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Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy 
w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wy-
dawniczym autorzy podjęli się określenia poziomu implementacji tych standardów 
do polskiego systemu prawa pracy. Dodatkową zaletą opracowania jest wieloaspek-
towa analiza przedstawianych instytucji prawnych.

W książce omówiono ponadto genezę, organy oraz strukturę Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, która przez ostatnie stulecie wypracowała fundamentalne dla 
prawa pracy uniwersalne standardy funkcjonujące w skali globalnej, przyjęte 
następnie przez inne organizacje międzynarodowe. 

Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy reprezentujący 
różne ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniający się znaczącym dorobkiem 
w zakresie opracowywanych zagadnień.

Publikacja przedstawia zasadnicze kryteria międzynarodowego publicznego 
prawa pracy, w szczególności dotyczące: 
− wolności pracy i zakazu pracy przymusowej, 
− polityki zatrudnienia i rynku pracy, 
− zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji,
− prawa do wynagrodzenia, 
− prawa do wypoczynku, 
− powszechnej ochrony pracy, 
− ochrony kobiet i rodziny, 
− ochrony dzieci i młodocianych, 
− ochrony pracowników domowych,
− służby publicznej, 
− zatrudnienia marynarzy, 
− ochrony pracowników niepełnosprawnych, 
− wolności zrzeszania się i swobody działalności związkowej,
− wolności układowej i prawa do rokowań zbiorowych, 
− polityki społecznej, 
− administracji pracy. 

Książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i prak-
tyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych.
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SŁOWO WSTĘPNE
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

W roku 2019 mija sto lat od utworzenia przez społeczność między-
narodową w Genewie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Rzeczpospo-
lita Polska była wśród jej założycieli. Przez stulecie Organizacja ta wypra-
cowała fundamentalne dla prawa pracy uniwersalne standardy funkcjo-
nujące w skali globalnej. W późniejszych epokach zostały one przyjęte
przez inne organizacje międzynarodowe.

Opracowanie to jest w swych założeniach pomyślane jako prezen-
tacja globalnych standardów w międzynarodowym publicznym prawie
pracy. Ich delimitacja została przeprowadzona w oparciu o klasyczne kry-
teria. Koncepcja tomu IX Systemu prawa pracy zakłada charakterystykę po-
szczególnych globalnych standardów w prawodawstwie międzynarodo-
wym i określenie poziomu ich implementacji do polskiego systemu prawa
pracy.

Zgodnie z planem wydawniczym System prawa pracy ma liczyć 11 to-
mów, na które składają się:

I. Część ogólna prawa pracy
II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

III. Indywidualne prawo pracy. Część szczególna
IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy
V. Zbiorowe prawo pracy

VI. Procesowe prawo pracy
VII. Zatrudnienie niepracownicze

VIII. Prawo rynku pracy
IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne
X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie

XI. Międzynarodowe prywatne prawo pracy
Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący. Zaprezentowane

w nim rozważania w swych założeniach zostały oparte na mechanizmach
generalizacji, cechujących się niekiedy wysokim poziomem ogólności wy-
wodów. Wedle przyjętych założeń prezentowane w tomie IX rozważania
cechują się wieloaspektowością. Dlatego też niektóre instytucje prawne
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międzynarodowego prawa pracy zostały przedstawione z rozmaitych
punktów widzenia, co odpowiada metodologicznej dyrektywie komple-
mentarności. Tego rodzaju ujęcie pozwala na analizę dogmatyczną stan-
dardów globalnych również w wymiarze metateoretycznym. Godzi się
jednak zaakcentować, że owa analiza nie jest prowadzona w oderwaniu
od obowiązujących de lege lata regulacji normatywnych.

Tom IX Systemu prawa pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną.
Zgodnie z dyrektywą autonomiczności zamieszczone w nim zapatrywa-
nia są wyrazem indywidualnych poglądów autorów. W sposób samo-
dzielny decydowali oni o przedstawieniu zagadnień merytorycznych.
Autorom ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, którzy podjęli
trud opracowania poszczególnych aspektów, wyrażam także tą drogą
serdeczne podziękowania.

W założeniach niniejsze dzieło jest kierowane nie tylko do przed-
stawicieli nauki prawa pracy, lecz także do szeroko pojmowanej praktyki.
Żywię przekonanie, że poczynione w nim rozważania będą użyteczne
w prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego.

 
Kraków, 10 marca 2019 r.

Krzysztof W. Baran

28



ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRACY

Janusz Żołyński
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

1.1. UWAGI WSTĘPNE

Obecna cywilizacja nie funkcjonuje w próżni i w oderwaniu od in-
nych zjawisk. Rozwój ludzkości w sferze społeczno-polityczno-gospodar-
czej wymusił siłą rzeczy wypracowywanie ponadpaństwowych (narodo-
wych) czy regionalnych standardów postępowania. Z uwagi na przepływ
towarów i usług, a wraz z nim przepływ ludzi poszukujących pracy, za-
istniała konieczność przyjęcia standardów postępowania w skali globalnej
odnośnie do stosunków pracy czy raczej szeroko rozumianego zatrud-
nienia. Wpływ na to miał także rozwój koncepcji praw człowieka, jak
również zapewnienie trwałego i pokojowego rozwoju ludzkości oraz po-
koju społecznego w sferze zatrudnienia. Konieczne zatem stało się przy-
jęcie regulacji powszechnych, mających na celu dokonanie pewnego ro-
dzaju harmonizacji prawa krajowego poszczególnych państw (lecz nie
jego ujednolicanie), w celu przestrzegania ogólnoświatowych, uniwersal-
nych wartości, jakimi są: dialog między partnerami społecznymi, równe
traktowanie pracowników, ochrona życia i zdrowia świadczących pracę
bez względu na formę czy podstawę zatrudnienia, a także wolności zrze-
szania się. Zaistniała potrzeba funkcjonowania powszechnych regulacji
mających przeciwdziałać również m.in. pogarszaniu warunków pracy
(dumpingowi socjalnemu), co w szczególności widoczne jest w prawie
pracy Unii Europejskiej1. Funkcją tych regulacji (w szczególności unij-

1 Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest dyrektywa 96/71/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowni-
ków w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997 r., s. 1 z późn. zm. Zob. też
P. Kwasiborski, Czym jest dumping socjalny w Unii Europejskiej?, http:// robertgrzeszczak. bio.
wpia. uw. edu. pl/ files/ 2012/ 10/ P- Kwasiborski- Czym- jest- dumping- socjalny- w- UE2. pdf
(dostęp: 18.12.2018 r.).

Według opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dumping socjalny ozna-
cza sytuację, w której tańsi pracownicy z innego państwa członkowskiego zajmują
miejsca pracy mieszkańców danego państwa. Zob. Europejski Komitet Społecz-
no-Ekonomiczny, Funkcjonowanie Dyrektywy Usługowej w sektorze budownictwa – Spra-
wozdanie, INT/SMO-EESC-2014-02466-00-01-TCD, s. 10.
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nych) jest nie tylko ochrona zatrudnionych, lecz także pośrednio świato-
wa integracja społeczno-gospodarcza, dokonywana przez wyrównywa-
nie ponoszonych kosztów pracy i tym samym warunków konkurowania
przez podmioty gospodarcze.

Schemat. Podział systemu prawa międzynarodowego

Rozpatrując każdą naukę, a taką jest nauka o międzynarodowym
prawie pracy, ważne jest zarówno dla teorii, jaki i praktyki (gdyż obie te
kategorie nie mogą funkcjonować w oderwaniu, a wręcz celem teorii jest
wyznaczenie strony praktycznej postępowania) zdefiniowanie podsta-
wowych pojęć danej dziedziny oraz określenie zakresu i kryteriów jej
wyodrębnienia. Powyższej problematyce poświęcone jest niniejsze opra-
cowanie.

1.2. MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY

Przed przystąpieniem do zdefiniowania pojęcia międzynarodowe-
go prawa pracy na wstępie należy zaznaczyć, że obecne regulacje prawa
krajowego, jak i międzynarodowego stanowią swoisty konglomerat,
w którym znajduje się wiele autonomicznych i niezależnych, choć wza-
jemnie oddziałujących na siebie centrów decyzyjnych. Współczesne sys-
temy prawne coraz mniej przypominają układ monocentryczny opisy-
wany przez H. Kelsena i obrazowany najczęściej jako piramida, na której
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szczycie znajduje się państwo jako główne centrum decyzyjne2. Jest to
zatem system określany mianem multicentryczny (policentryczny czy też
wielocentryczny). To samo odnosi się także do prawa stanowionego o za-
sięgu ponadnarodowym (ponadpaństwowym), gdyż w tym przypadku
występuje wielość podmiotów tworzących te regulacje.

Osobno trzeba zwrócić uwagę, że genezy międzynarodowego pra-
wa pracy należy poszukiwać w dążeniu do poprawy warunków pracy
i życia osób zatrudnionych. Poprawy tych warunków domagała się po-
stępowa opinia publiczna, a zwłaszcza międzynarodowy ruch robotniczy
inspirowany przez XIX-wieczny ruch socjalistyczny, a także postępowy
nurt kościoła katolickiego, wyrażony zwłaszcza w encyklice papieża Leo-
na XIII Rerum novarum. Był to zatem wyraz rozwoju myśli społecznej koń-
ca XIX w., przejawiający się w ustanowieniu bardziej humanitarnego
i sprawiedliwego ładu społeczno-polityczno-gospodarczego3.

Międzynarodowe prawo pracy ma charakter hybrydalny, gdyż jest
mieszaniną przepisów, które należy klasyfikować generalnie jako normy
prawa prywatnego (w szczególności dotyczy to przepisów indywidual-
nego prawa pracy), jak i prawa publicznego (zbiorowe prawo pracy i pra-
wo zabezpieczenia socjalnego). Stanowi ono część składową ogólnego
(powszechnego) prawa międzynarodowego, które reguluje stosunki
prawne zachodzące między państwa, organizacjami ponadnarodowymi,
a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego, a także osobami
fizycznymi i prawnymi, które dotyczą kwestii zarówno stosunków mię-
dzynarodowych (czy ponadnarodowych), jak i zagadnień z zakresu
spraw cywilnych, rodzinnych czy pracy. Jest ono odrębne od prawa mię-
dzynarodowego publicznego i prywatnego, gdyż przedmiotem między-
narodowego prawa publicznego jest regulacja stosunków prawnych mię-
dzy państwami, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmio-
tami prawa międzynarodowego. Z kolei międzynarodowe prawo pry-
watne reguluje stosunki prawne zachodzące między krajowymi
i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Wyróżnienia terminu „międzynarodowe prawo pracy” z ogólnego
systemu prawa międzynarodowego należy dokonać generalnie według
kryterium przedmiotowego. Przez pojęcie to należy rozumieć zespół
norm prawnych zawieranych na poziomie ogólnoświatowym, a także re-
gionalnym (np. na szczeblu Unii Europejskiej, o czym niżej). Inaczej uj-
mując, przez międzynarodowe prawo pracy rozumie się porządek praw-

2 Zob. A. Kalisz, Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, RPEiS
2007, z. 4.

3 Zob. np. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988,
s. 29 i n.
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TOM IX

MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE 
PRAWO PRACY
STANDARDY GLOBALNE  

REDAKCJA NAUKOWA

KRZYSZTOF W. BARAN
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Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy 
w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wy-
dawniczym autorzy podjęli się określenia poziomu implementacji tych standardów 
do polskiego systemu prawa pracy. Dodatkową zaletą opracowania jest wieloaspek-
towa analiza przedstawianych instytucji prawnych.

W książce omówiono ponadto genezę, organy oraz strukturę Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, która przez ostatnie stulecie wypracowała fundamentalne dla 
prawa pracy uniwersalne standardy funkcjonujące w skali globalnej, przyjęte 
następnie przez inne organizacje międzynarodowe. 

Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy reprezentujący 
różne ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniający się znaczącym dorobkiem 
w zakresie opracowywanych zagadnień.

Publikacja przedstawia zasadnicze kryteria międzynarodowego publicznego 
prawa pracy, w szczególności dotyczące: 
− wolności pracy i zakazu pracy przymusowej, 
− polityki zatrudnienia i rynku pracy, 
− zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji,
− prawa do wynagrodzenia, 
− prawa do wypoczynku, 
− powszechnej ochrony pracy, 
− ochrony kobiet i rodziny, 
− ochrony dzieci i młodocianych, 
− ochrony pracowników domowych,
− służby publicznej, 
− zatrudnienia marynarzy, 
− ochrony pracowników niepełnosprawnych, 
− wolności zrzeszania się i swobody działalności związkowej,
− wolności układowej i prawa do rokowań zbiorowych, 
− polityki społecznej, 
− administracji pracy. 

Książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i prak-
tyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych.
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