch związkowy, ale także coraz więcej organizacji społeczeństwa
obywatelskiego. Intensywność i międzynarodowy wymiar prowadzonych kampanii społecznych w tym obszarze
może świadczyć o skali problemu. Jednym z przykładów są działania Europejskiej Koalicji na Rzecz Sprawiedliwości Korporacyjnej (ang. European Coalition for Corporate Justice) w ramach kampanii „Prawa dla ludzi reguły
dla biznesu” (ang. Rights for People Rules for Business).
Potrzebę uregulowania kwestii związanych z przestrzeganiem praw człowieka przez biznes międzynarodowy
podnosi także sprawozdawca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, prof. John Ruggie.
Zdaniem profesora, źródłem problemów dotyczących biznesu i praw człowieka są luki istniejące w regulacji
działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W swoim raporcie Ruggie (Szanuj, Chroń, Napraw - ang. Respect,
Protect, Remedy) podkreśla nie tylko konieczność przestrzegania prawa przez firmy międzynarodowe
we wszystkich krajach gdzie biznes jest zlokalizowany, ale także konieczność wzmocnienia roli państwa jako
skutecznego obrońcy i egzekutora szeroko pojętych praw człowieka, w tym praw pracowniczych.

1.2. Prawa człowieka i prawa związkowe
Nie bez znaczenia dla przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy pozostaje kwestia respektowania praw
związkowych. W krajach o niskich standardach pracy związki zawodowe pełnią kluczową rolę w obronie praw
pracowniczych, a zatem i praw człowieka. Działania związków zawodowych nie są wolne od dyskryminacji, przybierającej w niektórych częściach świata najdrastyczniejsze formy. W przypadku Polski łamanie praw związkowych nie dotyczy tylko firm z kapitałem zagranicznym, ale także działań krajowych pracodawców. Wolność zrzeszania się oraz prawo do rokowań zbiorowych zawarte zostały w dwóch konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy: Konwencji Nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych i Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad organizowania się i rokowań zbiorowych. W tym roku mijają 62 lata od ratyfikacji Konwencji 87, którą jest objęta jedynie połowa aktywnej gospodarczo populacji świata.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ang. ITUC) zrzesza 305 organizacji w 151 krajach i terytoriach na wszystkich kontynentach, skupiając wokół swojej
działalności 175 milionów członków z czego 40 proc. stanowią kobiety. Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) przygotowuje i publikuje Roczny przegląd łamania praw związkowych, odnotowujący przypadki dyskryminacji praw
związkowych z całego świata.
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2.

O rocznym przeglądzie łamania praw związkowych

Publikacja danych na temat łamania praw związkowych w postaci zbiorczego międzynarodowego raportu ukazuje się w czerwcu każdego roku. Publikacja wydawana jest przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (MKZZ). Zarówno wydanie książkowe jak i multimedialne zawiera podział na regiony świata, co pozwala
zrozumieć istniejące trendy badanego zjawiska oraz ich związek z rozwojem sytuacji politycznej i społecznoekonomicznej poszczególnych krajów danego regionu. O szczegółach technicznych związanych z pracami przygotowawczymi opowiada Nadine Thievenet z Biura Praw Człowieka i Praw Związkowych (ang. HTUR- Human
and Trade Union Rights).
Czemu służy Przegląd? Co jest jego głównym celem?
N.T Roczny przegląd łamania praw związkowych jest najistotniejszym dokumentem traktującym o kondycji i warunkach funkcjonowania związków zawodowych na świecie. Przegląd umożliwia ocenę poziomu przestrzegania
praw związkowych w wymiarze globalnym oraz ujawnia przypadki łamania tychże praw. Stanowi wiarygodne źródło informacji na temat przestrzegania praw pracowniczych oraz wolności zrzeszania się na poziomie krajowym,
regionalnym oraz międzynarodowym. Przegląd stanowi sztandarową publikację MKZZ przyciągającą uwagę opinii publicznej. Warto wspomnieć o edukacyjnej wartości tegoż dokumentu. Jest on wykorzystywany do działań
szkoleniowych przez organizacje afiliowane, podnoszenia świadomości społecznej, lobbowania rządów oraz jako
własne źródło informacyjne. Wykorzystywany jest także przez instytuty naukowe oraz akademickie do prac naukowo-badawczych.
Jak wygląda proces przygotowania światowego Przeglądu?
N.T Przegląd jest wewnętrznym dokumentem związków zawodowych i tak też jest przygotowywany. Do najważniejszych etapów procesu przygotowawczego należą: zbieranie informacji i ich weryfikacja, przygotowanie profili
krajowych, redakcja tekstów z perspektywy polityki związkowej, tłumaczenie i korekta oraz projekt graficzny
i drukowanie. Kiedy dokument jest gotowy następuje ważny etap komunikacji na temat publikacji. Inauguracja
rocznej edycji ma miejsce podczas corocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP w Genewie.
Ile osób jest zaangażowanych w prace nad raportem?
N.T Sporo. Oprócz koordynatora i asystenta wszystkie organizacje afiliowane lub/i prawnicy odpowiedzialni
są za zbieranie informacji dotyczących łamania praw związkowych i pracowniczych przez cały rok. Te informacje
z poziomów krajowych przekazywane są do Biura HTUR oraz osób przygotowujących wstępne opisy dotyczące
sytuacji w poszczególnych krajach. W przygotowanie związkowego tekstu oraz jego redakcję zaangażowani
są pracownicy Biura HTUR oraz przedstawiciele regionalni. Następnie przychodzi kolej na żmudną pracę tłumaczy, którzy przekładają tekst na cztery oficjalne języki to jest: angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. Nie należy także zapominać o korekcie.
W jaki sposób zbierane są informacje do raportu?
N.T Każdego roku organizacje afiliowane czyli związki zawodowe w różnych krajach oraz GUFs (ang. Global
Union Federations – Federacje Globalnych Związków Zawodowych) proszone są przesłanie stosownych informacji do Biura HTUR. Dane dostarczane przez krajowe organizacje związkowe nie stanowią jedynego źródła informacji. HTUR czerpie także informacje z przez cały rok z biuletynu GUFs, mediów jak również danych dostarcza-
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nych przez organizacje pozarządowe.
Ile czasu zajmuje przygotowanie Przeglądu?
N.T Jak już wspomniałam proces zbierania informacji, które zostaną opublikowane w przeglądzie rocznym odbywa się przez cały rok. Prace przygotowawcze trwają ok. 8 miesięcy począwszy od wstępnego zarysu (listopad)
do ogłoszenia i dystrybucji, która ma miejsce w czerwcu.
Jak przedstawia się kwestia wiarygodności danych zawartych w Przeglądzie?
N.T Głównie informacja pochodzi od organizacji afiliowanych. Trzeba tutaj podkreślić, że przekazywane informacje nie stanowią osobistych odczuć czy ocen osób poszkodowanych bezprawnym działaniem przedsiębiorstw,
rządów czy instytucji państwowych. Informacje muszą opierać się na faktach. GUFs także sprawdzają podawane
w formularzach dane. Nie należy także zapominać, o systemie redakcyjnym, weryfikacji danych przez koordynatorów i przedstawicieli HTUR odpowiedzialnych za poszczególne regiony.
Roczny Przegląd ewoluuje i zmienia się, czego dotyczą zasadnicze zmiany?
N.T Pracownicy Biura HTUR kontynuują pracę nad poprawą dokumentu zarówno w kwestii formatu, jak i zawartości oraz usprawnienia procesu przygotowywania. Postęp został odnotowany zarówno w procesie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W pierwszym przypadku chodzi o przygotowanie i planowanie, w drugim zaś o działania
w obszarze komunikacji i współpracy z mediami.
Zmiana formatu Przeglądu została wdrożona w 2010 roku właśnie w kwestiach wymienionych powyżej czyli
zwartości, metod i sposobów przekazywania informacji dotyczących raportu. Tutaj dużym osiągnięciem była
kampania, która uczyniła Przegląd bardziej widocznym i dostępnym dla szerszej publiczności, w szczególności
tej, która nie zetknęła się jeszcze z tym dokumentem. Przygotowane zostały specjalne plakaty oraz filmy video,
które umieszczone zostały na kanale youtube. Wydrukowane zostały ulotki informacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje także zmiana okładki oraz formatu raportu. Mniejszy format, „przyjazny dla użytkownika” usprawnił dystrybucję i znacznie zwiększył walor użytkowy publikacji. Zamiast płyt CD użyliśmy innego nośnika, a mianowicie
USB na których znalazły się wszelkie dane, co także sprzyjało skuteczniejszej dystrybucji i pozwoliło dotrzeć
do szerszego grona osób. Warto dodać, że przegląd za 2010 rok spotkał się ze sporym zainteresowaniem mediów.
Europejska część raportu została przetłumaczona na język rosyjski, zaś cześć dotycząca krajów Bałkańskich
na język krajów byłej Jugosławii. Podobnie postąpiliśmy w przypadku krajów regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, tłumacząc Przegląd w stosownej części na język arabski.
O ile formuła przedstawiania informacji dotyczących praktyk łamania i dyskryminacji pozostaje taka sama, o tyle
przeformatowana została struktura dotycząca treści informacji prawnej. Sposób przedstawiania informacji dotyczących kwestii prawnych został ujednolicony i zharmonizowany dla wszystkich regionów. Prace o podobnym
charakterze są też prowadzone przez Biuro HTUR nad stroną internetową i danymi tam umieszczanymi. Podobnie jak w przypadku Przeglądu, ujednolicenie struktury przedstawianych informacji ma wzmocnić walor użytkowy
raportu poprzez możliwość dokonania analizy porównawczej zjawisk występujących w poszczególnych krajach
i regionach świata.
Wiadomo, że poprzez lata trendy w prześladowaniach związkowców, czy też praktyki dyskryminacyjne
nieco się zmieniają, w zależności od rozwoju krajów i regionu. Czy mogłabyś w kilku słowach opisać jakie są Twoim zdaniem najbardziej znaczące zmiany np. w prawie lub praktykach korporacyjnych?
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N.T To oczywiście wymaga głębszej analizy, ale ogólnie rzecz ujmując najbardziej charakterystyczne jest używanie argumentu kryzysu finansowego i gospodarczego jako pretekstu do osłabienia i podważania praw związkowych. Procesy globalizacyjne powodują, że związkom coraz trudniej jest skutecznie bronić swoich praw. Rozbijanie związków oraz presja, którą coraz bardziej wywierają na związki pracodawcy. Nie bez znaczenia jest także
wzrost nieformalnego zatrudnienia oraz rozwój nietypowych i niestabilnych form pracy obserwowany zarówno
w krajach regionu jak i w poszczególnych branżach. Ponadto, bezkarność praktyk dyskryminacyjnych
w krajach Ameryki stanowi niepokojąco rosnący problem.
Czy podczas Twojej pracy nad raportem spotkałaś się z przypadkiem łamania praw związkowych, który
w szczególny sposób zapadł ci w pamięć?
N.T Mordowanie działaczy związkowych. Ten trend niestety wzrasta. Są to najdrastyczniejsze formy łamania
praw człowieka i praw związków zawodowych, o których musimy mówić. Ameryka Łacińska wciąż pozostaje
„regionem śmierci” jeśli chodzi o działalność związkową.

Z Nadine Thievenet rozmawiała Joanna Szymonek, specjalista NSZZ „Solidarność”
Nadine Thievenet koordynuje prace związane z publikacją rocznego przeglądu. W Biurze MKZZ odpowiedzialna
jest w szczególności za region PERC (ang. Pan European Regional Council - Pan-Europejska Rada Regionalna). Nadine koordynuje także sieć współpracy na rzecz obrony praw człowieka i praw związkowych w regionie
europejskim.
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3. Przypadki naruszeń praw związkowych. Roczny przegląd łamania
praw związkowych 2010
Dyskryminacja działaczy związkowych przyjmuje różne formy. Do najdrastyczniejszych należą zabójstwa, okaleczenia działaczy związkowych, stosowanie innego rodzaju przemocy fizycznej i psychicznej, ograniczanie wolności, itp. Te wyjątkowo brutalne akty dyskryminacji związkowej mają miejsce głównie w krajach rozwijających się
oraz w tych gdzie niezależna działalność związkowa związana jest z rozwojem ruchu demokratycznego.
Jak donosi Przegląd, w roku 2009 dokonano 101 zabójstw, w roku poprzedzającym liczba zabójstw była mniejsza, tj. śmierć poniosło 76 działaczy związkowych, zaś dane z tegorocznego przeglądu wskazują na 90 zabitych.
W krajach Europy także dochodzi do aktów dyskryminacji, jednakowoż mają one nieco inny charakter. Aresztowania, represje, zwolnienia z pracy, szantażowane, nękanie i ośmieszanie pracowników należących i prowadzących działalność związkową to typowe formy dyskryminacji występujące w regionie Europy.
Do osłabienia działań związkowych przyczyniają się także zmiany legislacyjne wprowadzone w niektórych krajach, uelastyczniające kodeksy pracy, „rozluźniające” systemy ochrony socjalnej i uderzające w istniejące systemy stosunków pracy oraz ograniczające prawa związkowe.
Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ kryzysu finansowego na stosunki pracy oraz sytuacje pracowników
w wymiarze globalnym. Kryzys spowodował, że ogromna liczba pracowników zmuszona była podejmować pracę
w warunkach niebezpiecznych i niestabilnych. Zgodnie z szacunkami MOP niemal 50 proc. globalnej siły roboczej jest zatrudniona w takich właśnie warunkach. To dotyczy w szczególności Specjalnych Stref Ekonomicznych
w Południowo Wschodniej Azji i Środkowej Ameryce, pracowników domowych (Bliski Wschód, Azja PołudniowoWschodnia), imigrantów oraz pracowników rolnictwa. Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że kobiety reprezentują
większość zatrudnionych w wyżej wymienionych sektorach. Co więcej, wzrost nieformalnego zatrudnienia i rozwój atypowych form pracy jest widoczny we wszystkich systemach stosunków pracy oraz regionach świata. Pracownicy doświadczają olbrzymich trudności z organizowaniem się i egzekwowaniem związkowych oraz pracowniczych praw.
Poniżej zaprezentowana została charakterystyka trendów regionalnych wraz z przykładami łamania praw człowieka w miejscu pracy.

3.1. Afryka
Szczególnie brutalne tłumienie strajków miało
miejsce w 2009 roku w Afryce Płd. Policja strzelała do strajkujących. Burundi i Czad to kraje, gdzie
odnotowano kilka prób zabójstwa obrońców praw
człowieka i związków zawodowych. W Algierii
i Kenii nauczyciele uczestniczący w manifestacji
na rzecz poprawy warunków pracy zostali w krwawy sposób rozgromieni i aresztowani, w wyniku
czego odnieśli poważne obrażenia, zaś 90 000
nauczycieli w obu krajach otrzymało nakaz wystąpienia ze związku.

Afryka Płd. Fot.MKZZ
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W Egipcie została utworzona pierwsza od 50 lat niezależna organizacja związkowa. Od chwili powstania organizacja i jej członkowie są szykanowani i napadani, zaś za jedyną organizację związkową uznawana jest związana
z partią rządzącą Egipska Federacja Związków Zawodowych.
W Zimbabwe odnotowane zostały szczególnie dotkliwe akty przemocy wobec działaczy związkowych. W celu
ukarania związkowców zarządzono zwolnienia grupowe i aresztowania; odnotowano także ciężkie pobicia i postrzelenia związkowych aktywistów przez policję. Dokonano także napadu na dom jednego z liderów związkowych.
W Suazi Stan Wyjątkowy obwiązuje od 35 lat. Aresztowania działaczy związkowych czy pobicia protestujących
nie należą tutaj do rzadkości. Od łamania praw człowieka i praw związkowych nie jest wolny także Sudan. Prawo
dopuszcza działanie związków zawodowych kontrolowanych przez rząd, jednakże związane jest raczej z dyscyplinowaniem pracowników niż obroną ich interesów. Związkowcy działający w niezależnych organizacjach żyją
w ciągłym strachu, a od 2009 nie nastąpiła żadna poprawa tej sytuacji.
Fundamentalne prawa związkowe są gwarantowane w wielu konstytucjach krajów afrykańskich. Jednakże kwestia wdrożenia tegoż prawa wygląda zupełnie inaczej. Dialog społeczny jest często ograniczony lub w ogóle nie
ma miejsca, zaś żądania pracowników i ich przedstawicieli często są ignorowane i odrzucane zarówno przez
pracodawców jak i przez rządy. Nawet w przypadku podpisania układu zbiorowego, często zdarza się, że nie jest
on przestrzegany. Problem ten w szczególności dotyczy krajów takich jak Kamerun, Kenia, Liberia, Nigeria, Tanzania i Wybrzeże Kości Słoniowej. Rządy Algierii, Suazi oraz Republiki Środkowej Afryki często odmawiają rejestracji związków zawodowych. Prawo do strajku jest często naruszane. Pracownicy niejednokrotnie są szykanowani za udział w strajkach i demonstracjach.

3.2 Ameryka
To region, w którym dochodzi do najbrutalniejszych działań antyzwiązkowych: morderstwa, groźby zabójstwa,
porwania związkowych aktywistów. Dla działaczy związkowych Ameryka Łacińska to kontynent śmierci. W 2009
roku odnotowano następującą liczbę zabójstw: 48 w Kolumbii, 16 w Gwatemali, 12 w Hondurasie, 6 w Meksyku,
4 w Brazylii i 3 zabójstwa na Dominikanie.
Pomimo tego, że Ameryka Łacińska nieco
lepiej

poradziła

sobie

z

zawirowaniem

na rynku finansowym, kryzys oraz spowolnienie gospodarcze, które dotknęły gospodarkę światową, także w tym regionie odcisnęły swoje piętno. Niektóre rządy, jak np.
rząd Kostaryki, użyły kryzysu jako pretekstu
do osłabienia pozycji działań związków zawodowych oraz ograniczenia ich praw. Represje antyzwiązkowe nasilają się w postaci
aresztowań, tortur, tworzenia „czarnych list
związkowców”, gróźb pozbawienia życia

Honduras. Fot.MKZZ

w związku z prowadzeniem działalności na rzecz obrony praw pracowniczych.
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W Specjalnych Strefach Ekonomicznych tworzenie organizacji związkowych jest utrudniane lub uniemożliwiane
przez prawo lub presję wywieraną przez pracodawców, co z kolei uniemożliwia walkę o poprawę warunków
pracy w tych miejscach. Prawo do rokowań zbiorowych jest także poważnie zagrożone. Do pozytywnych zmian
można zaliczyć decyzję nowego rządu Salwadoru, która umożliwia organizowanie się pracowników w związki
zawodowe również w sektorze publicznym. Decyzja ta pozwoliła na długo oczekiwaną rejestrację kilku organizacji związkowych.
W Boliwii w 2009 zmiany konstytucyjne wzmocniły ochronę związków zawodowych, pewne ograniczenia pozostały jednak bez zmian, jak np. konieczność uzyskania pozwolenia rządu na utworzenie związku zawodowego.
W Argentynie decyzją Sądu Najwyższego zwiększono ochronę działaczy związkowych, którą poprzednio objęta
była wąska grupa liderów związkowych.
Do tego regionu należą także państwa wysokorozwinięte jak stany Zjednoczone czy Kanada. W pierwszym
z wymienionych krajów związki zawodowe i pracownicy również doświadczają dyskryminacyjnych praktyk. Prawo
niedostatecznie chroni wolność związkową zapewniając pracodawcom olbrzymią swobodę w różnych działaniach. Antyzwiązkowa dyskryminacja i unikanie rokowań zbiorowych są powszechnym zjawiskiem. Niezwykle
interesującą praktyką jest stosowanie podwójnych standardów pracy w Stanach Zjednoczonych. Przykładem
mogą być działania znanej niemieckiej firmy telekomunikacyjnej, która przestrzega standardów pracy (zwłaszcza
w kwestii tworzenia organizacji związkowych i przystępowania do nich) w spółce matce, natomiast w spółce córce znajdującej się w Stanach Zjednoczonych dopuszcza się dyskryminacyjnych antyzwiązkowych praktyk.
W Kanadzie prawo chroni rokowania zbiorowe, jednakże istnieją pewne restrykcje w zależności od prowincji.
Pracownicy zatrudnieni w rolnictwie w prowincjach Alberta czy Ontario są wykluczeni z prawa do organizowania
się i rokowań zbiorowych. Ograniczane jest prawo do strajku. Szczególnie dotyczy to pracowników służb publicznych.

3.3 Azja i Pacyfik
Ten region również nie pozostał wolny od śmiertelnych ofiar działań antyzwiązkowych. Krwawo tłumione były
masowe protesty organizowane w niektórych krajach regionu. Pomimo tego, że na Filipiny została wysłania misja
MOP mająca na celu zbadanie zarzutów morderstwa i uprowadzenia działaczy związkowych, nie zaprzestano
antyzwiązkowych działań. Prześladowania związkowców takie, jak zabójstwa czy porwania - były kontynuowane, czyniąc tym samym Filipiny jednym z najniebezpieczniejszych dla działaczy związkowych krajów Azji. Trzech
związkowców zostało zabitych, z czego jeden zmarł
w wyniku obrażeń poniesionych podczas przesłuchania
przez funkcjonariuszy ochrony państwa.
W Bangladeszu podczas stłumionego strajku, śmierć
poniosło sześciu pracowników przemysłu włókienniczego.
W podobnych okolicznościach zginął jeden z pracowników w Indiach.
Duża liczba pracowników padła ofiarą policyjnych prześladowań. Poprawie nie uległa sytuacja w Birmie, gdzie
Pracownice specjalnych stref ekonomicznych. Fot.MKZZ

represje przybierają krwawe formy, zaś wszystkie organizacje związkowe mogą działać jedynie w podziemiu,

Federacja Związków Zawodowych Birmy jest wciąż traktowania jako organizacja nielegalna.
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Podobnie wygląda sytuacja związków zawodowych w Korei Północnej, gdzie w rzeczywistości żadne związki nie
mają prawa bytu.
Organizowanie pracowników w związki zawodowe jest w Azji niesłychanie trudne. Nie sprzyjają temu nie tylko
przepisy prawne, ale także praktyki pracodawców w kwestii działań antyzwiązkowych takich jak zwolnienia, nękania, groźby, szantaże, zmuszanie do wystąpienia ze związków, czy, jak na Filipinach, fałszywe oskarżenia
związkowców. Niepokój budzi także wdrażanie i egzekwowanie prawa. Prawo do strajku jest ograniczane, o ile
w ogóle istnieje. Wszelkie demonstracje często są krwawo tłumione.
W Birmie dwóch związkowców zostało skazanych na 10 lat więzienia za pomoc rolnikom w przygotowaniu skargi
do MOP za konfiskatę ziemi, zaś sami rolnicy zostali nielegalnie zatrzymani i poddani torturom zanim sprawa
została rozstrzygnięta przez sąd. Praca przymusowa jest w Birmie tak samo powszechnym zjawiskiem jak 10 lat
temu i stanowi ogromny problem w tym regionie. W 2009 odnotowano 2 przypadki śmiertelne wynikające ze stosowania tego typu praktyk. Przypadki pracy przymusowej były raportowane także w Chinach i Pakistanie.
Jeśli chodzi zaś o pracę dzieci to zgłoszenia dotyczyły krajów takich jak Bangladesz, Birma, Indie, Indonezja,
Pakistan. W Bangladeszu najwięcej dzieci zatrudnionych jest przemyśle stoczniowym - w niezwykle niebezpiecznych warunkach, zagrażających życiu i zdrowiu, czyli przy rozbiórce wraków statków. Dzieci stanowią 25% osób
zatrudnionych przy tego typu pracach. W Indiach z kolei odnotowano kilka przypadków śmiertelnych na plantacji
bawełny, w tym śmierć dziecka. Ostatnie zgłoszenia wskazują, że około 150 000 dzieci zatrudnionych jest
na tych plantacjach. W Birmie natomiast dzieci wcielane są w szeregi wojska. W Indonezji setki tysięcy dziewcząt
zatrudnianych jest do prac domowych. Pracują długie godziny, bez dnia wolnego. W najgorszych przypadkach
są ofiarami psychicznej i fizycznie przemocy
oraz molestowania seksualnego. Indonezyjskie prawo nie obejmuje swoim zasięgiem
pracowników
świadczące

domowych,
taką

pracę

zatem

osoby

pozbawione

są

wszelkich praw pracowniczych i ochrony.
Kolejnym problemem związanym z przestrzeganiem praw człowieka w miejscu pracy
Dzieci w Nepalu. Fot.MKZZ

w Azji są Specjalne Strefy Ekonomiczne. Dotyczy to m.in. Filipin, Wietnamu, Sri Lanki

i Fidżi. Organizowanie związków w tych strefach jest bardzo trudne. Nawet jeśli pracownicy mogą utworzyć związek, pracodawcy stref zlokalizowanych w wymienionych krajach stosują szereg praktyk antyzwiązkowych, uniemożliwiających skuteczne utworzenie formalnej reprezentacji pracowniczej.
Niepokojąco przedstawia się także kwestia łamania praw i eksploatacji pracowników migrujących. Do najgorszych form łamania praw pracowniczych dochodzi właśnie w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Eksploatacji mobilnej siły roboczej zarówno z zagranicy jak i krajowej niejednokrotnie towarzyszą przypadki handlu ludźmi. Często
migranci pozbawieni są jakichkolwiek praw i ochrony. Jednym z przykładów może być sytuacja, która miała miejsce w Malezji, gdzie indonezyjska pokojówka została śmiertelnie pobita przez pracodawcę.

3.4 Bliski Wschód
W tym regionie świata w ciągu 2009 nie odnotowano znaczącej poprawy w kwestiach respektowania praw człowieka i praw związkowych. To czyni go jednym z regionów, gdzie prawa związkowe są najmniej chronione.
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Z danych raportu na pierwszy plan wysuwają się prześladowania działaczy związkowych w najgorszych formach,
jak morderstwo, aresztowania, dotkliwe pobicia, strzelanie do uczestników demonstracji, w tym marszów pokojowych. Stale pogarsza się sytuacja pracowników migrujących,
w szczególności zaś imigrantów z Azji. W zamachu zginał
sekretarz irackich związków zawodowych. Z agresją policji
spotkał się też marsz pokojowy, którego uczestnicy zostali
pobici, a wielu z nich aresztowano.
W Iranie sytuacja związków zawodowych przedstawia się podobnie. Pracownicy doświadczają niezliczonych trudności
w momencie podejmowania próby utworzenia organizacji
związkowej. Osoby świętujące 1 maja zostały aresztowane
Pracownice przemysłu tekstylnego. Jordania. Fot.MKZZ

i pobite, policja użyła gazu łzawiącego. Wielu nauczycieli zostało dotkliwie pobitych czy aresztowanych podczas obchodów

Dnia Nauczyciela. W więzieniu pozostaje spora liczba najważniejszych irańskich liderów związkowych włącznie
z Mansoor Oslanoo, który osadzony został w zakładzie karnym wraz z osobami skazanymi za zabójstwo. Jego
uwolnienia domaga się nie tylko międzynarodowy ruch związkowy - kampanię na rzecz uwolnienia lidera związkowego prowadzi też Amnesty International.
Pracownicy migrujący stanowią znaczną część siły roboczej w wielu krajach regionu, takich jak Oman, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pomimo pewnej poprawy w kwestiach prawnych, pracownicy migrujący często nie
cieszą się pełnymi prawami pracowniczymi. Popularne jest zatrudnianie bez stosownych pozwoleń, często zabiera im się paszporty zaraz po wjeździe do obcego kraju. Najczęściej zmuszani są do wielogodzinnej pracy,
w tragicznych warunkach, za niskie pensje. Krajowi pracownicy migrujący często padają ofiarą fizycznego nękania oraz molestowania seksualnego. To z kolei doprowadza do samobójstw. W samym Kuwejcie odnotowano
13 przypadków samobójstw z molestowaniem seksualnym w tle. Migranci, którzy sprzeciwiają się takiemu traktowaniu są prześladowani. Przykładem mogą być protestujący pracownicy sektora włókienniczego, którzy zostali
pobici i deportowani do swoich krajów. W Arabii
Saudyjskiej 23 chińskich pracowników zostało
aresztowanych i zmuszonych do opuszczenia kraju, kiedy zaprotestowali przeciw zbyt niskim wynagrodzeniom. Ogólnie rzecz ujmując, główne bariery
do wolnego egzekwowania praw związkowych odnotowane zostały w krajach takich jak Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Syria, Jemen. W tych
krajach występuje monopol na działanie jednej,
uznanej oficjalnie organizacji związkowej. W Iranie,
pracownicy mogą „wybrać” Islamską Radę Pracy
lub stowarzyszenie. W Emiratach Arabskich prawo
pozwala pracownikom organizować się tylko w sto-

Robotnicy budowlani. Jordania. Fot.MKZZ

warzyszenia. Działalność związkowa jest zakazana w Arabii Saudyjskiej. W kilku krajach rząd sprawuje nadmierną kontrolę nad działalnością związków zawodowych, np. w Iranie zawarcie układu zbiorowego musi być poprzedzone rządowym pozwoleniem, w Libanie władze kontrolują wszelkie związkowe wybory, zaś w Jordanii wszystkie strajki są nielegalne, jeśli pozwolenie rządu nie zostało uzyskane przed rozpoczęciem akcji strajkowej.
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Prawo do rokowań zbiorowych nie jest uznane w następujących krajach: Bahrajn, Jordania, Zjednoczone Emiraty
Arabskie. W innych krajach, choć dopuszczone prawem, jest niezwykle trudne do wyegzekwowania. Prawo
do strajku jest ograniczone w Omanie, Katarze, Syrii, Jemenie i nie dotyczy sektora publicznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iranie, Kuwejcie i Katarze. W Arabii Saudyjskiej strajk jest całkowicie zakazany.
Obietnice wzmocnienia ochrony praw związkowych nie zostały zrealizowane. W Iraku przepisy prawa regulujące
działania związków zawodowych pochodzą jeszcze z czasów reżimu Saddama Husajna, zaś w Kuwejcie pomimo wprowadzenia nowego Kodeksu Pracy nie usunięto z niego wielu nadmiernych restrykcji.

3.5 Europa
Pracownicy europejscy podejmujący próbę utworzenia związków i prowadzenia działalności związkowej także są
ofiarami różnych dyskryminacyjnych praktyk, choć może nie tak drastycznych, jak w innych regionach świata.
Dzieje się tak nawet w krajach o tradycyjnym modelu stosunków przemysłowych. Kryzys gospodarczy dotkliwie
uderzył w wiele europejskich gospodarek, zaś w szczególności ucierpieli pracownicy, których tysiące zostało
zwolnionych na skutek przymusowych działań restrukturyzacyjnych. Protesty i demonstracje były odpowiedzią
społeczeństw na brak umiejętności wielu rządów radzenia sobie z recesją, jak również brak wprowadzenia skutecznych rozwiązań antykryzysowych chroniących biznes oraz pracowników.
Rosja złożyła skargę do MOP w związku z ciągłymi atakami na związkowych liderów i prawa związkowe, interwencje rządowe, odmowę rejestracji i uznania działania związków zawodowych oraz ogólny brak podjęcia wysiłku w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie łamania praw związkowych.
Belgijskie związki zawodowe także złożyły do instytucji europejskich skargę dotyczącą łamania prawa do strajku.
Z kolei w Turcji nie nastąpił żaden postęp w ochronie praw związkowych. Wręcz odwrotnie, odnotowano dramatyczny wzrost liczby spraw sądowych ograniczających działanie związków zawodowych. Co więcej, w zeszłym
roku wiele demonstracji było rozgromionych przez policję także z użyciem siły. Łącznie, za działalność związkową, aresztowano 61 osób; wiele z nich zostało skazanych.
Sytuacja związków zawodowych ulega dalszemu pogorszeniu także na Białorusi, pomimo wysiłków podejmowanych w celu przeciwdziałania dyskryminacji związków zawodowych, np. postaci odmowy ich rejestracji, czy też
zwolnień z pracy z tytułu działalności związkowej. Jednakże po raz pierwszy sąd przywrócił do pracy działacza
związkowego, który został zwolniony z tytułu prowadzonej działalności na rzecz obrony praw pracowniczych.
W Albanii rząd niespodziewanie podjął działania prawne pozbawiające związki ich majątku, co w drastyczny sposób ograniczyło możliwości ich działania. Alarmująca jest także tendencja atakowania członków rodzin działaczy
związkowych skutkująca zwolnieniem z pracy bądź tez innymi podobnymi praktykami. Działania w celu osłabienia pozycji związków zawodowych odnotowane zostały także w Gruzji i na Ukrainie gdzie 106 procesów sądowych toczyło się przeciw związkom zawodowym oraz ich liderom. W Wielkiej Brytanii istnienie czarnej listy-bazy
danych dotyczącej działaczy związkowych zostało odkryte w marcu ubiegłego roku.
W wielu krajach Europy prawo do strajku nie jest przestrzegane bądź w ogóle nie istnieje. W wielu krajach strajk
jest dozwolony tylko w kontekście sporu zbiorowego. Czasami, gdy strajk uznany jest za nielegalny, uczestnicy
oraz związek, który go zorganizował, są pociągani do odpowiedzialności podlegając dotkliwym karom, jak miało
to miejsce w Serbii.
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W Europie coraz bardziej niepokojąca staje się sytuacja związków zrzeszających pracowników służb publicznych. Estonia, Grecja, Niemcy, Turcja i Ukraina to przykłady krajów w których ci pracownicy nie są objęci prawem do zrzeszania się. Prawo do rokowań zbiorowych nie obejmuje pracowników służb publicznych w Bułgarii
czy Niemczech. Prawo w niewielkim stopniu przyzwala na rokowania w sprawie warunków zatrudnienia na Czechach, w Portugalii, na Łotwie i w Turcji.
Praktyczne zastosowanie prawa odnoszącego się do funkcjonowania związków zawodowych pozostawia wiele
do życzenia. Jednym z licznych przykładów może być Gruzja, gdzie sąd nie zastosował prawa zakazującego antyzwiązkowej dyskryminacji, zaś w Chorwacji procesy sądowe są zbyt długie, wprowadzanie w życie decyzji jest nieskuteczne, zaś monitoring i dalsze postępowania dotyczące łamania praw pracowniczych są na bardzo niskim poziomie.

Francja 2009. Fot.MKZZ

Niebezpiecznym i rozprzestrzeniającym się w Europie zjawiskiem jest handel ludźmi i praca przymusowa. Jak
wskazują dane, w Azerbejdżanie ponad 700 osób padło w 2009 roku ofiarą handlu ludźmi. Niestety także i w
Polsce obserwujemy rozwój tego zjawiska. Jak wynika z policyjnych statystyk w 2003 roku wykryto 11 takich
przestępstw, zaś w 2009 ich liczba wzrosła do 445.

5

Prezentacja Komendy Głównej Policji, IX Forum Prawników Związkowych: Rola związków zawodowych w zwalczaniu pracy
przymusowej i handlu ludźmi, Warszawa 18-19.01.2011.
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4. Polska sytuacja. Przegląd łamania praw związkowych i pracowniczych
Przestrzeganiu praw związkowych i praw pracowniczych od 10 lat przygląda się Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Wnioski co roku przedstawiane są w przeglądzie naruszeń praw związkowych. Podsumowując zjawisko
dyskryminacji działalności związkowej w ciągu ostatniej dekady, najczęstsze zarzuty dotyczą utrudniania czy
ograniczania działalności związkowej jak np. nieudostępnianie przez pracodawcę organizacjom związkowym
pomieszczeń i urządzeń technicznych, nieudostępnianie tablic ogłoszeniowych bądź usuwanie z nich informacji,
odmowa udzielania przez pracodawcę informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, odmowa
zwolnienia uprawnionego działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy (zwolnienie to może być
w różnym wymiarze czasu pracy) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu dokonania doraźnej czynności związkowej, gdy czynność ta nie mogła zostać dokonana w czasie wolnym od pracy. Odnotowano także
przypadki zajęcia związkowego mienia oraz naruszania związkowej korespondencji.
Od 2004 można zaobserwować nasilenie działań dyskryminacyjnych w stosunku do członków związku, w szczególności zaś do liderów związkowych. Zwiększeniu uległa też liczba związkowych aktywistów zwolnionych dyscyplinarnie, bądź też bez uzgodnienia tego faktu z organizacją związkową.
Typowym przejawem antyzwiązkowych działań było nakłanianie do odstępowania od związku, także pod groźbą
zwolnienia z pracy, a także uzależnienie kontynuacji zatrudnienia od rezygnacji z przynależności
do „Solidarności”, jak również pomijanie członków „Solidarności” przy podwyżkach, zaś w przypadku zwolnień
grupowych zwalnianie w pierwszej kolejności pracowników – członków „Solidarności”.
Zjawisko tłumienia inicjatyw dotyczących zakładania organizacji związkowej przybrało na sile od 2008 roku. Osoby, które podejmowały próby założenia organizacji związkowej, niemal natychmiast były usuwane z firmy. Rozpowszechniło się zjawisko inwigilacji działaczy związkowych: podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, filmowanie,
robienie zdjęć, podszywanie się pod członka związku i uczestniczenie w zebraniu związkowym, zastraszanie
pracowników. Do częstych należą także praktyki zawstydzania i dyskredytowanie liderów związkowych w oczach
załogi poprzez stawianie im zarzutu działania na szkodę firmy. Zwolnionym liderom proponowano jednocześnie
wysokie odszkodowania (nawet do dziesięciu tysięcy złotych) w zamian za odstąpienie od roszczenia przywrócenia do pracy. Postępowanie sądowe związane z bezprawnym zwolnieniem z pracy mogą trwać nawet
do dwóch lat i nie zawsze kończą się przywróceniem do pracy. W tym czasie oczerniony działacz związkowy
pozostaje bez zatrudnienia i odizolowany od załogi. To wszystko ma wpływ na warunki socjalno-bytowe takiego
pracownika i często prowadzi do zawarcia przez niego wspomnianej wyżej ugody. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że nie zawsze uznanie zwolnienia działacza związkowego za bezprawne jest równoznaczne z przywróceniem go do pracy. Ostatnie wyroki sądowe zapadające w tych sprawach częściej nakazują wypłatę stosownych odszkodowań a nie przywrócenie do pracy.
Istotnym problemem pozostaje zachowanie anonimowości członkostwa w „Solidarności”. Nierzadko pracodawcy
żądają imiennych list członków organizacji związkowej. Na poziomie firmy jest to zakazane decyzją Głównego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jakkolwiek, podczas postępowania sądowego, sąd może zażądać takiej listy

w celu stwierdzenia reprezentatywności organizacji związkowej.
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Nie można także stronie w postępowaniu (w tym przypadku mowa o pracodawcach) odmówić dostępu do akt
sprawy, a zatem w ten sposób mogą uzyskać oni pełen dostęp do informacji o przynależności związkowej poszczególnych członków organizacji.
Reasumując, praktyki antyzwiązkowe w ostatnich 10 latach nasiliły się i przybrały wyrafinowane oraz skuteczne
formy. Celem antyzwiązkowych ataków coraz częściej stają się wybrane osoby – najczęściej liderzy związkowi,
osoby wykazujące się szczególną aktywnością - nie zaś organizacje związkowe jako całość. Związek nie pozostając biernym na tego typu postępowanie, sprzeciwia się bezprawnym działaniom firm, stosując coraz częściej
ostrzejsze formy protestu jak pikiety, manifestacje, międzynarodowe akcje poparcia 6.

6

Opracowanie własne, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Gdańsk 2010.
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5. Dialog społeczny i obywatelski a prawa związków zawodowych
Dyskryminacja związków zawodowych nie zawsze przyjmuje brutalne formy. Ograniczenie wolności praw związkowych poprzez tworzenie niekorzystnego prawa stanowi

formę

dyskryminacji nierzadko spotykaną także

w krajach rozwiniętych. Zmiany w prawie mogą uderzać nie tylko w prawa związkowe, ale także i pracownicze.
Przykładem mogą być zmiany w Gruzińskim Kodeksie Pracy, które dały pracodawcom prawo do zwolnienia pracowników bez przyczyny, jak również wprowadził wiele zmian na rzecz elastyczności doprowadzając do sytuacji,
w której pracownicy praktycznie pozbawieni zostali prawnej ochrony7. Reformy te nie tylko miały niezwykle negatywny wpływ na stan negocjacji zbiorowych, ale także wyeliminowały jakiekolwiek rządowe konsultacje ze związkami zawodowymi w kwestiach zwolnień i inspekcji pracy. Reformy były tak daleko idące, że nawet największe
organizacje pracodawców wyraziły swoje zaniepokojenie.
Ograniczanie praw związków zawodowych ma także negatywny wpływ na jakość i rozwój dialogu społecznego.
Typową i bardzo często spotykaną formą unikania dialogu zarówno społecznego jak i obywatelskiego jest brak
konsultacji społecznych. Istotne z tego punktu widzenia wydają się zmiany w polskim procesie tworzenia prawa.
Od 1 kwietnia 2009 założenia do projektów ustaw przygotowują poszczególne ministerstwa, a następnie Rządowe Centrum Legislacji tworzy projekt. Przepisy prawa nie zapewniają jasnego rozstrzygnięcia w kwestii toku konsultacji społecznych. A to jak twierdzą specjaliści z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego - może
grozić ryzykiem, że konsultacje będą pozorne8. Ograniczenie roli konsultacji społecznych może mieć niezwykle
negatywne skutki jak np. może nie przynieść oczekiwanych przez prawodawcę rezultatów czy też nie odpowiadać na potrzeby społeczne.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że opinie partnerów społecznych często nie są uwzględniane, a założenia
projektów aktów prawnych do konsultacji wysyłane są bez uwzględnienia właściwego terminu, a czasem wręcz
po terminie. Często partnerzy społeczni nie mają szans na rzetelną ocenę projektowanych regulacji. Bywa także,
iż założenia do projektów aktów prawnych nie są w ogóle poddane konsultacjom społecznym, gdyż prawodawca
może nie uznać za zasadne przeprowadzenie konsultacji społecznych. Tego samego zdania są organizacje pozarządowe, które domagają się zwiększonego uspołecznienia procesu stanowienia prawa 9. Jak wskazuje NSZZ
Solidarność, strona rządowa nie wypełnia ustawowego obowiązku przedstawiania uzasadnienia w wypadku nie
uwzględnienia uwag zgłoszonych przez związek zawodowy.
Z tej perspektywy stworzenie modelu angażowania się obywatela w sprawy publiczne, o którym wspomina projekt strategii „Sprawne państwo 2011-2020” wydaję się być nierealne. Brak dialogu społecznego, jego pozorowanie po stronie państwa prowadzić może do zniechęcenia nie tylko samych organizacji, ale w konsekwencji także
ich członków-obywateli, w tym przypadku pracowników i pracodawców10.

7

Roczny światowy przegląd łamania praw związkowych 2010.
Rząd przygotowując projekty nowych ustaw, nie przestrzega unijnych standardów”, Dziennik Gazeta Prawna, 05.10.2009.
9
Rząd pisze ustawy bez społecznych konsultacji, Ewa Grączewska-Ivanowa, Dziennik Gazeta Prawna, 30.09.2009
10
Opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na temat projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”, 19.05.2011.
8
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6. Dialog autonomiczny – Dobre praktyki Volkswagen Motor
Polska
Łamanie praw pracowniczych i związkowych to negatywne przykłady praktyk bardzo często stosowanych
przez przedsiębiorstwa ponadnarodowe.
Nie można jednak pominąć faktu, że firmy z kapitałem pochodzącym z kraju o wyższych standardach pracy,
mogą w inwestycjach zagranicznych przyczyniać się do rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie polityki
personalnej i zbiorowych stosunków pracy.
Przestrzeganie praw człowieka w miejscu pracy, budowanie dobrych relacji ze związkami zawodowymi oraz
urzeczywistnianie zasad dialogu przyczynia się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, jak również świadczy o wiarygodności polityki personalnej opartej na założeniu, że ludzie są kapitałem, w który należy
inwestować. Sporo firm chwali się inwestycją w swoich pracowników, jednakże kwestia wdrożenia stosownych
polityk i strategii odbiega od deklarowanych treści. Przykładem firmy, która swoje standardy zatrudnienia i zarządzania personelem przenosi i wdraża na grunt polski jest koncern Volkswagen. Jak budować rzeczywisty
dialog między pracownikami a pracodawcą, pokażemy właśnie na przykładzie przedsiębiorstwa należącego
do tego koncernu – Volkswagen Motor Polska z siedzibą w Polkowicach.
Spółka Volkswagen Motor Polska powstała w 1998 roku w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oficjalne
otwarcie fabryki silników nastąpiło
w 1999 roku. Firma jest laureatem wielu nagród: Panteonu Polskiej Ekologii,
Lider Ekorozwoju, Krajowej Izby Gospodarczej,

Najlepszego Eksportera,

a w ostatnim czasie została uhonorowana nagrodą „Filary Polskiej Gospodarki” zaś w obszarze polityki personalnej została wyróżniona tytułem

firmy
Fot.VW Motor Polska Polkowice

„Nieprzeciętnie przyjaznej matkom”,

„Odpowiedzialny Pracodawca-Lider HR” oraz certyfikatem ”Pracodawca przyjazny Pracownikom”.
Polityka personalna firmy charakteryzuje się szczególną dbałością o pracownika oraz praktycznie odzwierciedla założenie, że źródłem przewagi konkurencyjnej są właśnie pracownicy, zaś strategia zarządzania kadrami
stanowi integralną część strategii biznesowej. Świadczyć mogą o tym nie tylko wyniki ekonomiczne ale także
niespotykanie niski poziom rotacji pracowników i widoczna identyfikacja załogi z przedsiębiorstwem. Ponadto,
firma wywiera wpływ na lokalny rynek pracy i zawodową edukację młodzieży m.in. poprzez współtworzenie
wraz z Zespołem Szkół w Chocianowie programu kształcenia zawodowego w zawodzie Mechatronik. Absolwenci tego profilu mają szansę na zatrudnienie w Polkowickiej fabryce koncernu.
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6.1 Rozmowa z Dariuszem Dąbrowskim, Przewodniczącym Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska
Dlaczego warto pracować w VWMP?
D.D. Firma przede wszystkim oferuje znaczne lepsze warunki pracy, niż te które gwarantuje Kodeks Pracy, stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjny przejrzysty system wynagrodzeń, szereg świadczeń socjalnych, system
partycypacji pracowniczej oraz podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia umiejętności personelu i rozwoju kariery.
Warto tutaj także wspomnieć o rozbudowanym zapleczu socjalnym, którego jednym z wielu przykładów mogą
być działania z obszaru profilaktyki zdrowia (ambulatorium na terenie fabryki, wizyty lekarskie, akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania różnych schorzeń, a także finansowanie zajęć sportowych. Utworzyliśmy wspólnie
z pracodawcą specjalny fundusz pomocowy, dzięki któremu udało się sfinansować wiele poważnych operacji,
zabiegów oraz kosztownych rehabilitacji. Fundusz składa się z wpłat pracowników oraz zasilany jest wpłatami
pracodawcy.
Utworzenie funduszu nie jest jednym przykładem współpracy pracodawcy z naszą organizacją związkową. Warto
wspomnieć także o projekcie: Program dla pracowników z ograniczeniami zdrowotnymi, dzięki któremu aktywność zawodową mogą kontynuować lub podejmować osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, czy też stwierdzonymi chorobami zawodowymi.
Przytoczone wyżej przykłady to praktyczne odzwierciedlenie skutecznego dialogu, a jak wygląda działalność samej organizacji związkowej ?
D.D. W firmie działa organizacja zakładowa NSZZ Solidarność, która w zeszłym roku obchodziła 10 lecie swojego istnienia. Obecnie organizacja zrzesza ok. 1037 pracowników, czyli ponad 90 proc. załogi.
Dialog ze związkami budować zaczął pierwszy Dyrektor Personalny Pan Ulrich Pascheke. Organizacja związkowa ściśle współpracuje z IG Metall niemieckim związkiem zawodowym, budującym dialog w spółce matce. Na
wzór niemiecki stworzone zostały podkomisje, z których każda ma określone zadania takie jak np. Podkomisja
ds. Produktu czy też Podkomisja ds. Działalności i Pomocy Społecznej. Spotkania członków Komisji Zakładowej
odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, prezydium Komisji Zakładowej spotyka się praktycznie raz w tygodniu. Potworzone podzespoły mają obowiązek spotkań oraz ściśle określonych działań przynajmniej raz w miesiącu. Aktywizacji podlegają także działania młodych członków związku, gdzie powołano do życia Komisję Młodych.
Dialog społeczny w VW MP (skrót Volkswagen Motor Polska) budowany jest na wzór i zgodnie z tradycjami niemieckich stosunków przemysłowych. Raz na kwartał zarząd firmy i komisja zakładowa mają okazję spotkać się
i omówić zarówno sytuację przedsiębiorstwa jak i pracowników. Również w podobnym trybie odbywają się spotkania komisji BHP oraz regularnie co 14 dni spotkania z Dyrektorem i przedstawicielami działu personalnego.
Również co kwartał odbywają się zebrania załogi, gdzie informacje do pracowników przekazuje zarówno Zarząd
Firmy jak i związek zawodowy. W zależności od potrzeby istnieje możliwość uczestnictwa w zebraniach kadry
menedżerskiej. Oprócz tego organizowane są także tygodniowe rozmowy grupowe podczas, których personel
ma szansę przedstawienia problemów zakładowych, w razie potrzeby podnoszone są także problemy związkowe.
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Przedstawiciel załogi w osobie przewodniczącego związku reprezentuje załogę VW MP w Europejskiej i Światowej Radzie Zakładowej koncernu Volkswagena. Zakładowa „Solidarność” działa również w strukturach ponadnarodowych wraz z IG Metall Wolfsburg, Solidarność VW Polkowice i Poznań, Kovo-Skoda Mlada Boleslav,
Volkswagen Bratysława oraz Audi Gyor tworząc aktywną grupę InterSoli (Międzynarodowej Solidarności koncernu VW). W ramach tej struktury organizacje zakładowe podejmują współpracę związkową, regionalną i polityczną.
Nasza organizacja związkowa prowadzi ponadto działalność w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych, programu
rabatowego, obsługi środków ochrony, obsługi funduszu pomocowego, trzeciego filaru emerytalnego. Stworzona
została możliwość pożyczek z kasy zapomogowej; związek administruje społeczną inspekcją pracy, współpracuje i pośredniczy z Volkswagen Bankiem. Posiadamy także własną bibliotekę cieszącą się sporym zainteresowaniem załogi, z której 40 proc. studiuje w systemie zaocznym.
Związek prowadzi także wszechstronną działalność integracyjną przez szereg sportowych akcji i turniejów. Prowadzi też wiele sekcji zainteresowań, organizuje rodzinne festyny i spotkania, jak również działa społecznie
współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, uczelniami, wspierając lokalną społeczność. Na uwagę zasługuje Akcja Grosik, w której udział biorą wszyscy pracownicy wyrażając zgodę na to, aby
groszowa reszta ich wynagrodzenia przeznaczana była na cele społeczne. W skali roku i całego zakładu wsparciem z akcji mogą się cieszyć różne instytucje, domy dziecka, ludzie potrzebujący itp.
Volkswagen posiada specyficzne narzędzia dialogu. Czy może je Pan przybliżyć ?
D.D. Niewątpliwie unikatowym i skutecznym narzędziem dialogu jest Karta Stosunków Pracy stanowiąca dokument wspólny i obowiązujący dla wszystkich spółek i zakładów VW reprezentowanych w Europejskiej Radzie
Zakładowej Koncernu i Światowej Radzie Zakładowej Koncernu Volkswagen.
Karta stanowi zobowiązanie pracodawcy i pracowników, które ma zapewnić właściwą równowagę pomiędzy konkurencyjnością a zatrudnieniem i dobrem pracowników.
Dokument definiuje prawa do współdecydowania, ale również do współodpowiedzialności. Oznacza to, że pracownicy przez możliwość współdecydowania w wielu obszarach działalności aktywnie włączeni są w rozwój
przedsiębiorstwa oraz biorą udział w zysku. Współodpowiedzialność kształtuje się w oparciu o kooperacyjne,
pełne szacunku kontakty zaangażowanych stron, jak również wiedzę na temat wspólnej odpowiedzialności zarówno za firmę jak i pracowników. Pracownicy wraz ze swoimi przedstawicielami mogą uczestniczyć w procesie
decyzyjnym dotyczącym zarządzania w następujących obszarach: regulacje personalne i socjalne, organizacja
pracy, system wynagrodzeń, informacja i komunikacja, kształcenie i dokształcanie, bezpieczeństwo pracy
i ochrona zdrowia, controlling procesowy oraz trwałość socjalna i ekologiczna (CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu). W każdym z tych obszarów został ustalony zakres dialogu między pracodawcą a przedstawicielami pracowników

przez zdefiniowanie obowiązków stron co do powiadamiania, konsultacji i wreszcie

współdecydowania.
Zakładowy biuletyn wspomina o Drodze Volkswagena; co rozumiemy pod tym pojęciem?
D.D Droga Volkswagena to sposób, w jaki organizujemy przyszłościowo i stale ulepszamy naszą pracę w całym
przedsiębiorstwie, na każdym stanowisku pracy. W ramach Drogi Volkswagen zawarto porozumienia ramowe
między innymi o Ciągłym Procesie Doskonalenia (KVP) o pracy grupowej czy o procesie ustalania celów, które
tworzą fundament organizacyjny do pracy zespołowej w całym koncernie.
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Porozumienie z jednej strony wskazuje na optymalizację organizacji pracy, ulepszoną współpracę, lepszą wydajność oraz nową kulturę kierowania a z drugiej strony zapewnia, że zaangażowanie pracowników w tym procesie zostanie uwzględnione przy podziale zysków, zaś miejsca pracy będą utrzymane. Oczywiście są to bardzo
ważne dokumenty, fantastyczne instrumenty, ale za tym wszystkim muszą stać ludzie, którzy wypełnią je życiem,
darzą się szacunkiem i respektem tak ze strony pracowników jak i pracodawcy. To wszystko musi być wypełnione jeszcze odpowiednim duchem, wolą do dogadywania, wolą do osiągania porozumień pomimo pojawiających
się problemów i konfliktów. Dla przedstawicieli pracowników w VW MP, dla nas związkowców z Solidarności najważniejsze są odpowiednie warunki pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie i bezpieczne miejsce pracy.
To miejsce będzie bezpieczne jeżeli będziemy wspólnie się troszczyć nie o krótkotrwały rozkwit i poklask,
a o długofalowy rozwój dający wszystkim pracownikom gwarancję rozwoju i bezpieczeństwa miejsc pracy.
To wszystko składa się na Kulturę Organizacyjną Volkswagena i to jest właśnie nasza wspólna odpowiedzialność, nasza Droga Volkswagena.

6.2. Rozmowa z Joanną Kaniewską - Dyrektorem Personalnym VW Motor Polska
W szkoleniach z zakresu budowania relacji ze związkami zawodowymi pojawia się twierdzenie, że organizacje, które nie potrafią skutecznie zarządzać tymi relacjami mają o ponad 50 proc. niższy współczynnik realizacji celów strategicznych. Czy zgadza się Pani z tym twierdzeniem?
J.K Tak, w szczególności w dużych firmach np. takich jak nasza, dobre relacje z pracownikami i związkami zawodowymi są kluczowe dla realizacji celów biznesowych.
Jak przyjęła Pani wiadomość o utworzeniu organizacji związkowej, jaka była Pani pierwsza reakcja?
J.K Pierwsza reakcja była raczej sceptyczna. Potem nastąpiła zmiana. W czasie kiedy organizacja związkowa
była w trakcie tworzenia, czyli przeszło 10 lat temu, nie miałam dużego doświadczenia w zakresie współpracy
ze związkami, także mój obraz działania związków zawodowych przedstawiał się raczej w negatywnym świetle.
Częściowo był to obraz kreowany przez media.
Na czym Pani zdaniem polegają dobre relacje z organizacją związkową? Co stanowi ich fundament?
J.K Wzajemne zrozumienie, szacunek i wiedza. Wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, którą obie
strony muszą posiadać, aby dialog był skuteczny. Ważne jest zatem, aby taką informację przekazywać stronie
związkowej. Dlatego też poszczególni przedstawiciele strony związkowej regularnie uczestniczą w spotkaniach
z kierownictwem poszczególnych pionów organizacji. Regularne spotkania pozwalają nie tylko na ustalenie
w jakiej kondycji w danym momencie znajduje się firma, służą przede wszystkim bieżącym uzgodnieniom dotyczącym codziennej organizacji pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa. To pozwala przedstawicielom pracowników zrozumieć cele przedsiębiorstwa. Także nam, kadrze menedżerskiej, spotkania ze związkiem zawodowym
pozwalają zrozumieć jak działanie firmy odbierane jest z perspektywy pracowniczej, łatwiej jest nam zidentyfikować pojawiające się problemy w tym obszarze, co pozwala nam skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy.

25

Można powiedzieć, ze VW z powodzeniem prowadzi i buduje dialog ze związkami zawodowymi.
Czy są obszary szczególnie trudne negocjacyjnie?
J.K Na pewno trudne są negocjacje płacowe. Tu pojawiają się napięcia i konflikty, które w sposób odpowiedzialny i rozsądny należy rozwiązywać. To, że
współpracujemy ze stroną związkową nie oznacza,
że zgadzamy się we wszystkim. Cele przedsiębiorstwa nie zawsze pokrywają się z celami związku zawodowego. To jest zrozumiałe, ale tu istotne jest poszukiwanie odpowiedniego balansu, płaszczyzny która pozwoli obu stronom na zaspokojenie własnych
interesów. Również kwestie zmian, restrukturyzacji, optymalizacji powodują spore napięcia, które należy rozładowywać. W naszym przedsiębiorstwie włączamy pracowników w procesy zmian, aby je w kreatywny sposób
wspierali, aby byli również ich autorami. Uważam, że nawet w najtrudniejszych obszarach negocjacyjnych możliwe są kompromisy do zaakceptowania przez obie strony. Najważniejsza jest jednak gotowość i chęć osiągnięcia
porozumienia przez obie strony.
Co Pani zdaniem jest największym osiągnięciem w kwestii współpracy z organizacją związkową?
J.K Myślę, że właśnie to partnerstwo, które udało nam się zbudować i które ciągle rozwijamy i budujemy. Wypracowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za przedsiębiorstwo i pracujących w nim ludzi, bo to właśnie
między innymi dzięki ich ciężkiej pracy odnosimy sukces na rynku.
Jaką radę dałaby Pani innym Dyrektorom Personalnym, którzy dowiedzieli się o utworzeniu organizacji
związkowej w swoim zakładzie pracy? Czy zgodnie z panującą powszechnie opinią powinni bać się
związku?
J.K Nie, oczywiście że nie. Powinni natomiast rozmawiać. Nie tłumić inicjatyw zmierzających do utworzenia
związku, ale od początku rozmawiać i słuchać. W miarę możliwości rozwijać przedstawicieli pracowników, aby
mieć odpowiedzialnego partnera społecznego. To pozwoli zarządzać relacjami ze związkami w sposób, który
będzie przyczyniał się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Komentarz
Jacek Rostkowski, Dyrektor Produkcji Volkswagen Motor Polska
W naszej firmie wszelkie problemy rozwiązuje się w drodze dialogu. Jest to kwestia kultury organizacyjnej i stylu
zarządzania, który zakłada właśnie dialog. Regularne spotkania pozwalają na wspólnie ustalanie planów pracy,
poznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów pracowników i zakładu pracy. Prowadzimy tzw. politykę
otwartych drzwi, kadra menadżerska jest zawsze dostępna dla swoich pracowników. Pracownicy mogąc aktywnie uczestniczyć w pewnych procesach decyzyjnych, poczuwają się do odpowiedzialności za firmę i są bardziej
zmotywowani. Polityka dialogu przekłada się na wyniki – zmotywowany pracownik to wydajniejszy pracownik.
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Komentarz
Prezes, Christian Bleiel
Pracownicy są największą wartością Volkswagen Motor Polska. To świetnie przygotowana, zaangażowana i bardzo wydajna załoga. Taki wynik jest skutkiem przekazywanych wartości, stałego zaangażowania w procesy kierowania oraz kooperacji z partnerem socjalnym tj. związkami zawodowymi, którego darzymy zaufaniem.
Volkswagen ma długa tradycję w zakresie współdecydowania strony pracowniczej oraz równoczesnego uwzględniania aspektów gospodarczych i społecznych. Wartości koncernu, które wdrażane były od samego początku
w Polsce to respekt, odpowiedzialność, bliskość Klienta, maksymalna wydajność, tworzenie wartości, zdolność
do tworzenia nowych rzeczy oraz trwałość i konsekwencja. Niewątpliwym wzorem dla tych wartości jest Zarząd
Koncernu. W codziennej współpracy, również tej z naszym partnerem socjalnym, szczególnie ważnym elementem okazały się respekt i wzajemne poszanowanie. Równolegle do tego czerpiemy radość z osiąganych wyników, maksymalnej wydajności oraz efektów procesu ciągłego doskonalenia, czy też procesu tworzenia nowych
rzeczy. To wszystko rozwinęliśmy bardzo głęboko, co sprawia, że jesteśmy dobrze przygotowani na podejmowanie wyzwań, jakie przyniesie nam przyszłość.
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7. Istotne dokumenty z zakresu praw człowieka i praw związkowych
7.1. Podstawowe Konwencje MOP dotyczących międzynarodowych standardów
pracy
1. Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej
2. Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych
3. Konwencja nr 98 dotycząca zasad organizowania się i rokowań zbiorowych
4. Konwencja nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących kobiet i mężczyzn za pracę
nakowej wartości

jed-

5. Konwencja nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej
6. Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu
7. Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia
Konwencja nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy
dzieci

7.2. Konwencja nr 87 Międzynarodowa Organizacja Pracy dotycząca wolności
związkowej i ochrony praw związkowych przyjęta w San Francisco dnia
9 lipca 1948 r.
Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,
Zwołana do San Francisco przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam 17
czerwca 1948 r. na swej trzydziestej pierwszej sesji;
Postanowiwszy przyjąć w formie konwencji różne wnioski dotyczące wolności związkowej i ochrony praw związkowych, która to sprawa stanowi siódmy punkt porządku obrad sesji;
Biorąc pod uwagę, że wstęp do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy wymienia "uznanie zasady wolności związkowej" jako jeden ze środków mogących polepszyć położenie pracowników, i zapewnić pokój;
Biorąc pod uwagę, że Deklaracja Filadelfijska stwierdziła ponownie, że "wolność wypowiadania się i stowarzyszeń jest niezbędnym warunkiem utrzymania postępu";
Biorąc pod uwagę, że Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła na swej trzydziestej sesji jednomyślnie
zasady, które powinny być podstawą regulacji międzynarodowej;
Biorąc pod uwagę, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na swej drugiej sesji potwierdziło te
zasady i wezwało Międzynarodową Organizację Pracy do kontynuowania wysiłków w celu umożliwienia przyjęcia jednej lub więcej konwencji międzynarodowych;
przyjmuje dziewiątego lipca tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego roku poniższą konwencję pod nazwą
Konwencji o wolności związkowej i ochronie praw związkowych, 1948 r.
Część I. Wolność Związkowa
Artykuł 1
Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego jest w mocy niniejsza konwencja, zobowiązuje
się stosować następujące postanowienia.
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Artykuł 2
Pracownicy i pracodawcy, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, mają prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyć organizacje według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z jedynym zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.
Artykuł 3
1. Organizacje pracowników i pracodawców mają prawo opracowywania swych statutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powoływania swego zarządu, działalności oraz
układania swego programu działania.
2. Władze publiczne powinny powstrzymać się od wszelkiej interwencji, która by ograniczała to prawo lub przeszkadzała w jego wykonywaniu zgodnie z prawem.
Artykuł 4
Organizacje pracowników i pracodawców nie mogą być rozwiązywane lub zawieszane w drodze administracyjnej.
Artykuł 5
Organizacje pracowników i pracodawców mają prawo do tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każda organizacja, federacja i konfederacja ma prawo przystępowania do międzynarodowych
organizacji pracowników i pracodawców.
Artykuł 6
Postanowienia artykułów 2, 3 i 4 stosują się do federacji i konfederacji organizacji pracowników i pracodawców.
Artykuł 7
Uzyskanie osobowości prawnej przez organizacje pracowników i pracodawców oraz ich federacje i konfederacje nie może być uzależnione od warunków takich, które by ograniczały stosowanie postanowień artykułów 2, 3
i 4.
Artykuł 8
1. W wykonywaniu uprawnień, które przyznaje im niniejsza konwencja, pracownicy, pracodawcy i ich odnośne
organizacje powinni, podobnie jak inne osoby lub zorganizowane zbiorowości, przestrzegać obowiązujących
w kraju przepisów prawnych.
2. Ustawodawstwo krajowe nie powinno naruszać gwarancji przewidzianych w niniejszej konwencji ani być tak
stosowane, aby naruszało te gwarancje.
Artykuł 9
1. Ustawodawstwo krajowe określi, w jakiej mierze gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji będą miały
zastosowanie do sił zbrojnych i policji.
2. Zgodnie z zasadą, wyrażoną w art. 19 § 8 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikacja niniejszej konwencji przez któregokolwiek Członka nie będzie uważana za naruszenie jakiegokolwiek istniejącego
prawa, orzeczenia, zwyczaju lub układu, które przyznają członkom sił zbrojnych i policji gwarancje przewidziane
w niniejszej konwencji.
Artykuł 10
W niniejszej konwencji określenie "organizacja" oznacza każdą organizację pracowników lub pracodawców,
mającą na celu popieranie i ochronę interesów pracowników lub pracodawców.
Część II. Ochrona Praw Związkowych
Artykuł 11
Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego konwencja niniejsza jest w mocy, zobowiązuje
się zastosować wszelkie konieczne i właściwe środki w celu zapewnienia pracownikom i pracodawcom swobodnego wykonywania praw związkowych.
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orzeczenia sądów
Część III. Postanowienia Różne
Artykuł 12
1. Jeżeli chodzi o obszary wskazane w art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy w brzmieniu zmienionym przez Akt poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1946 z wyłączeniem jednak obszarów, o których mowa w paragrafach 4 i 5 wspomnianego artykułu tak zmienionego, że każdy Członek Organizacji, który ratyfikuje niniejszą konwencję, powinien przesłać Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura
Pracy równocześnie z ratyfikacją albo w możliwie najkrótszym czasie po ratyfikacji oświadczenie wskazujące:
a) obszary, na których zobowiązuje się stosować postanowienia konwencji bez zmian;
b) obszary, na których zobowiązuje się stosować postanowienia konwencji ze zmianami i na czym te zmiany
polegają;
c) obszary, na których konwencja nie może być zastosowana, a w tych przypadkach powody, dla których nie
może być zastosowana;
d) obszary, co do których zastrzega sobie decyzję.
2. Zobowiązania wskazane pod punktami a) i b) paragrafu pierwszego niniejszego artykułu będą uważane
za część składową ratyfikacji i będą miały identyczne z nią skutki.
3. Każdy Członek będzie mógł zrzec się, w drodze nowego oświadczenia, całości lub części zastrzeżeń zawartych w jego poprzednim oświadczeniu, złożonym zgodnie z punktami b), c) i d) paragrafu 1 artykułu niniejszego.
4. Każdy Członek będzie mógł w czasie, kiedy w myśl postanowień art. 16 konwencja niniejsza może być wypowiedziana, przesłać Dyrektorowi Generalnemu nowe oświadczenie, zmieniające pod każdym innym względem
brzmienie jakiegokolwiek poprzedniego oświadczenia i przedstawiające sytuację na określonych obszarach.
Artykuł 13
1. Jeżeli sprawy objęte niniejszą konwencją należą do własnego zakresu działania władz obszaru nie metropolitalnego, Członek odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe tego obszaru, w porozumieniu z jego rządem,
będzie mógł przesłać Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy oświadczenie przyjmujące,
w imieniu tego obszaru, zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji.
2. Oświadczenie przyjmujące zobowiązania niniejszej konwencji może być przesłane Dyrektorowi Generalnemu
Międzynarodowego Biura Pracy:
a) przez dwóch lub więcej Członków Organizacji dla obszaru poddanego ich wspólnej władzy;
b) przez wszelką władzę międzynarodową odpowiedzialną za administrację danego obszaru na mocy postanowień Karty Narodów Zjednoczonych albo na mocy każdego innego obowiązującego postanowienia, w odniesieniu do tego obszaru.
3. Oświadczenie przesłane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy stosownie do postanowień poprzednich paragrafów niniejszego artykułu powinno wskazywać, czy postanowienia konwencji będą stosowane na danym obszarze ze zmianami lub bez zmian; gdy oświadczenie stwierdza, że postanowienia konwencji stosuje się z zastrzeżeniem zmian, powinno wskazać, na czym te zmiany polegają.
4. Zainteresowany Członek, Członkowie albo władza międzynarodowa będą mogli, w drodze późniejszego
oświadczenia, zrzec się całkowicie lub częściowo prawa powoływania się na zmianę wskazaną w jakimś poprzednim oświadczeniu.
5. Zainteresowany Członek, Członkowie albo władza międzynarodowa będą mogli, w czasie kiedy konwencja
może być wypowiedziana stosownie do postanowień art. 16, przesłać Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy nowe oświadczenie, zmieniające pod każdym innym względem brzmienie jakiegokolwiek
poprzedniego oświadczenia, przedstawiające sytuację w przedmiocie stosowania niniejszej konwencji.
Część IV. Postanowienia Końcowe
Artykuł 14
Formalne akty ratyfikacji niniejszej konwencji zostaną przesłane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego
Biura Pracy do zarejestrowania.
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Artykuł 15
1. Niniejsza konwencja będzie obowiązywała tylko tych Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, których
akty ratyfikacji zostały zarejestrowane przez Dyrektora Generalnego.
2. Wejdzie ona w życie w dwanaście miesięcy po zarejestrowaniu przez Dyrektora Generalnego aktów ratyfikacji
dwóch Członków.
3. Następnie niniejsza konwencja wejdzie w życie dla każdego Członka w dwanaście miesięcy od daty zarejestrowania jego aktu ratyfikacji.
Artykuł 16
1. Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może ją wypowiedzieć po upływie dziesięciu lat od daty
pierwotnego jej wejścia w życie aktem przesłanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy
i przezeń zarejestrowanym. Takie wypowiedzenie nabierze mocy dopiero po upływie roku od jego zarejestrowania.
2. Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, a który w okresie jednego roku po upływie dziesięcioletniego okresu wymienionego w poprzednim paragrafie nie skorzysta z prawa wypowiedzenia przewidzianego w
niniejszym artykule, będzie związany na nowy okres dziesięcioletni, po czym będzie mógł wypowiedzieć niniejszą konwencję po upływie każdego okresu dziesięcioletniego w warunkach przewidzianych w niniejszym artykule.
Artykuł 17
1. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zakomunikuje wszystkim Członkom Międzynarodowej
Organizacji Pracy fakt zarejestrowania wszystkich aktów ratyfikacji, deklaracji i wypowiedzeń, przesłanych mu
przez Członków Organizacji.
2. Zawiadamiając Członków Organizacji o rejestracji drugiego przesłanego mu aktu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwagę Członków Organizacji na datę, w której niniejsza konwencja wejdzie w życie.
Artykuł 18
Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy poda do wiadomości Sekretarza Generalnego Narodów
Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych, dokładne informacje
w sprawie wszystkich ratyfikacji, wszystkich oświadczeń i wszystkich aktów wypowiedzenia, zarejestrowanych
przez niego zgodnie z postanowieniami artykułów poprzednich.
Artykuł 19
Po upływie każdego okresu dziesięcioletniego, począwszy od wejścia w życie niniejszej konwencji, Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy powinna przedłożyć Konferencji Ogólnej sprawozdanie o stosowaniu
niniejszej konwencji i postanowi, czy należy wnieść na porządek obrad Konferencji sprawę całkowitej lub częściowej rewizji konwencji.
Artykuł 20
1. W razie gdyby Konferencja przyjęła nową konwencję, wprowadzającą całkowitą lub częściową rewizję niniejszej konwencji, i o ile nowa konwencja nie postanowi inaczej:
a) ratyfikacja przez Członka nowej zrewidowanej konwencji pociągnie za sobą z samego prawa niezwłoczne wypowiedzenie niniejszej konwencji, mimo postanowień art. 16, pod warunkiem, że nowa zrewidowana konwencja
weszła w życie;
b) począwszy od daty wejścia w życie nowej zrewidowanej konwencji, niniejsza konwencja przestałaby być
otwarta do ratyfikacji przez Członków.
2. Konwencja niniejsza pozostałaby w każdym razie w mocy w swej dotychczasowej formie i treści dla Członków,
którzy ją ratyfikowali, a nie ratyfikowali konwencji zrewidowanej.
Artykuł 21
Teksty francuski i angielski niniejszej konwencji mają jednakową moc obowiązywania
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7.3. Konwencja nr 98 Międzynarodowa Organizacja Pracy dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych przyjęta w Genewie
dnia 1 lipca 1949 r. Data wejścia w życie: 18 lipca 1951 r.
Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 8 czerwca 1949 r. na swojej trzydziestej drugiej sesji, postanowiwszy przyjąć różne wnioski dotyczące stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych,
która to sprawa stanowi czwarty punkt porządku obrad sesji, postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formie konwencji międzynarodowej, przyjmuje w dniu pierwszym lipca tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku poniższą konwencję pod nazwą Konwencji o prawie organizowania się i rokowań zbiorowych, 1949:
Artykuł 1
1. Pracownicy powinni korzystać z należytej ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji, dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy.
2. Taka ochrona powinna odnosić się w szczególności do czynów mających na celu:
a) uzależnienie zatrudnienia pracownika od warunku, że nie przystąpi on do związku zawodowego lub przestanie należeć do związku zawodowego,
b) wydalenie pracownika lub skrzywdzenie go we wszelki inny sposób z powodu jego przynależności do związku zawodowego lub udział w działalności związkowej poza godzinami pracy lub, za zgodą pracodawcy, podczas
godzin pracy.
Artykuł 2
1.
Organizacje pracowników i pracodawców powinny korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi
aktami ingerencji jednych w sprawy drugich bądź bezpośrednio, bądź przez swych przedstawicieli lub
członków, jeżeli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich działalność i zarządzanie nimi.
2.
2. Będą w szczególności uznane za akty ingerencji w rozumieniu niniejszego artykułu środki zmierzające
do spowodowania utworzenia organizacji pracowników, które by były opanowane przez pracodawcę lub
przez organizację pracodawców, albo do wspierania organizacji pracowników finansowo lub w inny sposób, w celu podporządkowania tych organizacji kontroli pracodawcy lub organizacji pracodawców.
Artykuł 3
W razie potrzeby należy utworzyć instytucje odpowiadające warunkom krajowym dla zapewnienia poszanowania prawa organizowania się określonego w poprzednich artykułach.
Artykuł 4
W razie potrzeby należy zastosować środki odpowiadające warunkom krajowym, w celu zachęcania i popierania jak najszerszego rozwoju i wykorzystywania procedury dobrowolnych rokowań dla zawierania układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracodawców z jednej strony a organizacjami pracowników
z drugiej, w celu uregulowania w ten sposób warunków pracy. tezy z piśmiennictwa
Artykuł 5
1. Ustawodawstwo krajowe określi, w jakim zakresie gwarancje przewidziane przez niniejszą Konwencję stosować się będą do sił zbrojnych i do policji.
2. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w paragrafie 8 artykułu 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikacja tej Konwencji przez Członka nie może być uważana za naruszenie jakiejkolwiek ustawy, jakiegokolwiek orzeczenia, zwyczaju czy układu, które już istnieją, a które udzielają członkom sił zbrojnych lub policji
gwarancji przewidzianych w niniejszej Konwencji.
Artykuł 6
Niniejsza Konwencja nie dotyczy urzędników państwowych i nie będzie mogła w żaden sposób być interpretowana jako naruszająca ich prawa lub statut.
***
Artykuły 7,8 i 11 – 16: Standardowe postanowienia końcowe 1
Artykuły 9 i 10: Deklaracje stosowania do terytoriów niemetropolitalnych 2

32

7.4. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca fundamentalnych zasad i praw w pracy
Zważywszy, że MOP została utworzona w przekonaniu, że sprawiedliwość społeczna jest podstawą powszechnego i trwałego pokoju;
Zważywszy, że wzrost gospodarczy chociaż ma podstawowe znaczenie, jest niewystarczający dla zapewnienia
sprawiedliwości, postępu społecznego i likwidacji ubóstwa, potwierdzając tym samym potrzebę promowania
przez MOP zdecydowanej polityki społecznej, sprawiedliwości i demokratycznych instytucji;
Zważywszy, że MOP obecnie bardziej niż kiedykolwiek powinna wykorzystać wszystkie swoje możliwości
w zakresie działalności normotwórczej, współpracy technicznej i badań we wszystkich obszarach
wchodzących w zakres jej kompetencji, w szczególności dotyczących zatrudnienia, szkolenia zawodowego
i warunków pracy, w celu zapewnienia, by w kontekście globalnej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego
i społecznego, polityka gospodarcza i społeczna stanowiły wzajemnie uzupełniające się elementy, mające za
zadanie stworzenia trwałego rozwoju, opartego na szerokich podstawach;
Zważywszy, że MOP powinna zwracać szczególną uwagę na problemy osób mających szczególne potrzeby
społeczne, w szczególności bezrobotnych i pracowników migrujących, oraz inicjować i promować wysiłki na
szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym zmierzające do rozwiązywania problemów tych osób
oraz promować skuteczną politykę mającą na celu tworzenie nowych miejsc pracy;
Zważywszy, że dążąc do zachowania więzi
szczególne znaczenie ma zagwarantowanie
zainteresowanym osobom swobodne i oparte
dochodzie, do powstania którego przyczyniły
potencjału;

między społecznym postępem a wzrostem gospodarczym,
fundamentalnych zasad i praw w pracy ponieważ umożliwia
na zasadach równości szans ubieganie się o należny udział w
się, jak również umożliwia im wykorzystanie w pełni swojego

Zważywszy, że MOP jest z mocy konstytucji upoważnioną organizacją międzynarodową oraz kompetentnym
organem do stanowienia międzynarodowych standardów pracy i zajmowania się nimi, oraz cieszy się
powszechnym poparciem i uznaniem jeżeli chodzi o promowanie fundamentalnych praw w pracy, co jest
wyrazem jej konstytucyjnych zasad;
Zważywszy, że w sytuacji rosnącej współzależności ekonomicznej, pilne staje się ponowne potwierdzenie
trwałego charakteru fundamentalnych zasad i praw zapisanych w Konstytucji Organizacji i promowanie ich
powszechnego stosowania;
Międzynarodowa Konferencja Pracy,
1. Przypomina, że:
(a) przystępując dobrowolne do MOP, wszyscy Członkowie przyjęli zasady i prawa
ustalone w jej Konstytucji
i Deklaracji Filadelfijskiej jak również zobowiązali się do działania na rzecz osiągania wszystkich celów
Organizacji na miarę swoich możliwości oraz z pełnym uwzględnieniem swoich specyficznych warunków;
(b) wspomniane zasady i prawa zostały wyrażone i rozwinięte w formie konkretnych praw i obowiązków w konwencjach uznanych za fundamentalne zarówno w samej Organizacji jak i poza nią.
Oświadcza, że wszyscy Członkowie, nawet jeśli nie ratyfikowali wspomnianych konwencji, mają - wynikający
z samego faktu członkostwa w Organizacji – obowiązek przestrzegania, realizowania i promowania, w dobrej wierze i zgodnie z Konstytucją, zasad dotyczących fundamentalnych praw stanowiących przedmiotem
wspomnianych konwencji, a mianowicie:
a) wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych ;
b) eliminacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej ;
c) skutecznego likwidacji pracy dzieci; i
d) likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
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3. Uznaje obowiązek Organizacji polegający na wspieraniu Członków, w odpowiedzi na ich określone i zgłaszane potrzeby w działalności na rzecz osiągania wspomnianych celów poprzez pełne wykorzystanie swoich
środków konstytucyjnych, operacyjnych i finansowych, w tym poprzez uruchomienie środków oraz pomocy
zewnętrznej, jak również poprzez zachęcanie innych organizacji międzynarodowych, z którymi MOP, stosownie do artykułu 12 Konstytucji, nawiązała kontakty w celu popierania tych działań:
a) przez oferowanie współpracy technicznej i usług doradczych w celu promowania ratyfikacji i stosowania fundamentalnych konwencji;
b) przez wspieranie Członkom, którzy nie mogą jeszcze ratyfikować niektórych lub wszystkich konwencji, w ich
wysiłkach na rzecz przestrzegania, promowania i realizowania zasad dotyczących fundamentalnych praw
będących przedmiotem tych konwencji; jak również
c) przez wspieranie wysiłków Państw Członkowskich na rzecz stworzenia klimatu dla rozwoju gospodarczego
i społecznego .
4. Postanawia, że w celu pełnego wprowadzania w życie niniejszej Deklaracji, będą realizowana znaczące
i skuteczne działania promocyjne, zgodnie ze środkami określonymi w załączniku do niniejszej Deklaracji,
który będzie traktowany jako integralna część tej Deklaracji.
5. Podkreśla, że standardy pracy nie powinny być wykorzystywane dla celów protekcjonizmu handlowego, i że
nic w tej Deklaracji oraz w jej działaniach następczych nie będzie przywoływane lub w inny sposób używane dla takich celów; ponadto niniejsza Deklaracja ani jej działania następcze nie będą w żaden sposób
kwestionować relatywnych korzyści jakiegokolwiek państwa.

7.5. Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej
Trójstronna Deklaracja Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, przyjęta
przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy podczas 204. sesji (Genewa, listopad 1977 rok),
poprawiona podczas 279. sesji (Genewa, listopad 2000)
Załącznik: Wykaz międzynarodowych konwencji i zaleceń dotyczących pracy, o których mowa w Trójstronnej
Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, przyjętej przez Radę
Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy podczas 204. sesji (Genewa, listopad 1977 rok), poprawionej
podczas 279. sesji (Genewa, listopad 2000)
Dodatek I do Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy podczas 238. sesji (Genewa, listopad
1987 rok), poprawionej podczas 279. sesji (Genewa, listopad 2000)
Dodatek II do Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy podczas 277. sesji (Genewa, marzec
2000)
Procedura rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczącej Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej w drodze interpretacji jej postanowień, przyjęta przez Radę
Administracyjną podczas 232. sesji (Genewa, marzec 1986 rok).
Wstęp
Działalność przedsiębiorstw wielonarodowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wywołała ożywiona dyskusję, w wyniku której podjęto działania zmierzające do opracowania międzynarodowych dokumentów w
celu uregulowania prowadzenia tych przedsiębiorstw i zdefiniowania zasad ich stosunków z krajami goszczącymi, głównie Trzeciego Świata.
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Wśród problemów, które spowodowała działalność przedsiębiorstw wielonarodowych znajdowały się
zagadnienia dotyczące pracy i polityki społecznej. Poszukiwania Międzynarodowej Organizacji Pracy międzynarodowych wytycznych w zakresie jej kompetencji doprowadziły w roku 1977 do przyjęcia przez Radę
Administracyjną MBP Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej (Deklaracja MNE).
Zasady ustanowione w tym uniwersalnym dokumencie stanowią wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych, rządów oraz organizacji pracodawców i pracowników w takich dziedzinach jak zatrudnienie, szkolenie, warunki pracy i życia oraz stosunki zawodowe. Jego postanowienia są wzmocnione niektórymi międzynarodowymi konwencjami i zaleceniami dotyczącymi pracy, które partnerzy społeczni zobowiązani są mieć
na uwadze i stosować w możliwie największym stopniu. Przyjęcie Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz Działań Uzupełniających w 1998 roku podkreśliło znaczenie podstawowych Konwencji dla realizacji celów MOP i konsekwentnie Deklaracja MNE bierze pod uwagę cele postawione przez Deklarację z 1998 r.
Dzisiaj, wydatna rola przedsiębiorstw wielonarodowych w procesie społecznej i ekonomicznej globalizacji
widoczna jest w stosowaniu zasad Deklaracji MNE jako aktualna i niezbędna, tak jak to było czasie jej
uchwalania. Ponadto, gdy wysiłki zmierzające do przyciągnięcia i zwiększenia bezpośrednich inwestycji
zagranicznych nabierają rozpędu w wielu częściach świata, zainteresowane strony mają nowe możliwości
wykorzystania zasad Deklaracji jako wytycznych w celu zwiększenia pozytywnych wyników działalności
przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie pracy i polityki społecznej.
Prowadzone są okresowe przeglądy w celu kontrolowania zakresu stosowania Deklaracji MNE przez rządy,
organizacje pracodawców i pracowników oraz przedsiębiorstwa wielonarodowe. Zbiorcze zestawienie
otrzymanych odpowiedzi i ich analiza są przedkładane do dyskusji Radzie Administracyjnej MBP. Dokumenty te, zarówno jak i inne informacje i publikacje naukowe dotyczące przedsiębiorstw wielonarodowych
i polityki społecznej są dostępne w internecie na stronie http://www.ilo.org.
W przypadku braku porozumienia w sprawie stosowania Deklaracji, strony, stosując procedurę postępowania ustanowioną w 1981 roku, mogą przedłożyć do Międzynarodowego Biura Pracy prośbę o interpretację
znaczenia jej postanowień. Tekst tej procedury jest załączony do wiadomości. Międzynarodowe Biuro Pracy służy pomocą i poradnictwem w zakresie przedkładania wniosków o interpretację.
Niniejszy dokument stanowi wytyczne w zakresie polityki społecznej we wrażliwym i wysoce złożonym
obszarze działalności. Stosowanie się do Delkaracji MNE przez wszystkich, których ona dotyczy przyczyni
się do stworzenia bardziej sprzyjającego klimatu dla wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego.
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej
przyjęta przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy podczas 204 sesji (Genewa, listopad 1977
r.), poprawiona podczas 279. sesji (Genewa, listopad 2000) */
Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy, przypominając, że Międzynarodowa Organizacja Pracy
zajmuje się od wielu lat pewnymi problemami społecznymi związanymi z działalnością przedsiębiorstw wielonarodowych; zwracając w szczególności uwagę, iż różne Komitety Przemysłowe, Konferencje Regionalne oraz
Międzynarodowa Konferencja Pracy zwracały się, od połowy lat sześćdziesiątych, do Rady Administracyjnej
o podjęcie odpowiednich działań dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej; będąc poinformowaną o działalności innych organów międzynarodowych, w szczególności Komisji Narodów Zjednoczonych
do spraw Korporacji Ponadnarodowych oraz Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
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uważając, że Międzynarodowa Organizacja Pracy, z jej wyjątkową trójstronną strukturą, kompetencją i długotrwałym doświadczeniem w dziedzinie społecznej, powinna spełniać główną rolę w opracowaniu zasad dla ukierunkowania rządów, organizacji pracowników i pracodawców oraz samych przedsiębiorstw wielonarodowych;
przypominając, iż zwołała ona w 1972 roku Trójstronne Spotkanie Ekspertów w zakresie Stosunków między
Przedsiębiorstwami Wielonarodowymi i Polityka. Społeczną, które zaleciło opracowanie programu badań i studiów Międzynarodowej Organizacji Pracy, a w 1976 roku zwołała Trójstronne Spotkanie Doradcze w zakresie
Stosunków między Przedsiębiorstwami Wielonarodowymi i Polityką Społeczną w celu przeglądu programu badań MOP i wskazania działania MBP w zakresie pracy i spraw społecznych;
mając na uwadze rozważania podczas Światowej Konferencji Zatrudnienia;
postanowiwszy następnie utworzyć trójstronną grupę w celu opracowania Projektu Trójstronnej Deklaracji Zasad obejmującej wszystkie sfery zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące społecznych
aspektów działalności przedsiębiorstw wielonarodowych, uwzględniając tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się i mając cały czas na uwadze zalecenia Trójstronnego Spotkania Doradczego, które odbyło się
w 1976 roku;
postanowiwszy również ponownie zwołać Trójstronne Spotkanie Doradcze w celu rozpatrzenia Projektu Deklaracji Zasad, opracowanego przez trójstronną grupę;
po rozpatrzeniu Raportu oraz Projektu Deklaracji Zasad przedłożonych jej przez ponownie zwołane Trójstronne
Spotkanie Doradcze;
niniejszym zatwierdza następującą Deklarację, która otrzyma nazwę Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących
Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, przyjętą przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zwraca się do rządów państw członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, zainteresowanych
organizacji pracodawców i pracowników oraz do przedsiębiorstw wielonarodowych działających na ich terytoriach o przestrzeganie zawartych w niej zasad.
**/Przedsiębiorstwa wielonarodowe odgrywają ważną rolę w gospodarce większości krajów oraz w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Wzbudza to rosnące zainteresowanie rządów, a także pracodawców i pracowników oraz ich odpowiednich organizacji. Przedsiębiorstwa te mogą poprzez międzynarodowe inwestycje
bezpośrednie i inne środki przynosić zarówno krajowi macierzystemu jak i krajowi je goszczącemu wymierne
korzyści, przyczyniając się do skuteczniejszego wykorzystania kapitału, technologii i siły roboczej. W ramach
określonej przez rządy polityki rozwoju, mogą one również wnieść ważny wkład do wzrostu dobrobytu gospodarczego i społecznego; poprawy poziomu życia i zaspokajania podstawowych potrzeb; do tworzenia pośrednio
czy też bezpośrednio, możliwości zatrudnienia oraz do korzystania z podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności związkowej na całym świecie. Z drugiej strony, kroki podejmowane przez przedsiębiorstwa wielonarodowe przy organizowaniu swej działalności poza strukturami krajowymi, mogą prowadzić do nadużywania
koncentracji potęgi gospodarczej i konfliktów z celami polityki krajowej oraz z interesami pracowników. Ponadto,
złożoność przedsiębiorstw wielonarodowych i trudność jasnego zrozumienia ich różnorodnych struktur, działalności i polityki, wywołują, czasami niepokój zarówno w krajach macierzystych jak i w krajach goszczących, bądź
też w obydwu.
Niniejsza Trójstronna Deklaracja Zasad ma na celu zachęcanie przedsiębiorstw wielonarodowych do pozytywnego wkładu, jaki mogą, one wnieść do postępu gospodarczego i społecznego i do zmniejszania i rozwiązywania trudności mogących powstać w wyniku ich różnych działań, mając na uwadze rezolucje Narodów Zjednoczonych popierające Ustanowienie Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego.
Cel ten będzie popierany przez odpowiednie ustawodawstwo, politykę, środki i działania podjęte przez rządy
oraz przez współpracę między rządami i organizacjami pracodawców i pracowników wszystkich krajów.
Zasady określone w niniejszej Deklaracji są adresowane do rządów, organizacji pracodawców i pracowników
w krajach macierzystych i goszczących oraz do samych przedsiębiorstw wielonarodowych.
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Zasady te mają na celu ukierunkowanie rządów, organizacji pracodawców i pracowników oraz przedsiębiorstw
wielonarodowych na podejmowanie takich środków i działań oraz przyjmowanie takiej polityki społecznej, włączając działania oparte na zasadach ustanowionych w Konstytucji oraz odpowiednich konwencjach i zaleceniach
Międzynarodowej Organizacji Pracy, które będą przyspieszać postęp społeczny.
Aby niniejsza Deklaracja mogła spełniać swój cel, nie jest konieczna dokładna definicja prawna przedsiębiorstw
wielonarodowych; niniejszy ustęp służy ułatwieniu zrozumienia Deklaracji i nie przewiduje takiej definicji. Przedsiębiorstwa wielonarodowe obejmują przedsiębiorstwa, niezależnie od tego czy są one własnością publiczną,
mieszaną lub prywatną, które posiadają lub kontrolują produkcję, dystrybucję, usługi lub inne udogodnienia -poza
krajem, który jest ich siedzibą. Stopień autonomii jednostek w ramach przedsiębiorstw wielonarodowych wobec
siebie jest różny w różnych przedsiębiorstwach, w zależności od charakteru powiązań między tymi jednostkami
i dziedzinami ich działalności oraz ze względu na dużą różnorodność form własności, rozmiar, charakter i miejsca działalności tych przedsiębiorstw. O ile nie zostało, określone inaczej, termin "przedsiębiorstwo wielonarodowe" jest używany w niniejszej Deklaracji dla oznaczenia różnych jednostek (spółki handlowe macierzyste lub
miejscowe jednostki albo obydwie, lub też cała organizacja), zgodnie z podziałem między nimi odpowiedzialności, w oczekiwaniu, że będą one współpracować i pomagać sobie wzajemnie, o ile to będzie potrzebne, aby ułatwić przestrzeganie zasad ustanowionych w tej Deklaracji.
Niniejsza Deklaracja określa zasady w dziedzinie zatrudnienia, szkolenia, warunków pracy i życia, a także
stosunków zawodowych, których przestrzeganie na zasadzie dobrowolności zaleca się rządom, organizacjom
pracodawców i pracowników oraz przedsiębiorstwom wielonarodowym; jej postanowienia nie ograniczają zobowiązań wynikających z ratyfikacji jakiejkolwiek konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ani nie wpływają
na te zobowiązania w inny sposób.

Polityka Ogólna
Wszystkie strony, których dotyczy niniejsza Deklaracja powinny respektować suwerenne prawa Państw, przestrzegać ustawodawstwo krajowe, zwracać należytą uwagę na miejscowe praktyki oraz respektować odpowiednie normy międzynarodowe. Powinny one respektować Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz związane
z nią Pakty Międzynarodowe przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a także Konstytucję
Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej zasady zgodnie, z którymi wolność słowa i zrzeszania się są niezbędne
dla długotrwałego postępu Powinny one również dotrzymywać zobowiązań, które dobrowolnie przyjęły, zgodnie
z ustawodawstwem krajowym i przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi.
Rządy, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji Nr Nr 87, 98 ,111, 122, 138 i 182 są przynaglane do uczynienia
tego, a w każdym razie do stosowania, w możliwie jak najszerszym zakresie, poprzez swoją politykę krajową,
zasad zawartych w tych Konwencjach i Zaleceniach Nr Nr 111, 119 i 122, 146 i 190.1/ Bez uszczerbku dla zobowiązań rządów w zakresie zapewnienia zgodności z Konwencjami, które one ratyfikowały, w krajach, w których
Konwencje i Zalecenia wymienione w tym paragrafie nie są wypełniane, wszystkie strony winny odnosić się
do nich przy prowadzeniu polityki społecznej.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny w pełni brać pod uwagę ogólne cele polityki określone w krajach,
w których one działają. Ich działalność powinna być zgodna z priorytetami rozwoju i celami społecznymi oraz
strukturą kraju, w którym one działają. W tym celu, powinny być prowadzone konsultacje między przedsiębiorstwami wielonarodowymi, rządem i gdzie jest to właściwe, krajowymi zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników.
Zasady ustanowione w niniejszej Deklaracji nie mają na celu wprowadzania czy też zachowania nierówności
traktowania między przedsiębiorstwami wielonarodowymi i krajowymi. Odzwierciedlają one zasady dobrej praktyki dla wszystkich. Przedsiębiorstwa wielonarodowe i krajowe, zawsze, gdy zasady niniejszej Deklaracji mają
zastosowanie do jednych i do drugich, powinny być przedmiotem tych samych oczekiwań, co do ich prowadzenia, a w szczególności, co do ich polityki społecznej.
Rządy krajów macierzystych powinny popierać zasady dobrej praktyki społecznej, zgodnie z niniejszą Deklaracją
Zasad, mając na uwadze ustawodawstwo i praktykę w dziedzinie pracy i społecznej kraju goszczącego, a także
odpowiednie normy międzynarodowe. Rządy, zarówno krajów goszczących jak i macierzystych powinny być
przygotowane do wzajemnych konsultacji, każdorazowo, gdy wynika taka potrzeba, z inicjatywy jednej lub drugiej
strony.
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Zatrudnienie
Popieranie zatrudnienia
W celu pobudzenia wzrostu i rozwoju gospodarczego, podnoszenia poziomu życia, zaspokajania zapotrzebowania na siłę roboczą i rozwiązywania problemu bezrobocia oraz niepełnego zatrudnienia, rządy powinny określić i stosować, jako główny cel, aktywną politykę, zmierzającą do popierania pełnego, produktywnego i swobodnie wybieranego zatrudnienia.2/
Jest to szczególnie ważne w przypadku rządów kraju goszczącego w rozwijających się rejonach świata, gdzie
problemy bezrobocia i niepełnego zatrudnienia są najpoważniejsze. W związku z tym, należy mieć na uwadze
ogólne wnioski przyjęte przez Trójstronną Światową Konferencję w sprawie Zatrudnienia, Podziału Dochodu
i Postępu Społecznego oraz Międzynarodowego Podziału Pracy (Genewa, czerwiec 1976 r.). 3/
Ustępy 13 i 14 powyżej ustalają zakres, w jakim powinna być zwrócona należna uwaga, na wpływ przedsiębiorstw wielonarodowych na zatrudnienie, zarówno w krajach macierzystych jak i goszczących.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe, zwłaszcza, gdy działają w krajach rozwijających się, powinny dążyć do zwiększenia możliwości zatrudnienia i poprawy warunków zatrudnienia, biorąc pod uwagę politykę i cele rządów w
dziedzinie zatrudnienia a także bezpieczeństwo zatrudnienia i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.
Przed rozpoczęciem działalności, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny, gdziekolwiek jest to możliwe,
konsultować się z właściwymi władzami oraz z krajowymi organizacjami pracodawców i pracowników w celu
utrzymania swych planów dotyczących siły roboczej, jak tylko jest to wykonalne, w zgodności z krajową polityką
rozwoju społecznego. Konsultacje te, tak jak w przypadku przedsiębiorstw krajowych, powinny być kontynuowane między przedsiębiorstwami wielonarodowymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, włączając organizacje
pracowników.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny dawać pierwszeństwo zatrudnieniu, rozwojowi, awansowaniu i doskonaleniu zawodowemu obywateli kraju goszczącego na wszystkich szczeblach, we współpracy, jeżeli jest to właściwe, z przedstawicielami pracowników, przez nich zatrudnianych, lub ich organizacjami i z władzami rządowymi.
W przypadku inwestowania w krajach rozwijających się, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny brać pod
uwagę znaczenie stosowania technologii, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na wzrost zatrudnienia.
W stopniu, na jaki pozwalają charakter procesu i warunki przeważające w danym dziale gospodarki, powinny
one dostosować technologie do potrzeb i specyfiki krajów goszczących. Powinny one także, gdzie jest to możliwe, brać udział w rozwoju odpowiednich technologii w krajach goszczących.
W kontekście rozwijającej się gospodarki światowej, w celu popierania zatrudnienia w krajach rozwijających się,
przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny, tam gdzie jest to wykonalne, starać się zawierać z przedsiębiorstwami krajowymi umowy o produkcję części lub urządzeń, używać surowców lokalnych oraz stopniowo popierać
przetwarzanie surowców na miejscu. Przedsiębiorstwa wielonarodowe nie mogą wykorzystywać takich porozumień w celu uniknięcia odpowiedzialności wypływającej z zasad niniejszej Deklaracji.
Równość szans i traktowania
Wszystkie rządy powinny prowadzić politykę zmierzająca, do popierania równości szans i traktowania w zatrudnieniu w celu wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy
polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. 4/
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny kierować się tą ogólną zasadą w swojej działalności, bez uszczerbku
dla środków przewidzianych w ustępie 18 lub dla polityki rządu zmierzającej do zmiany historycznych wzorów
dyskryminacji i tym samym rozwijać równość szans i traktowania w zatrudnieniu. Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny, w związku z tym, uznać kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz doświadczenie za podstawę
rekrutacji, obsadzania stanowisk, szkolenia i doskonalenia zawodowego swojego personelu na wszystkich
szczeblach.
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Bezpieczeństwo zatrudnienia
Rządy powinny uważnie badać wpływ przedsiębiorstw wielonarodowych na zatrudnienie w różnych sektorach
przemysłu. Rządy wszystkich krajów, a także przedsiębiorstwa wielonarodowe, powinny podjąć odpowiednie
środki, aby uporać się z wpływem działalności przedsiębiorstw wielonarodowych na zatrudnienie i rynek pracy.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe, na równi z przedsiębiorstwami krajowymi, powinny, poprzez aktywne planowanie siły roboczej, dążyć do zapewnienia stałego zatrudnienia swoim pracownikom i powinny przestrzegać
swobodnie wynegocjowanych zobowiązań dotyczących stałości zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego.
Zważywszy na elastyczność, jaką mogą mieć przedsiębiorstwa wielonarodowe, powinny one starać się przejąć
wiodącą rolę w popieraniu bezpieczeństwa zatrudnienia, w szczególności w krajach, w których zaprzestanie
działalności może uwydatnić długotrwałe bezrobocie.
Rozważając zmiany w działalności (w tym wynikające z połączenia przedsiębiorstw, przejęcia lub przeniesienia
produkcji), które miałyby zasadniczy wpływ na zatrudnienie, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny z rozsądnym wyprzedzeniem zawiadomić o tych zmianach właściwe władze rządowe oraz przedstawicieli zatrudnianych
przez nie pracowników i ich organizacje, aby umożliwić wspólne zbadanie ich następstw i zmniejszenie, w możliwie największym stopniu, ich niekorzystnych skutków. Jest to szczególnie ważne w przypadku zamknięcia
przedsiębiorstwa, powodującego grupowe zwalnianie lub dymisje pracowników.
Należy unikać arbitralnych zwolnień. 5/
Rządy powinny, we współpracy z przedsiębiorstwami wielonarodowymi, a także krajowymi, zabezpieczyć
w takiej lub innej formie ochronę dochodu pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany. 6/

Rządy nie powinny nigdy wymagać od przedsiębiorstw wielonarodowych stosowania dyskryminacji z powodów
wymienionych w ustępie 21 ani ich do niej zachęcać. Zachęca się również rządy, tam gdzie jest to właściwe, do
ciągłego poradnictwa w zakresie sposobów unikania takiej dyskryminacji w zatrudnieniu.
Szkolenie
Rządy, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, powinny rozwijać krajową politykę szkolenia
i poradnictwa zawodowego, ściśle związanego z zatrudnieniem. 7/ W tych ramach, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny prowadzić swoją politykę szkolenia.
W swojej działalności przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny zapewnić odpowiednie szkolenie swoim
pracownikom w kraju goszczącym, na wszystkich szczeblach, stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa i polityki
rozwoju danego kraju. Szkolenie takie powinno, w miarę możliwości, rozwijać umiejętności ogólne i popierać
możliwości kariery zawodowej. Obowiązek taki powinien być realizowany, tam gdzie jest to właściwe, we współpracy z władzami kraju, organizacjami pracodawców i pracowników oraz właściwymi instytucjami lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe, działające w krajach rozwijających się, powinny uczestniczyć, na równi
z przedsiębiorstwami krajowymi, w programach, włączając fundusze specjalne, popierane przez rządy krajów
goszczących i przez organizacje pracodawców i pracowników. Programy te powinny mieć na celu zachęcanie
do kształtowania kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego, a także zapewnienie poradnictwa zawodowego i powinny być zarządzane wspólnie przez popierające je strony. Tam, gdzie jest to możliwe, przedsiębiorstwa wielonarodowe, jako wkład do rozwoju gospodarczego danego kraju, powinny udostępniać swoje wykwalifikowane kadry szkolące, w celu wspierania programów szkolenia organizowanych przez rządy.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny, we współpracy z rządami i w zakresie zgodnym z potrzebami efektywnej działalności przedsiębiorstwa, tworzyć w ramach całego przedsiębiorstwa możliwości poszerzenia
doświadczeń lokalnej kadry kierowniczej w stosownych dziedzinach, takich jak stosunki zawodowe.
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Warunki pracy i życia
Płace, świadczenia i warunki pracy
Płace, świadczenia i warunki pracy oferowane przez przedsiębiorstwa wielonarodowe nie powinny być dla pracowników mniej korzystne od oferowanych przez porównywalnych pracodawców w danym kraju.
Jeżeli przedsiębiorstwa wielonarodowe działają w krajach rozwijających się, gdzie mogą nie istnieć porównywalni pracodawcy powinny one zapewnić możliwie najlepsze płace, świadczenia i warunki pracy w ramach polityki
rządowej.8/ Płace, świadczenia i warunki pracy powinny być proporcjonalne do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, ale co najmniej wystarczające dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb pracowników i ich rodzin.
Jeśli przedsiębiorstwa wielonarodowe zapewniają swoim pracownikom podstawowe ułatwienia takie jak: mieszkania, opieka lekarska czy żywność, ułatwienia te powinny być na dobrym poziomie.9/
Rządy, w szczególności w krajach rozwijających się, powinny dążyć do podjęcia odpowiednich środków dla
zapewnienia grupom o najniższych dochodach i obszarom najsłabiej rozwiniętym jak największych korzyści
z działalności przedsiębiorstw wielonarodowych.
Minimalny wiek zatrudnienia
Przedsiębiorstwa wielonarodowe, tak jak i przedsiębiorstwa krajowe winny respektować minimalny wiek przy
przyjęciu do pracy i zatrudnianiu, aby zapewnić efektywne zlikwidowanie pracy dzieci.10/
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rządy powinny zapewnić, by zarówno przedsiębiorstwa wielonarodowe jak i krajowe zabezpieczyły swoim pracownikom odpowiednie warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzywa się rządy, które dotychczas
nie ratyfikowały konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących: zabezpieczenia maszyn (Nr 119),
ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym (Nr 115), ochrony przed niebezpieczeństwem zatrucia benzenem (Nr 136), zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze (Nr 139), do stosowania, mimo wszystko, w możliwie największym stopniu, zasad zawartych w
tych konwencjach i odpowiadających im zaleceniach (Nr Nr 118, 114, 144 i 147). Powinny być także brane pod
uwagę Kodeksy praktyki i poradniki znajdujące się w aktualnym wykazie publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.11/
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny zachowywać najwyższe normy bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami krajowymi, mając na uwadze doświadczenie w tym zakresie zdobyte w ramach działalności
całego przedsiębiorstwa, w tym wiedzę o szczególnych zagrożeniach. Powinny one również udostępniać przedstawicielom pracowników w przedsiębiorstwie, a na życzenie, właściwym władzom oraz organizacjom pracowników i pracodawców we wszystkich krajach, w których działają, informacje o normach bezpieczeństwa i higieny
pracy, dotyczących ich lokalnej działalności, których przestrzegają w innych krajach. W szczególności powinny
informować wszystkich zainteresowanych o wszelkich szczególnych zagrożeniach i odpowiadających im środkach ochronnych, pozostających w związku z nowymi produktami i procesami. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa te, podobnie jak porównywalne przedsiębiorstwa krajowe, będą odgrywać wiodącą rolę w badaniu
przyczyn zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i w stosowaniu wynikających z tego usprawnień
w ramach całego przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny uczestniczyć w pracach międzynarodowych organizacji, zajmujących
się przygotowaniem i przyjmowaniem międzynarodowych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z praktyką krajową, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny w pełni współpracować z właściwymi
władzami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z przedstawicielami pracowników i ich organizacjami,
a także z utworzonymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy. Tam gdzie jest to właściwe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być włączane do porozumień zawieranych z przedstawicielami pracowników i ich organizacjami.
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Stosunki zawodowe
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny przestrzegać norm w zakresie stosunków zawodowych, nie mniej
korzystnych niż przestrzegane przez porównywalnych pracodawców w danym kraju.
Wolność związkowa i prawo organizowania się
Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorstwa wielonarodowe, a także ci, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwa krajowe powinni, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, mieć prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia,
tworzyć organizacje według swojego uznania, jak też przystępować do tych organizacji z jedynym zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.12/ Powinni także korzystać z odpowiedniej ochrony przed aktami dyskryminacji anty-związkowej, w zakresie swojego zatrudnienia.13/
Organizacje reprezentujące przedsiębiorstwo wielonarodowe lub zatrudnionych przez nie pracowników powinny
korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji jednych w sprawy drugich, bądź bezpośrednio, bądź przez swoich przedstawicieli lub członków, jeżeli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich działalność i zarządzanie nimi. 14/
Tam, gdzie jest to właściwe w lokalnych warunkach, przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny udzielać swojego
poparcia reprezentatywnym organizacjom pracodawców.
Wzywa się rządy, które tego jeszcze nie czynią, do stosowania zasad zawartych w artykule 5 Konwencji Nr 87,
mając na uwadze znaczenie, jakie w odniesieniu do tych przedsiębiorstw wielonarodowych na zezwolenie organizacjom reprezentującym je lub zatrudnionych w nich pracowników, na przystępowanie do międzynarodowych
organizacji pracodawców i pracowników, według ich swobodnego wyboru.
Jeśli rządy krajów goszczących stwarzają szczególne zachęty, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne, zachęty te nie powinny obejmować jakiegokolwiek ograniczenia wolności związkowej pracowników ani prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych.
Przedstawicielom pracowników w przedsiębiorstwach wielonarodowych nie wolno przeszkadzać w spotkaniach
organizowanych w celu konsultacji i wymiany poglądów, pod warunkiem, że nie przyniesie to szkody działalności przedsiębiorstwa i zwykłym procedurom regulującym stosunki z przedstawicielami pracowników i ich organizacjami.
Rządy nie mogą ograniczać prawa przyjazdu przedstawicielom organizacji pracodawców i pracowników,
przybywających z innych krajów na zaproszenie zainteresowanych organizacji lokalnych czy krajowych, w celu
konsultacji w sprawach wzajemnego zainteresowania, jedynie z powodu ubiegania się o prawo przyjazdu w tym
celu.
Rokowania zbiorowe
Pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorstwa wielonarodowe powinni nieć prawo, zgodnie z ustawodawstwem
i praktyka krajową, do uznania ich swobodnie wybranych reprezentatywnych organizacji dla celów rokowań
zbiorowych.
Należy podjąć, tam gdzie jest to konieczne, środki odpowiadające warunkom krajowym, w celu zachęcenia
i popierania jak najszerszego rozwoju i wykorzystywania procedury dobrowolnych rokowań między pracodawcami i organizacjami pracodawców, a organizacjami pracowników, w celu uregulowania warunków zatrudnienia
w drodze układów zbiorowych. 15/
Przedsiębiorstwa wielonarodowe jak również przedsiębiorstwa krajowe powinny zapewnić przedstawicielom
pracowników takie ułatwienia, jakie mogą być niezbędne dla wsparcia rozwoju skutecznych układów zbiorowych. 16/
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny umożliwić należycie upoważnionym przedstawicielom pracowników
zatrudnionych przez nie w każdym z krajów, w których one działają, prowadzenie rokowań z przedstawicielami
kierownictwa, którzy są, upoważnieni do podejmowania decyzji w sprawach stanowiących przedmiot rokowań.
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W ramach rokowań prowadzonych w dobrej wierze z przedstawicielami pracowników w sprawie warunków
zatrudnienia, czy też podczas realizacji przez pracowników ich prawa organizowania się, przedsiębiorstwa wielonarodowe nie powinny uciekać się do groźby skorzystania z możliwości przeniesienia z danego kraju, części
lub całego przedsiębiorstwa, w celu nieuczciwego wpływania na te rokowania lub przeszkadzania w realizacji
prawa organizowania się; nie powinny również przemieszczać pracowników z filii w innym kraju w celu podważenia rokowań prowadzonych w dobrej wierze z przedstawicielami pracowników lub realizacji przez pracowników prawa do organizowania się.
Układy zbiorowe powinny zawierać postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów wynikających na tle ich
interpretacji i stosowania oraz zapewnienia wzajemnie szanowanych praw i obowiązków.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe powinny dostarczyć przedstawicielom pracowników informacji niezbędnych
dla znaczących rokowań z jednostką zaangażowaną w te rokowania, a gdy jest to zgodne z lokalnym ustawodawstwem i praktyką, powinny również dostarczyć informacji umożliwiających im uzyskanie prawdziwego
i rzetelnego obrazu działalności tej jednostki lub, gdzie jest to właściwe, całego przedsiębiorstwa.17/
Rządy powinny dostarczyć przedstawicielom organizacji pracowników na ich życzenie, gdy pozwala na to ustawodawstwo i praktyka krajowa, informacji na temat gałęzi przemysłu, w których działa przedsiębiorstwo,
co pomoże określić obiektywne kryteria w procesie rokowań zbiorowych. W tym kontekście, zarówno przedsiębiorstwa wielonarodowe jak i krajowe, powinny konstruktywnie odpowiadać na prośbę rządów o odpowiednie
informacje w sprawie ich działalności.
Konsultacje
W przedsiębiorstwach wielonarodowych, jak również w przedsiębiorstwach krajowych, systemy ustanowione w
drodze wzajemnego porozumienia miedzy pracodawcami i pracownikami oraz ich przedstawicielami powinny
przewidywać, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, regularne konsultacje we wzajemnie interesujących sprawach. Konsultacje takie nie powinny zastępować rokowań zbiorowych. 18/
Rozpatrywanie skarg
Zarówno przedsiębiorstwa wielonarodowe, jak i krajowe, powinny szanować prawo zatrudnianych przez nie
pracowników do rozpatrywania wszystkich ich skarg w sposób zgodny z następującym postanowieniem: każdy
pracownik, który, działając indywidualnie lub wspólnie z innymi pracownikami, uważa, że ma podstawy do skargi, powinien mieć prawo do złożenia takiej skargi bez ponoszenia z tego tytułu żadnych szkód oraz do tego, by
skarga jego została rozpatrzona zgodnie z odpowiednią procedurą.19/ Jest to szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwa wielonarodowe działają w krajach, których nie wiążą zasady konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczące wolności związkowej, prawa organizowania się i rokowań zbiorowych oraz pracy przymusowej.20/
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Zarówno przedsiębiorstwa wielonarodowe jak i krajowe powinny, wraz z przedstawicielami i organizacjami
zatrudnianych przez nie pracowników, dążyć do utworzenia mechanizmu dobrowolnego pojednawstwa, właściwego do warunków krajowych, który mógłby przewidywać stosowanie dobrowolnego arbitrażu w celu pomocy
zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów zbiorowych miedzy pracodawcami a pracownikami. Mechanizm dobrowolnej ugody powinien obejmować równą reprezentację pracodawców i pracowników.21/

Genewa, 17 listopada 2000. r.
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7.6. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca sprawiedliwości
społecznej na rzecz uczciwej globalizacji
Międzynarodowa Konferencja Pracy, zebrana w Genewie na swojej dziewięćdziesiątej siódmej sesji,
Zważywszy, że obecny kontekst globalizacji, charakteryzującej się rozprzestrzenianiem nowych technologii,
przepływem idei, wymianą towarów i usług, wzrostem przepływu kapitału i finansów, umiędzynarodowieniem
biznesu, procesów biznesowych i dialogu, a także przepływem osób, zwłaszcza pracujących kobiet i mężczyzn,
głęboko zmienia kształt świata pracy:
- z jednej strony proces współpracy i integracji gospodarczej pomaga wielu państwom czerpać korzyści
z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, włączać wiele ubogich osób z
obszarów wiejskich w struktury nowoczesnej gospodarki miejskiej, poczynić postęp w realizacji swoich
celów rozwojowych, a także ułatwiać wprowadzanie innowacji do procesu opracowywania produktów
oraz przepływ idei;
- z drugiej strony, globalna integracja gospodarcza sprawiła, iż wiele państw i sektorów stanęło w obliczu poważnych wyzwań dotyczących nierówności dochodów, utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia i poziomu ubóstwa, podatności gospodarki na wstrząsy zewnętrzne, a także wzrostu zarówno pracy
nieobjętej ochroną jak i gospodarki nieformalnej, które mają wypływ na stosunek pracy oraz ochronę,
jaką może on oferować;
Uznając, że osiągnięcie lepszych i sprawiedliwych rezultatów dla wszystkich stało się w tych okolicznościach jeszcze istotniejsze, aby zaspokoić uniwersalne dążenie do sprawiedliwości społecznej, osiągnąć pełne zatrudnienie, zapewnić równowagę otwartych społeczeństw i światowej gospodarki, osiągnąć spójność społeczną, a także zwalczać ubóstwo i pogłębiające się nierówności;
Przekonana, że Międzynarodowa Organizacja Pracy ma odegrać kluczową rolę pomagając w promowaniu i osiąganiu postępu oraz sprawiedliwości społecznej w ciągle zmieniającym się otoczeniu:
- opierając się na mandacie zawartym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w Dekla
racji Filadelfijskiej z 1944 r., która zachowuje pełną aktualność w dwudziestym pierwszym wieku i po
winna inspirować politykę Członków MOP i która, wśród innych celów, założeń i zasad:
potwierdza, że praca nie jest towarem, a ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi zagrożenie dla
dobrobytu wszystkich;
uznaje poważny obowiązek Międzynarodowej Organizacji Pracy popierania, wśród różnych narodów świata, programów zapewniających osiąganie celów pełnego zatrudnienia i podnoszenia
standardów życia, minimum socjalnego oraz rozszerzania środków zabezpieczenia społecznego w celu zapewnienia podstawowego dochodu wszystkim potrzebującym, wraz ze wszystkimi
pozostałymi celami określonymi w Deklaracji Filadelfijskiej;
powierza Międzynarodowej Organizacji Pracy odpowiedzialność za badanie i rozpatrywanie
wszystkich dziedzin międzynarodowej polityki gospodarczej i finansowej w świetle fundamentalnego celu, jakim jest sprawiedliwość społeczna; oraz
- wykorzystując i potwierdzając Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy oraz Działania uzupełniające z 1998 r., w której Członkowie uznali, w
ramach wykonywania przez Organizację jej mandatu, szczególne znaczenie fundamentalnych praw,
mianowicie: wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych, eliminacji
wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, skutecznej likwidacji pracy dzieci oraz likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu;
Zachęcona uznaniem przez społeczność międzynarodową godnej pracy za skuteczną odpowiedź na
wyzwania globalizacji, uwzględniając:
- wyniki Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego w Kopenhadze w 1995 r.;
- szerokie poparcie, wyrażane wielokrotnie na szczeblach globalnym i regionalnym, dla opracowanej
przez Międzynarodową Organizację Pracy koncepcji godnej pracy; a także
- poparcie przez głowy państw i szefów rządów zgromadzonych na Światowym Szczycie Organizacji
Narodów Zjednoczonych w 2005 r. uczciwej globalizacji oraz celów pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich jako najważniejszych celów polityki krajowej i międzynarodowej
swoich państw;

43

Przekonana, że w świecie coraz większej współzależności i złożoności, a także umiędzynarodowienia
produkcji:
- fundamentalne wartości, takie jak wolność, godność człowieka, sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo i niedyskryminowanie, są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz skuteczności;
- dialog społeczny i praktyka trójstronności między rządami oraz reprezentatywnymi organizacjami pracowników i pracodawców w kraju i ponad granicami, są obecnie istotniejsze dla wypracowania dobrych
rozwiązań, a także budowania spójności społecznej oraz rządów prawa między innymi przez międzynarodowe standardy pracy;
- należy uznać znaczenie stosunku pracy jako środka zapewniającego pracownikom ochronę prawną;
- produktywne, rentowne i zrównoważone przedsiębiorstwa wraz z silną gospodarką społeczną oraz
dochodowy sektor publiczny mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i możliwości zatrudnienia; oraz
- szczególne znaczenie ma Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej z 1977 r. wraz ze zmianami, która podkreśla coraz większą rolę tych podmiotów w realizacji celów Organizacji;
Uznając, iż obecne wyzwania wzywają Organizację do zintensyfikowania wysiłków oraz zmobilizowania
wszystkich środków na rzecz promowania jej konstytucyjnych celów oraz że aby zapewnić skuteczność tych
działań oraz wzmocnić potencjał MOP w zakresie wspierania Członków w osiąganiu celów MOP w kontekście
globalizacji, Organizacja musi:
- zapewnić spójność i współpracę w ramach swojej strategii rozwoju podejścia globalnego i zintegrowanego, zgodnie z Agendą na rzecz godnej pracy oraz czterema celami strategicznymi MOP, wykorzystując w tym celu występującą między nimi synergię;
- dostosować swoje praktyki instytucjonalne oraz zarządzanie, żeby zwiększać efektywność i skuteczność, przy jednoczesnym pełnym respektowaniu istniejących konstytucyjnych ram prawnych i procedur;
- pomagać Członkom w zaspokajaniu potrzeb zgłaszanych na szczeblu krajowym w drodze pełnej trójstronnej dyskusji, przez zapewnianie wysokiej jakości informacji, doradztwo oraz programy techniczne
pomagające im zaspokoić te potrzeby w kontekście celów konstytucyjnych MOP; oraz
- promować politykę normotwórczą MOP jako fundament działań Organizacji, zwiększając jej oddziaływanie w świecie pracy i wzmacniać rolę standardów jako przydatnego środka do osiągania konstytucyjnych celów Organizacji;
Przyjmuje dnia dziesiątego czerwca dwutysięcznego ósmego roku niniejszą Deklarację.
I. Zakres i zasady
Konferencja uznaje i oświadcza, że:
A.
W kontekście coraz szybszych zmian, zobowiązania i wysiłki Członków oraz Organizacji na rzecz realizacji konstytucyjnego mandatu MOP, w tym za pośrednictwem międzynarodowych standardów pracy, jak również
na rzecz umieszczenia kwestii pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy w centrum polityki gospodarczej i społecznej, powinny opierać się na czterech równorzędnych celach strategicznych MOP, przez
które wyraża się Agenda na rzecz godnej pracy i które można ująć w następujący sposób:
i) promowanie zatrudnienia przez stworzenie zrównoważonego otoczenia instytucjonalnego i gospodarczego, w którym:
jednostki mogą rozwijać i uaktualniać zdolności oraz umiejętności niezbędne do uzyskania produktywnego zatrudnienia zapewniającego samorealizację oraz wspólny dobrobyt;
wszystkie przedsiębiorstwa, publiczne lub prywatne, są w stanie zapewniać wzrost oraz generować
większe zatrudnienie i możliwości uzyskania dochodów i perspektyw dla wszystkich; oraz
społeczeństwa mogą osiągać swoje cele rozwoju gospodarczego, należyte standardy życia oraz
postęp społeczny;
ii) opracowywanie i rozszerzanie środków ochrony społecznej – zabezpieczenie społeczne i ochrona
pracy – które są zrównoważone i dostosowane do warunków krajowych, z uwzględnieniem:
- rozszerzenia na wszystkich zabezpieczenia społecznego, w tym środków na rzecz zapewnienia
podstawowego dochodu wszystkim tym, którzy potrzebują takiej ochrony i dostosowanie jej
zakresu, aby sprostać nowym potrzebom i niepewności powodowanej gwałtownością zmian
technologicznych, społecznych, demograficznych i gospodarczych;
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-

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; oraz
polityki dotyczącej płacy i zarobków, czasu pracy i innych warunków pracy ustalonych dla
zapewnienia sprawiedliwego podziału między wszystkich owoców postępu oraz minimum socjalnego wszystkim zatrudnionym oraz potrzebującym takiej ochrony11;
iii) promowanie dialogu społecznego i trójstronności jako najbardziej odpowiednich metod:
- dostosowywania realizacji celów strategicznych do potrzeb i warunków każdego państwa;
- przekładania rozwoju gospodarczego na postęp społeczny, a postępu społecznego na rozwój
gospodarczy;
- ułatwiania budowy porozumienia w sprawie odpowiedniej polityki krajowej i międzynarodowej,
która wpływa na strategie oraz programy zatrudnienia i godnej pracy; oraz
- zapewniania skuteczności instytucji i prawa pracy, w tym w zakresie uznawania stosunku pracy, promowania dobrych stosunków przemysłowych oraz budowania skutecznych systemów
inspekcji pracy; oraz
iv) przestrzeganie, promowanie i realizowanie, zarówno jako praw jak i sprzyjających warunków
niezbędnych dla pełnej realizacji wszystkich celów strategicznych, fundamentalnych zasad i praw
w pracy, które są szczególnie istotne, odnotowując, iż:
- wolność zrzeszania się oraz skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych mają szczególne znaczenie dla zapewniania osiągania czterech celów strategicznych; oraz
- naruszenie fundamentalnych zasad i praw w pracy nie może stanowić pretekstu ani być wykorzystane w jakikolwiek inny sposób jako uzasadniona przewaga komparatywna, a standardy
pracy nie powinny być wykorzystywane dla protekcjonistycznych celów handlowych.
B.
Cztery cele strategiczne są nierozłączne, współzależne i wzajemnie się wspierające. Brak wsparcia dla
któregokolwiek z nich groziłby postępowi w osiąganiu innych. Aby zoptymalizować ich wpływ, wysiłki na rzecz
ich promowania powinny stanowić element globalnej i zintegrowanej strategii MOP na rzecz godnej pracy. Równość płci i niedyskryminacja muszą być uznawane za kwestie przekrojowe w ramach wymienionych wyżej
celów strategicznych.
C.
Sposób osiągania przez Członków celów strategicznych jest kwestią, którą każdy Członek musi określić
zgodnie z wiążącymi go zobowiązaniami międzynarodowymi oraz z fundamentalnymi zasadami i prawami w
pracy, z należytym uwzględnieniem między innymi:
i) warunków i okoliczności krajowych, a także potrzeb i priorytetów wyrażanych przez reprezentatywne
organizacje pracodawców i pracowników;
ii) wzajemnej zależności, solidarności i współpracy między wszystkimi Członkami MOP, które mają
większe znaczenie niż kiedykolwiek w kontekście globalnej gospodarki; oraz
iii) zasad i postanowień międzynarodowych standardów pracy.
II. Sposób realizacji
Konferencja uznaje ponadto, że w zglobalizowanej gospodarce:
A.
Realizacja Części I niniejszej Deklaracji wymaga od MOP aktywnego wspierania wysiłków swoich Członków. W tym celu Organizacja powinna dokonać przeglądu swoich praktyk instytucjonalnych i dostosować je,
aby usprawnić zarządzanie i budowanie potencjału w celu jak najlepszego wykorzystania swoich zasobów ludzkich i finansowych oraz wyjątkowej przewagi, jaką daje jej trójstronna 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 dyskusji okresowych włączonych do porządku obrad Konferencji, żeby:
- określić, jak MOP może skuteczniej odpowiadać na te potrzeby przez skoordynowane wykorzystanie
wszystkich swoich metod działania;

11

Przyp. red. Podczas projektowania niniejszego tekstu pierwszeństwo w każdym języku otrzymała zgodność z odpowiednią
oficjalną wersją art. III (d) Deklaracji Filadelfijskiej przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 1944 r.
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- określić niezbędne zasoby, aby odpowiedzieć na te potrzeby oraz, w razie konieczności, zyskiwać dodatkowe zasoby; oraz
- kierować Radą Administracyjną i Biurem w wypełnianiu ich obowiązków;
ii) wzmocnienia i usprawnienia jej współpracy technicznej oraz specjalistycznego doradztwa w celu:
- wspierania wysiłków poszczególnych Członków na rzecz osiągania, na zasadzie trójstronnej, postępu w
realizacji wszystkich celów strategicznych, jeśli stosowne, w drodze krajowych programów na rzecz godnej
pracy oraz w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych; oraz
- wspomagania, gdziekolwiek to niezbędne, zdolności instytucjonalnych Państw członkowskich
oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, aby ułatwiać realizację konkretnej i spójnej polityki społecznej oraz zrównoważony rozwój;
iii) promowania dzielenia się wiedzą oraz zrozumienia synergii między celami strategicznymi przez analizę empiryczną oraz trójstronną dyskusję na temat konkretnych doświadczeń i dobrowolną współpracą zainteresowanych państw, a także w celu informowania osób podejmujących decyzje w Państwach członkowskich
o szansach i wyzwaniach związanych z globalizacją;
iv) zapewniania, na ich wniosek, pomocy Członkom, którzy pragną wspólnie promować cele strategiczne w ramach dwustronnych lub wielostronnych porozumień, pod warunkiem zachowania ich zgodności ze zobowiązaniami MOP; oraz
v) rozwijania nowych form partnerstwa z podmiotami niepaństwowymi i gospodarczymi, takimi jak
przedsiębiorstwa wielonarodowe i związki zawodowe działające na globalnym szczeblu sektorowym w celu
zwiększenia skuteczności programów i działań operacyjnych MOP, pozyskiwania ich wsparcia w dowolny odpowiedni sposób oraz promowania w inny sposób strategicznych celów MOP. Będzie to realizowane we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi reprezentatywnymi organizacjami pracowników i pracodawców.
B. Jednocześnie, kluczowym obowiązkiem Członków jest przyczynianie się, przez swoją politykę społeczną
i gospodarczą, do realizacji globalnej i zintegrowanej strategii realizacji celów strategicznych, obejmujących
Agendę na rzecz godnej pracy przedstawioną w Części I niniejszej Deklaracji. Realizacja Agendy na rzecz godnej pracy na szczeblu krajowym będzie zależała od krajowych potrzeb oraz priorytetów i to Państwa członkowskie, w konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami i pracodawców, określą sposób wywiązywania się z tego
obowiązku. W tym celu mogą one rozważyć, wśród innych działań:
i) przyjęcie krajowej lub regionalnej strategii na rzecz godnej pracy, lub obu, określając zbiór priorytetów
dla potrzeb zintegrowanej realizacji celów strategicznych;
ii) wprowadzenie odpowiednich wskaźników lub statystyk, w razie konieczności z pomocą MOP, żeby
monitorować i oceniać osiągane postępy;
iii) przegląd swojej sytuacji w zakresie ratyfikacji lub realizacji instrumentów MOP w celu stopniowego
zwiększania zakresu każdego z celów strategicznych, kładąc szczególny nacisk na instrumenty uznane za podstawowe standardy pracy, a także te, uznawane za najbardziej istotne z punktu widzenia zarządzania, obejmujące trójstronność, politykę zatrudnienia oraz inspekcję pracy;
iv) podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia spójności stanowisk prezentowanych w imieniu
zainteresowanych Państw członkowskich na stosownych forach międzynarodowych, a także wszelkich kroków,
jakie mogą oni podjąć zgodnie z niniejszą Deklaracją;
v) promowanie zrównoważonych przedsiębiorstw;
vi) dzielenie się, gdzie to właściwe, krajowymi i regionalnymi dobrymi praktykami zdobytymi podczas
udanej realizacji inicjatyw na szczeblu krajowym lub regionalnym z elementem godnej pracy; oraz
vii) zapewnienie, w skali dwustronnej, regionalnej lub wielostronnej, w zależności od dostępności zasobów, odpowiedniego wsparcia wysiłków innych Członków na rzecz wprowadzania w życie zasad i celów, o których mowa w niniejszej Deklaracji.
C. Inne międzynarodowe i regionalne organizacje, których mandaty obejmują pokrewne dziedziny mogą mieć
istotny wkład w realizowanie zintegrowanego podejścia. MOP powinna zachęcać te organizacje do promowania
godnej pracy, pamiętając, że każda z nich będzie sprawować pełną kontrolę nad swoim mandatem. Ponieważ
zarówno polityka handlowa jak i finansowa mają wpływ na zatrudnienie, rolą MOP jest ocena takiego wpływu,
żeby zrealizować swój cel, jakim jest umieszczenie zatrudnienia w centrum polityki gospodarczej.
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III. Postanowienia końcowe
A. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zapewni przekazanie niniejszej Deklaracji wszystkim
Członkom oraz, za ich pośrednictwem, reprezentatywnym organizacjom pracodawców i pracowników, jak również międzynarodowym organizacjom kompetentnym w powiązanych dziedzinach na szczeblach międzynarodowym i regionalnym oraz innym organom, które może wskazać Rada Administracyjna. Rządy oraz organizacje
pracodawców i pracowników szczebla krajowego, upowszechnią Deklarację na wszystkich odpowiednich
forach, w których mogą uczestniczyć lub być reprezentowane, albo w inny sposób rozpowszechnią ją wśród
innych zainteresowanych podmiotów.
B. Rada Administracyjna i Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy będą odpowiadać za ustanowienie odpowiednich sposobów sprawnej realizacji Części II niniejszej Deklaracji.
C. W momencie, który Rada Administracyjna uzna za stosowny oraz zgodnie z przyjętą metodologią, wpływ
niniejszej Deklaracji, a w szczególności działań podjętych dla potrzeb promowania jej realizacji, staną się przedmiotem przeglądu Międzynarodowej 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 omówienie środków, za pomocą których Organizacja będzie
wspierać wysiłki swoich Członków na rzecz wypełniania zobowiązania realizacji czterech celów strategicznych
istotnych dla realizacji konstytucyjnego mandatu Organizacji.
B. Działania uzupełniające mają możliwie najpełniej wykorzystać wszystkie metody działania przewidziane
w Konstytucji MOP dla realizacji jej mandatu. Niektóre środki wspierające Członków mogą wymagać pewnego
dostosowania istniejącej metodologii stosowania art. 19 ust. 5 lit. e) oraz ust. 6 lit. d) Konstytucji MOP, bez
zwiększania obowiązków sprawozdawczych Państw członkowskich.
II. Działania Podejmowane Przez Organizację w Celu Udzielenia Wsparcia Swoim Członkom
Administracja, zasoby i stosunki zewnętrzne
A. Dyrektor Generalny podejmie wszystkie niezbędne działania, w tym jeśli to właściwe, składanie odpowiednich wniosków Radzie Administracyjnej, aby zapewnić środki, dzięki którym Organizacja będzie wspierać starania swoich Członków w ramach niniejszej Deklaracji. Działania te będą obejmować przegląd i dostosowywanie
praktyk instytucjonalnych i zarządzania MOP, o których mowa w Deklaracji. Powinny one uwzględniać potrzebę
zapewnienia:
i) spójności, koordynacji i współpracy w ramach Międzynarodowego Biura Pracy dla potrzeb jego
skutecznego funkcjonowania;
ii) budowania i utrzymywania zdolności politycznych i operacyjnych;
iii) efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów, procesów zarządzania i struktur instytucjonalnych;
iv) odpowiednich kwalifikacji i podstaw wiedzy, a także skutecznych struktur zarządzania;
v) promowania efektywnego partnerstwa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i wielostronnego systemu w celu zwiększenia skuteczności programów i działań operacyjnych MOP lub promowania w inny
sposób celów MOP; oraz
vi) określania, uaktualniania i promowania zbioru standardów o największym znaczeniu z punktu widzenia zarządzania12.

12

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 dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie
wprowadzania z życie międzynarodowych norm w sprawie pracy z 1976 r. oraz standardy zidentyfikowane w uaktualnionych w
późniejszym terminie wykazach.
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Zrozumienie realiów i potrzeb Członków oraz reagowanie na nie
B. Organizacja wprowadzi okresowe dyskusje do porządku obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy
w oparciu o metodykę przyjętą przez Radę Administracyjną, bez powielania mechanizmów kontrolnych MOP,
żeby:
i) lepiej pojmować zróżnicowanie realiów i potrzeb swoich Członków w kontekście każdego z celów
strategicznych, skuteczniej na nie reagować, wykorzystując wszystkie dostępne metody działania, w tym działania związane ze standardami, współpracę techniczną oraz potencjał techniczny i badawczy Biura, a także odpowiednio dostosować jego priorytety i programy działania; oraz
ii) oszacować wyniki działań MOP w celu zapewnienia informacji dla potrzeb decyzji dotyczących programu, budżetu oraz innych decyzji w zakresie zarządzania.
Pomoc techniczna i doradztwo
C. Organizacja zapewni, na prośbę rządów i reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców,
wszelką odpowiednią pomoc w ramach swojego mandatu, aby wspomóc wysiłki Członków na rzecz osiągania
postępów w realizacji celów strategicznych w drodze zintegrowanej i spójnej strategii krajowej lub regionalnej,
również przez:
i) wzmocnienie i usprawnienie swoich działań w zakresie pomocy technicznej w ramach krajowych programów na rzecz godnej pracy oraz systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych;
ii) zapewnienie ogólnej wiedzy i pomocy, o którą każdy z Członków może wystąpić, w celu przyjęcia
strategii krajowej i poszukiwania innowacyjnego partnerstwa w zakresie realizacji;
iii) opracowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających efektywną ocenę poczynionych postępów oraz
wpływu innych czynników i polityki na wysiłki podejmowane przez Członków; oraz
iv) uwzględnianie szczególnych potrzeb i zdolności państw rozwijających się oraz reprezentatywnych
organizacji pracowników i pracodawców, w tym przez dążenie do mobilizacji zasobów.
Badania, gromadzenie i wymiana informacji
D. Organizacja podejmie odpowiednie działania mające na celu zwiększenie jej potencjału badawczego, wiedzy
empirycznej oraz zrozumienia wzajemnego oddziaływania celów strategicznych oraz ich wkładu w postęp społeczny, zrównoważone przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój oraz walkę z ubóstwem w globalnej gospodarce. Działania te mogą obejmować trójstronną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym w ramach:
i) badań prowadzonych doraźnie przy dobrowolnej współpracy rządów oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników w zainteresowanych krajach; lub
ii) wszelkich wspólnych programów, takich jak wzajemna ocena, które zainteresowane Państwa członkowskie mogą pragnąć ustanowić, lub do których mogą się włączyć na zasadzie dobrowolności.
III. Ocena Przez Konferencję
A. Wpływ Deklaracji, w szczególności zakres, w jakim przyczynia się ona do promowania wśród Członków celów i zadań Organizacji przez zintegrowaną realizację celów strategicznych, będzie przedmiotem oceny Konferencji, która może być powtarzana okresowo, w ramach danego punktu porządku obrad.
B. Biuro przygotuje na Konferencję, w celu oceny wpływu Deklaracji, sprawozdanie, które będzie zawierać informacje dotyczące:
i) działań lub kroków podjętych w efekcie niniejszej Deklaracji, które mogą być zapewniane przez trójstronnych Członków, przy wykorzystaniu struktur MOP, szczególnie w regionach, oraz za pośrednictwem innych
dowolnych wiarygodnych źródeł;
ii) działań podejmowanych przez Radę Administracyjną oraz Biuro w zakresie istotnych kwestii dotyczących zarządzania, zdolności i podstaw wiedzy, mających związek z realizacją celów strategicznych, w tym programów i działań MOP oraz ich skutków; oraz
iii) ewentualnego wpływu Deklaracji na inne zainteresowane organizacje międzynarodowe.
C. Zainteresowane organizacje wielostronne będą miały możliwość udziału w ocenie wpływu oraz w dyskusji.
Inne zainteresowane podmioty mogą uczestniczyć w dyskusji na zaproszenie Rady Administracyjnej.
D. Na podstawie swojej oceny Konferencja sformułuje wnioski dotyczące potrzeby przeprowadzenia dalszych
ocen lub możliwości zaangażowania się w odpowiedni kierunek działania.
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8. Przydatne linki
www.ilo.org – strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Pracy
www.ituc-csi.org- Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
www.solidarnosc.org.pl – oficjalna strona internetowa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
www.CSRinfo.org – portal dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego
rozwoju
www.AA1000.pl – strona poświęcona standardom zaangażowania interesariuszy i dialogu z nimi
www.business-humanrights.org – strona poświęcona prawom człowieka w biznesie
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NSZZ „Solidarność”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją
pracowników. Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie,
o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa
groziły represje.
Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani
na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje
zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.
Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk
tel. 58 308 44 76
www.solidarnosc.org.pl

CSRinfo
CSRinfo to firma prowadząca działania edukacyjne i doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy jedną z pierwszych i najdłużej funkcjonujących firm
na polskim rynku specjalizujących się w tej tematyce. Działamy w tym obszarze od 2007 roku.
Świadczymy usługi doradcze, prowadzimy szkolenia, a także wspieramy wartościowe inicjatywy promujące społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój. Wśród naszych klientów znajdują się
firmy, instytucje publiczne i organizacje społeczne. Naszym szczególnym wkładem w rozwój tej tematyki
jest portal informacyjno-edukacyjny www.CSRinfo.org.
CSRinfo
Ul. Łucka 2/4/6 lok.73
00-845 Warszawa
www.CSRinfo.com.pl
www.CSRinfo.org
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