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Organizacje międzynarodowe są 
to zrzeszenia bądź stowarzyszenia 
państw lub innych osób fi zycznych 
i prawnych (funkcjonujących w ra-
mach wewnętrznych porządków 
prawnych poszczególnych państw), 
które powoływane są dla realizowania 
określonych celów i zadań [1].  Są to 
więc instytucje, których funkcjonowa-
nie może wynikać zarówno z samego 
prawa międzynarodowego publicz-
nego, jak również z prawa publiczne-
go bądź prywatnego państw, w zależ-
ności od postanowień statutów tych 
podmiotów. Organizacje międzyna-
rodowe, oprócz państw są głównymi 
uczestnikami stosunków międzynaro-
dowych.
 Zasadnicze znaczenie ma kwestia 
podziału organizacji międzynarodo-
wych. Wyróżniamy organizacje mię-
dzynarodowe rządowe (międzypań-
stwowe) oraz pozarządowe.

 Organizację międzynarodową rzą-
dową (ang. Governmental Organiza-
tion - GO) można określić jako formę 
współpracy państw, ustaloną w wielo-
stronnej umowie międzynarodowej, 
obejmującą względnie stały zakres 
uczestników, której podstawową ce-
chą jest istnienie stałych organów o 
określonych kompetencjach i upraw-
nieniach, działających dla realizacji 
wspólnych celów [2]. 
 Natomiast organizacje międzyna-
rodowe zrzeszające osoby fi zyczne, 
osoby prawne, władze poszczegól-
nych państw oraz inne stowarzyszenia 
nie posiadające osobowości prawnej, 
których współpraca oparta jest na in-
stytucjach prawa wewnętrznego po-
szczególnych państw, a nie na umo-
wie międzynarodowej, określa się 
mianem organizacji pozarządowych 
(ang. Non-Governmental Organizations 
– NGO) [3]. 

 W kręgu zainteresowania prawa 
międzynarodowego publicznego 
pozostają zarówno organizacje mię-
dzynarodowe rządowe [4], jak i poza-
rządowe. Jednak z uwagi na to, że or-
ganizacje międzynarodowe rządowe 
są rozpatrywane jako instytucje pozo-
stające w ścisłym związku z prawem 
międzynarodowym publicznym, jak 
również z międzynarodowymi sto-
sunkami politycznymi państw oraz 
jako podmioty kształtujące normy 
prawa międzynarodowego, to należy 
wskazać, iż część doktryny prawniczej 
przez organizacje międzynarodowe 
rozumie tylko i wyłącznie organizacje 
międzynarodowe rządowe, przeno-
sząc tym samym organizacje między-
narodowe pozarządowe w kierunku 
prawa prywatnego [5]. Jednak rosnąca 
liczba organizacji międzynarodowych 
pozarządowych oraz ich rosnące zna-
czenie we współczesnych stosunkach 
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międzynarodowych, szczególnie w 
ich wymiarze politycznym i ekono-
micznym sprawia, że coraz częściej 
podmioty te nabywają charakteru 
ponadpaństwowego, podobnie jak to 
się dzieje w przypadku tzw. korporacji 
transnarodowych (KTN), które pomi-
mo tego, iż są podmiotami prawa we-
wnętrznego poszczególnych państw 
(prawa cywilnego oraz handlowego), 
ze względu na specyfi kę i zakres swo-
jej działalności nabrały charakteru po-
nadnarodowego. [6] 
 Niniejszy artykuł stanowi próbę 
przedstawienia charakteru i natury 
organizacji międzynarodowych po-
zarządowych, opierając się na przy-
kładzie dwóch organizacji, których 
zakres działalności ściśle wiąże się z 
problematyką transportu linowego. 
Tymi organizacjami są Międzynarodo-
wa Organizacja Transportu Linowego 
(O.I.T.A.F.) [7] oraz Międzynarodowa 
Konfederacja Dozorów i Jednostek 
Oceny Zgodności (CEOC) [8].
 Tworzenie się i rozwój organizacji 
międzynarodowych utożsamiane jest 
z gwałtownymi zmianami jakie nastą-
piły w gospodarce, technice i społe-
czeństwie poczynając od rewolucji 
przemysłowej w XIX wieku. Co więcej, 
wiek XX doprowadził do przełomu 
niemalże we wszystkich dziedzinach 
życia, a szczególnie w technice i ko-
munikacji [9]. Rewolucja przemysło-
wa wieku XIX oraz rewolucja cyfrowa 
wieku XX, doprowadziły do zacieśnie-
nia się relacji i stosunków międzyna-
rodowych zarówno pomiędzy pań-
stwami, jak również między osobami 
fi zycznymi pochodzącymi z różnych 
krajów i kontynentów. Organizacje 
międzynarodowe zarówno rządowe, 
jak i pozarządowe są instrumentami 
realizacji polityki i interesów poszcze-
gólnych państw. Organizacje te są po-
nadto płaszczyzną, na której ścierają 
się i kształtują, w wyniku negocjacji i 
wzajemnych ustępstw nowe kierunki 
współpracy państw i podmiotów pra-
wa wewnętrznego [10]. 
 Termin organizacje międzynaro-
dowe pozarządowe (NGO) został po 
raz pierwszy użyty w art. 71 Karty 
Narodów Zjednoczonych, w którym 

stanowi się, że „Rada Gospodarcza i 
Społeczna może wydać odpowiednie 
dyspozycje w sprawie zasięgania opi-
nii pozarządowych organizacji, które 
zajmują się sprawami wchodzącymi w 
zakres jej właściwości.” Natomiast de-
fi nicja organizacji międzynarodowej 
pozarządowej została wprowadzona 
przez Radę Gospodarczą i Społeczną 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w rezolucji 288/X z 27 lutego 1950 r., 
w której stwierdzono, że organizacją 
NGO jest organizacja nieutworzona 
na podstawie umowy międzynaro-
dowej [11]. Defi nicja ta jako tzw. de-
fi nicja negatywna wskazuje jedynie 
na organizacje, które nie mogą być 
zakwalifi kowane jako organizacje 
międzynarodowe pozarządowe. Do 
dnia dzisiejszego nie została wypra-
cowana w języku prawnym jednoli-
ta i całościowa defi nicja organizacji 
międzynarodowej pozarządowej. Jak 
wskazuje się w doktrynie, status orga-
nizacji pozarządowej jest niezależny 
od rodzaju członkostwa, co powodu-
je, iż członkami organizacji między-
narodowej pozarządowej mogą być 
zarówno państwa, inne organizacje 
międzynarodowe, jak również osoby 
fi zyczne i prawne prawa krajowego 
[12]. 
 Istnieje szereg podziałów i klasyfi -
kacji organizacji międzynarodowych 
(zarówno rządowych jak i pozarządo-
wych). Dla potrzeb niniejszego arty-
kułu zasadnym wydaje się wskazanie 
na następujące kryteria podziału or-
ganizacji międzynarodowych poza-
rządowych:

1) związki z organizacją międzyrzą-
dową (NGO afi liowane oraz samo-
dzielne),

2) sposób działania (monitorujące i 
nagłaśniające informacje o funk-
cjonowaniu instytucji publicz-
nych oraz prowadzące działalność 
operacyjną w ramach której infor-
macje nie są upubliczniane),

3) zakres funkcji (ogólne oraz sekto-
rowe),

4) główny adresat działalności (pro-
wadzące działalność wśród człon-
ków oraz prowadzące działalność 

skierowaną do adresata poza or-
ganizacją),

5) kryteria członkostwa (powszech-
ne, korporacyjne oraz inne),

6) kryterium zagregowane (uniwer-
salne, pozostałe oraz specjalne) 
[13]. 

Kryterium podziału oparte na podej-
ściu zagregowanym odnosi się 
do klasyfi kacji stosowanej przez 
Yearbook od International Orga-
nizations. [14] 

 Należy zauważyć, że bardzo liczna 
grupa organizacji międzynarodowych 
pozarządowych jest powiązana z sys-
temem Organizacji Narodów Zjedno-
czonych poprzez posiadanie statusu 
konsultacyjnego w Radzie Gospodar-
czo-Społecznej [15]. Status ten trady-
cyjnie dzielony był na tzw. kategorie 
(kategoria I oraz II), które były zależne 
m. in. od liczby członków danej orga-
nizacji oraz wkładu w realizację zadań 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
m. in w dziedzinie kulturalnej, spo-
łecznej, naukowej i praw człowieka. 
Od 1996 roku, po przyjęciu przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych rezolucji 
dotyczącej stosunków między ONZ a 
organizacjami pozarządowymi zmie-
niono kategorie statusu konsultacyj-
nego (kategorie I oraz II) na status 
konsultacyjny ogólny oraz specjalny. 
Organizacje międzynarodowe po-
zarządowe, które posiadają status 
konsultacyjny wpisane są również do 
rejestru organizacji pozarządowych 
uznanych przez Radę Gospodarczo-
-Społeczną lub Sekretarza General-
nego w konsultacji z Radą Gospodar-
czo-Społeczną albo jej Komitetem 
do spraw organizacji pozarządowych 
[16]. 
 W doktrynie wyróżnia się cztery kie-
runki wpływu międzynarodowych or-
ganizacji pozarządowych na stosunki 
międzynarodowe i politykę państw, a 
mianowicie działalność na rzecz pro-
mocji i ochrony praw człowieka oraz 
pokoju, a także wpływ na rozwój pra-
wa międzynarodowego i współpracy 
międzynawowej. [17] 
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Międzynarodowa Organizacja 

Transportu Linowego (O.I.T.A.F.)

Międzynarodowa Organizacja Trans-
portu Linowego (O.I.T.A.F. - ang. In-
ternational Organization For Trans-
portation By Rope, wł. Organizzazione 
Internazionale Transporti A Fune) po-
wstała w 1959 r. Jej siedziba ma miej-
sce w Rzymie we Włoszech. Stosownie 
do treści art. 1 pkt 1 Statutu organiza-
cja ta skupia administracje państwo-
we, stowarzyszenia, instytucje, spółki 
i osoby zainteresowane technicznymi, 
prawnymi, administracyjnymi i eko-
nomicznymi problemami transportu 
linowego. Członkami organizacji są 
państwa (władze państw członkow-
skich), a także producenci i operatorzy 
kolei linowych. Celem organizacji jest 
promocja rozwoju i poprawy działal-
ności transportu linowego. Środkami 
do realizacji ww. celu są działania pole-
gające na gromadzeniu wszelkiej do-
kumentacji związanej z transportem 
linowym, w szczególności w zakresie 
technicznym, prawnym, administra-
cyjnym i ekonomicznym. Ponadto 
O.I.T.A.F. ma za zadanie umożliwienie 
wymiany informacji związanych z 
zagadnieniami transportu linowego 
oraz promocję badań i eksperymen-
tów wspierających rozwój kolei li-
niowych, a także standaryzacji norm 
krajowych w zakresie kolei liniowych. 
Organizacja zajmuje się również reali-
zacją postanowień odbywającego się 
co 6 lat kongresu O.I.T.A.F.
 Ofi cjalnymi językami organizacji są 
francuski, angielski, włoski, hiszpański 
oraz niemiecki, natomiast dla potrzeb 
rozstrzygania sporów interpretacyj-
nych Statutu organizacji wiążące zna-
czenie ma tekst włoski. Organizacja 
posiada kilka kategorii członkostwa. 
Wyróżnia się członkostwo organizacji 
(ang. corporate membership), człon-
kostwo indywidualne (ang. individual 
membership) oraz członkostwo ho-
norowe (ang. honorary membership). 
Członkostwo organizacji zostało po-
dzielone na następujące kategorie: 
Kategoria A (władze publiczne odpo-
wiedzialne za udzielanie pozwoleń 
na budowę kolei linowych oraz ich 

kontrole), Kategoria B (krajowe i mię-
dzynarodowe stowarzyszenia ope-
ratorów kolei linowych), Kategoria C 
(krajowe i międzynarodowe stowarzy-
szenia producentów kolei linowych), 
Kategoria D (jednostki kontrolne au-
toryzowane przez władze publiczne, 
uniwersytety i instytucje publiczne, 
które zajmują się badaniami w za-
kresie kolei linowych). Członkostwo 
indywidualne dzieli się na Kategorię 
E (przedsiębiorstwa zaangażowane 
w działalność związaną z kolejami li-
nowymi, tj. planowanie, projektowa-
nie, budowa, obsługa, utrzymanie i 
nadzór nad obiektami kolei linowych 
oraz ich wyposażenia) oraz Kategorię 
F (osoby indywidualne zaangażowa-
ne w działalność związaną z kolejami 
linowymi). Natomiast członkami ho-
norowymi są osoby, które szczegól-
nie wyróżniają się wiedzą i doświad-
czeniem w dziedzinie transportu 
linowego. Członkowie honorowi są 
nominowanie przez Zgromadzenie. 
Członkiem O.I.T.A.F. Kategorii A będą-
cym reprezentantem władz polskich 
jest Transportowy Dozór Techniczny, 
którego pracownicy czynnie uczestni-
czą w pracach organizacji.
 O.I.T.A.F. posiada następujące or-
gany: Zgromadzenie (ang. General 
Assembly), Komitet Dyrekcyjny (ang. 
Menagment Committee), Komitet Wy-
konawczy (ang. Executive Committee) 
oraz Audytorzy (ang. Auditors). 
 Zgromadzenie składa się ze wszyst-
kich członków O.I.T.A.F., a więc zarów-
no organizacji, osób indywidualnych, 
jak również członków honorowych. 
Zgromadzenie jest najwyższym cia-
łem organizacji, które ustala kierunki 
działania O.I.T.A.F. Do kompetencji 
Zgromadzenia należy m. in. zatwier-
dzanie Statutu i jego zmian, wybór 
członków Komitetu Dyrekcyjnego, 
wybór Audytorów, zatwierdzanie bi-
lansu, zatwierdzanie budżetu na ko-
lejne trzy lata, mianowanie członków 
honorowych oraz podejmowanie de-
cyzji o rozwiązaniu organizacji. Zgro-
madzenie O.I.T.A.F. jest zwoływane co 
trzy lata. Członkowie O.I.T.A.F. posiada-
jący jedną trzecią wszystkich głosów 
w organizacji mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia (ang. 
Extraordinary Assembly). Zgromadze-
nie zwoływane jest przez Prezydenta 
(ang. President). O.I.T.A.F. posiada dosyć 
specyfi czny system podziału liczby 
głosów przypadających na poszcze-
gólnych członków organizacji. Mia-
nowicie członkowie Kategorii A posia-
dają 25 głosów, członkowie Kategorii 
B 20 głosów, członkowie Kategorii C 
20 głosów, członkowie Kategorii D 5 
głosów, członkowie Kategorii E 2 gło-
sy, członkowie Kategorii F 1 głos oraz 
członkowie honorowi 1 głos.
 Komitet Dyrekcyjny składa się z 6 
członków z Kategorii A, 5 członków z 
Kategorii B, 2 członków z Kategorii C, 
2 członków z Kategorii D, 2 członków 
z Kategorii E oraz 1 członka z Kategorii 
F. Dodatkowo przy wyborze członków 
Komitetu Dyrekcyjnego brana jest 
pod uwagę potrzeba równomiernej 
reprezentacji różnych dyscyplin na-
ukowych i krajów uczestniczących w 
transporcie linowym. Należy ponadto 
nadmienić, że członkowie organizacji 
(zarówno organizacje jak i członko-
wie indywidualni, z wyjątkiem człon-
ków honorowych) są zobligowani do 
wpłacania składek na rzecz O.I.T.A.F. 
Wysokość składek jest zależna od ka-
tegorii członkostwa. Przewodniczą-
cym Komitetu Dyrekcyjnego jest Pre-
zydent O.I.T.A.F., który wybierany jest 
(wraz ze swoimi dwoma zastępcami 
– Wiceprezydentami, (ang. Vice Presi-
dents) spośród swoich członków przez 
Komitet Dyrekcyjny. Do zadań Komi-
tetu Dyrekcyjnego należy m. in. decy-
dowanie o środkach zapewniających 
standaryzację norm krajowych w za-
kresie kolei liniowych, rozpatrywanie 
kandydatów na członków organizacji 
oraz ich przydział do odpowiedniej 
kategorii członkostwa, wybór Sekre-
tarza Generalnego (ang. General Secre-
tary), powoływanie Grup Roboczych 
(ang. Work Commitiees), ustalanie daty 
zwołania zgromadzenia oraz przygo-
towywanie projektu budżetu orga-
nizacji. Komitet Dyrekcyjny obraduje 
na posiedzeniach przynajmniej raz w 
roku. Udział w posiedzeniach Komi-
tetu Dyrekcyjnego jest obowiązko-
wy. Członek Komitetu Dyrekcyjnego, 
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który bez ważnej przyczyny jest nie-
obecny bądź niereprezentowany na 
dwóch kolejnych posiedzeniach traci 
swoje miejsce w Komitecie. 
 Komitet Wykonawczy jest wybie-
rany przez Komitet Dyrekcyjny na 
trzyletnią kadencję. Składa się z Pre-
zydenta, Wiceprezydentów, trzech 
członków Komitetu Dyrekcyjnego (po 
jednym z Kategorii A, B i C) oraz Se-
kretarza Generalnego. Do zadań Ko-
mitetu Wykonawczego należy przed-
siębranie wszystkich niezbędnych 
środków do realizacji celów organi-
zacji oraz nadzorowanie bieżących 
działań. Posiedzenia Komitetu Wyko-
nawczego zwoływane są przez Prezy-
denta albo Sekretarza Generalnego.
 Organ O.I.T.A.F. określany jako Au-
dytorzy, a właściwie Komitet Audytu 
(ang. Auditing Committee), składa się z 
trzech Audytorów wybieranych przez 
Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. 
Zgromadzenie wybiera ponadto Au-
dytorów dodatkowych (ang. supple-
mentary Auditors). Zadaniem Audyto-
rów jest zapewnienie przestrzegania 
postanowień Statutu organizacji oraz 
kontrola fi nansów organizacji. Audy-
torzy za swoją pracę nie otrzymują 
wynagrodzenia.
 Ponadto, w ramach O.I.T.A.F. dzia-
łają tzw. Grupy Robocze. Grupy Ro-
bocze powoływane są przez Komitet 
Dyrekcyjny w celu realizacji programu 
i kierunków ustalonych przez Zgro-
madzenie. Grupy Robocze nie muszą 
składać się wyłącznie z członków O.I-
.T.A.F. Każdą Grupą Roboczą kieruje 
Przewodniczący (ang. Chairman).
 Organizacja została założona na 
czas nieograniczony. Stosownie do 
treści statutu O.I.T.A.F., na żądanie 
trzech czwartych wszystkich człon-
ków organizacja może zostać rozwią-
zana.

Międzynarodowa Konfederacja 

Dozorów i Jednostek Oceny 

Zgodności (CEOC)

Międzynarodowa Konfederacja Do-
zorów i Jednostek Oceny Zgodności 
(ang. International Confederation of In-
spection and Certi& cation Organisations, 

fr. Colloque Européen d'Organismes de 
Contrôle) jest stowarzyszeniem (kon-
federeacją) funkcjonującą w oparciu 
o prawo belgijskie. Siedzibą CEOC jest 
Bruksela. Stowarzyszenie zrzesza nie-
zależne organizacje prywatne i rządo-
we oraz zrzeszenia takich organizacji, 
działające w obszarze badań, testów, 
inspekcji, certyfi kacji oraz w zakresie 
Systemu Zarządzania Jakością i anali-
zy ryzyka.
 CEOC została założona w 1961 r. 
w Szwajcarii jako Konfederacja. Od 
grudnia 1996 r. CEOC działa jako Bel-
gijskie Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Niekomercyjne (AISBL). Od 
2003 r. Stałym Członkiem organizacji 
jest Transportowy Dozór Techniczny.
 Celami CEOC są promowanie bez-
pieczeństwa poprzez niezależna 
ocenę zgodności, reprezentowanie 
wspólnych interesów członków or-
ganizacji wobec instytucji Unii Euro-
pejskiej (UE), Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i 
innych organizacji międzyrządowych, 
a także reprezentowanie wspólnych 
interesów członków organizacji wo-
bec przedstawicieli przemysłu i ich 
zrzeszeń, innych organizacji zajmu-
jących się oceną zgodności, konsu-
mentów oraz opinii publicznej. CEOC 
nie działa w interesie pojedynczych 
członków stowarzyszenia, lecz w in-
teresie wspólnym wszystkich jego 
członków. Ponadto, celem CEOC jest 
rozwijanie współpracy między jed-
nostkami oceny zgodności w obrębie 
Unii Europejskiej i państwami Europy 
Wschodniej. Do zadań CEOC należy 
także promowanie bezpieczeństwa 
poprzez niezależne oceny zgodności, 
usuwanie barier w handlu na rynku 
wewnętrznym Unii Europejskiej oraz 
wdrażanie wzajemnego uznawania 
inspekcji przeprowadzanych przez 
jednostki inspekcyjne z różnych kra-
jów, wymiana doświadczeń i współ-
praca z organizacjami międzynaro-
dowymi w dziedzinie inspekcji, oceny 
zgodności, standaryzacji i akredytacji, 
reprezentowanie wspólnych intere-
sów organizacji członkowskich oraz 
uczestniczenie w pracach normaliza-
cyjnych na poziomie europejskim i 

międzynarodowym.
 Wyróżnia się następujące rodzaje 
członkostwa w CEOC: stałe (ang. per-
manent), tymczasowe (ang. provisio-
nal), stowarzyszone (ang. associate) 
oraz obserwator (ang. observer). 
 Aby zostać członkiem CEOC należy 
m. in. być jednostką niezależną albo 
jednostką władzy publicznej (przed-
stawicielem władzy państwa), prze-
prowadzać czynności oceny zgodno-
ści, mieć odpowiednią wiarygodność 
fi nansową oraz zatrudniać pracowni-
ków zapewniających przestrzeganie 
odpowiednio wysokich standardów 
związanych z oceną zgodności. Co 
więcej, warunkiem koniecznym jest 
spełnienie kryteriów posiadania sta-
tusu jednostki notyfi kowanej, akredy-
towania do przeprowadzania oceny 
zgodności zgodnie z wymaganiami 
norm (ISO/IEC 17000) albo posiadania 
statusu jednostki władzy publicznej. 
Członkowie organizacji mają przy-
dzieloną liczbę głosów zależną od 
kategorii, która wynika z wysokości 
składki jaką dany członek zobowiąza-
ny jest do zapłaty na rzecz organizacji.
 Członkami CEOC są jednostki uzna-
ne przez władze poszczególnych 
państw do przeprowadzania inspek-
cji i oceny zgodności urządzeń tech-
nicznych, takich jak m. in. zbiorniki 
ciśnieniowe, kotły, dźwigi, instalacje 
grzewcze i elektryczne, urządzenia 
medyczne a także budynki, elektrow-
nie jądrowe, zakłady przemysłowe, 
a nawet zabawki. Wśród członków 
CEOC można wskazać m. in. na pod-
mioty austriackie TÜV Österreich, bel-
gijskie AIB-Vincotte i Apragaz, fran-
cuskie Apave Groupe oraz Institut 
de Soudure, japońskie Japan Power 
Engineering and Inspection Corpora-
tion (JAPEIC), niemieckie Dekra Auto-
mobil GmbH Industrial Services oraz 
Verband der Technischen Überwa-
chungs-Vereine e.V. – VdTÜV, polski 
Urząd Dozoru Technicznego – UDT 
oraz Transportowy Dozór Techniczny 
– TDT, szwajcarskie Schweizerischer 
Verein für technische Inspektionen – 
SVTI oraz brytyjskie Safety Assessment 
Federation – SAFed.
 Organami CEOC są Zgromadzenie 
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Ogólne (ang. General Assembly), Prezy-
dent (ang. President), Wiceprezydenci 
(ang. Vice Presidents) oraz Rada Dyrek-
torów (ang. Board of Directors), Sekre-
tarz Generalny (ang. Secretary General) 
wraz z Sekretariatem Generalnym 
(ang. General Secretariat), Audytorzy 
(ang. Auditors), Skarbnik (ang. Treasu-
rer), Komisje (ang. Commissions) oraz 
Trybunał Arbitrażowy (ang. Arbitration 
Tribunal).
 Zgromadzenie Ogólne składa się 
ze wszystkich członków organizacji. 
Prawo głosu posiadają jedynie stali 
członkowie. Posiedzenia Zgromadze-
nia Ogólnego odbywają się przynaj-
mniej raz w roku w siedzibie CEOC. Do 
kompetencji Zgromadzenia Ogólne-
go należy m. in. decydowanie o kie-
runkach działania organizacji, powo-
ływanie członków Rady Dyrektorów, 
z wyjątkiem Sekretarza Generalnego, 
powoływanie i odwoływanie Komisji, 
zatwierdzanie zmian statutu CEOC, 
zatwierdzanie corocznego budżetu 
oraz wykluczanie członków z CEOC. 
Warto również zwrócić uwagę, że do 
rozwiązania CEOC wymagana jest 
jednomyślna decyzja wszystkich sta-
łych członków Zgromadzenia Ogól-
nego.
 Rada Dyrektorów zarządza i kieruje 
bieżącymi działaniami CEOC. Składa 
się z Prezydenta, dwóch Wiceprezy-
dentów, Skarbnika oraz maksymalnie 
9 innych członków, także Sekretarza 
Generalnego, który nie dysponuje 
jednak prawem głosu. Posiedzenia 
Rady Dyrektorów odbywają się przy-
najmniej raz w roku. Do jej zadań 
należy m. in. przedstawianie propo-
zycji przyszłej polityki CEOC Zgroma-
dzeniu Ogólnemu, realizacja decyzji 
Zgromadzenia Ogólnego, propono-
wanie utworzenia bądź rozwiązania 
Komisji oraz przygotowywanie pro-
jektu budżetu CEOC. Sekretariat Ge-
neralny, Skarbnik i Audytorzy są nato-
miast ciałami sprawującymi kontrolę 
nad administracyjnymi i fi nansowymi 
aspektami działalności CEOC.
 CEOC realizuje swoje cele i pro-
wadzi działalność statutową poprzez 
różne Komisje Techniczne i Grupy Ro-
bocze, których prace dotyczą oceny 

zgodności i kontroli jakości (Confor-
mity Assessment and Quality Assuran-
ce - CC), badań nieniszczących (Non-
-Destructive Examinations - CND), 
głównych i środowiskowych zagrożeń 
(Environmental and Major Hazards - 
CR), urządzeń ciśnieniowych i trans-
portu materiałów niebezpiecznych 
(Pressure Equipment, e.g. Boilers, Pres-
sure Vessels, Pipework Systems, Gas 
Cylinders, Tanks, Transport of Dange-
rous Goods - CP), maszyn, dźwigów i 
dźwignic (Machines, Lifts and Cranes - 
CML), elektrotechnologii, w tym urzą-
dzenia medyczne (Electrotechnology 
including Medical Equipment - CE) 
oraz komunikacji (Communication - 
COM).
 Warto również zwrócić uwagę na 
Trybunał Arbitrażowy CEOC będący 
ciałem rozjemczym i mającym wy-
łączne kompetencje we wszelkich 
sporach związanych z członkostwem 
w CEOC. Trybunał Arbitrażowy składa 
się z trzech arbitrów. Dwóch z nich 
wskazywanych jest przez strony spo-
ru. Trzeci z arbitrów (sui generis super-
arbiter) wybierany jest przez Arbitrów 
wskazanych przez strony sporu. Decy-
zje Trybunału Arbitrażowego są osta-
teczne.

Podsumowanie

Należy zauważyć, że wciąż rosnąca 
rola organizacji międzynarodowych 
pozarządowych oraz ich specjalizacja 
w bardzo wąskich dziedzinach tech-
niki powoduje, że organizacje te stają 
się coraz ważniejszymi graczami na 
arenie międzynarodowej. Podmioty 
te poprzez swoje działania zarówno 
w ramach wewnętrznych porządków 
prawnych poszczególnych państw, 
jak i w ramach międzynarodowych 
stosunków politycznych, ekonomicz-
nych i społecznych, wykazują cechy 
ponadnarodowe, zaczynające odry-
wać się od ustawodawstw poszcze-
gólnych państw. Wydaje się, że dalszy, 
gwałtowny rozwój techniki i komu-
nikacji spowoduje potrzebę ujedno-
licania norm prawnych regulujących 
poszczególne obszary życia, w tym 
aspekty dotyczące standardów bez-

pieczeństwa użytkowanych urządzeń 
technicznych, a co za tym dalszy roz-
wój organizacji międzynarodowych 
pozarządowych jako aktorów między-
narodowych stosunków politycznych 
i ekonomicznych oraz podmiotów 
pozostających w kręgu zaintereso-
wania prawa międzynarodowego pu-
blicznego.  
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