
SŁOWO WSTĘPNE

Rozwój m iędzynarodowej w spółpracy gospodarczej i związanego 
z nim m iędzynarodowego podziału pracy prowadzi do rozbudowy m ię-
dzynarodow ych powiązań praw nych w dziedzinie stosunków pracy. Na 
tym tle pow staje wiele problemów, których rozstrzygnięcie wym aga 
udziału nauki oraz rozwinięcia badań nad m iędzynarodow ym  prawem 
pracy, którem u dotąd pośw ięcano zbyit mało uwagi.

Zachodzi przede wszystkim potrzeba określenia przedm iotu między-
narodow ego praw a pracy, a zwłaszcza rozważenia zasadności ujm owa-
nia jego norm  jako integralnego działu praw a pracy, obejm ującego tak -
że norm y kolizyjne, dotyczące stosunków  pracy i pozostające trad yc y j-
nie w  obrębie m iędzynarodowego praw a pryw atnego. W zmożenia ba-
dań wym aga także trzon m iędzynarodowego praw a pracy, złożony 
z konw encji i aaLeceń M iędzynarodowej Organizacji Pracy oraz z umów 
zawieranych pod egidą innych organizacji m iędzynarodow ych, a także 
pomiędzy poszczególnym i państwami. Zwłaszcza dorobek norm atywny 
MOP, będący rezultatem  jej sześćdziesięcioletniej działalności, nasuwa 
wiele problemów, dotyczących doskonalenia m echanizm ów stanow ienia 
tych norm  i oddziaływania na praw o krajow e oraz perspektyw  dalszego 
ich rozwoju, w w arunkach dokonujących się przemian politycznjych, 
gospodarczych i społecznych na świecie.

W  świetle zarysow anych problem ów poważne zadania sta ją przed 
nauką prawa. Dostrzegając je i wychodząc im naprzeciw, Zakład Prawa 
Pracy U niw ersytetu Łódzkiego zorganizował w Łodzi dwudniową 
(11 '12 IV 1979 r.) konferencję naukową, w celu przedyskutow ania 
podstawow ych kwestii m erytorycznych i wytyczenia głów nych k ierun-
ków badań w dziedzinie m iędzynarodowego praw a praqy. Niniejszy 
zeszyt zawiera refera ty wygłoszone na konferencji.
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INTRODUCTION

Lo développem ent de la coopératio n  économ ique in tern atio nale  e t de la  ré p ar ti-
tion  in te rn atio nale  du travail augm ente  le  nom bre des liens jurid iques dans le do-
m aine des re la tio ns du travail. C ette  s ituatio n  est à  l'o rig ine du p lusieurs problèm es, 
dont la  so lu tion  exige la partic ipatio n  de la  science et l'accroissem ent des rec h e r-
ches sur le dro it in tern ationa l du  travail, auquel, jusq u 'à  present, on p rêta it  peu 
d 'a ttention .

Tout d 'abord  il fau t défin ir l'o b je t du droit in tern ationa l du travail.  11 faut av ant 
tou t prendre en  considératio n  le fondem ent de la  conception de ses norm es en  tan t 
que pa rtie  in tégrale  du droit du travail, em brassant aussi les norm es des collis ions, 
con cernant les re la tio ns du trav a il e t dem eurant traditio nnellem en t dans la  sphère  
du droit in te rn atio na l privé.

Il fa udrait aussi in tensifier  les recherches touch an t l’essence même du droit 
in te rn atio na l du trav ail, notam ant: les conventions e t les recom m andations de l’O.I.T. 
les accords conclus sous l ’égide d 'a utres organ isations in tern ation ales ou par des 
é ta ts  particuliers . C 'est av ant tout l'acquis  norm atif de l'O.I.T. qui im pose beaucoup 
de problèm es con cernan t l'é tab lissem en t de se norm es et de l'influence qu 'elles 
exercent sur le  droit des pays-m em bres. Il s 'a g it  là aussi des persp ectives du déve-
loppem ent des norm es de l’O.I.T. vu  les changem ents politiques, économ iques e t soci-
aux s 'op éran t dans le m onde.

Face à ces problèm es, des tâches sérieuses se présen tent devant le  science du 
droit. Se ren da nt com pte de leur existenc e et on allant au-dev ant d 'elles, l'in stitu t 
du D roit du T rav ail de l'U niversité  de Łódź a organisé  une conférence scientifique 
(11— 12 avril, 1979) pour d iscuter les questions de base e t pour ja lo nn er les chem ins 
des rech erches dans le  dom aine du droit in te rn atio na l du travail. Le présent cahier 
contient les d iscours prononcés pen d ant la conference.
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