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Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako pre-
zentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu syntetycznym. Jego koncepcja za-
kłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa 
pracy, w szczególności zagadnień:
– pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
– przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
– podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
– ewolucji i rozwoju prawa pracy,
– funkcji i właściwości prawa pracy,
– charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
– źródeł prawa pracy,
– zasad prawa pracy,
– typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów 

prawa pracy,
– zdarzeń prawa pracy,
– roszczeń w prawie pracy,
– sankcji w prawie pracy,
– intertemporalnego prawa pracy.

Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim 
rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się 
na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy. 

Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pra-
cy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców 
prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwali kowanej dydaktyce 
prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.
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SŁOWO WSTĘPNE
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

W 2016 r. minęło ponad czterdzieści lat od wejścia w życie przepisów
kodeksu pracy oraz trzydzieści lat od czasu wydania jedynego polskiego
zarysu systemu prawa pracy autorstwa profesora Tadeusza Zielińskiego.
Minione dekady w historii kraju cechują radykalne zmiany społeczno-po-
lityczne. Głęboka transformacja ustrojowa i skorelowane z nią przejście
od gospodarki centralnie sterowanej do społecznej gospodarki rynkowej
oraz dynamiczny rozwój doktryny prawa pracy uzasadnia, w moim prze-
konaniu, podjęcie próby kompleksowego przedstawienia dorobku nauki
prawa pracy. W płaszczyźnie aksjologicznej teoretyczna refleksja w tej
materii wydaje się nawet swoistym obowiązkiem współczesnego pokole-
nia specjalistów prawa pracy, zwłaszcza wobec rysujących się na hory-
zoncie nowych wyzwań związanych z posttransformacyjnym rozwojem
stosunków społeczno-gospodarczych, pluralizacją podstaw zatrudnienia
oraz żywiołowo postępującymi procesami legislacyjnymi w stosunkach
pracy. Wskazane przyczyny oraz oceny legły u podstaw podjęcia kilka lat
temu prac nad przygotowaniem Systemu prawa pracy.

Opracowanie to jest w swych założeniach pomyślane jako prezen-
tacja obowiązującego ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego
koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych instytucji
systemu prawa pracy. Jest to istotne ze względu na postępujące procesy
atrofii prawa pracy, przejawiające się coraz mocniejszym separatyzmem
jego poszczególnych części oraz wzrastającą kazuistyką jego regulacji.
Założeniem leżącym u podstaw tego dzieła jest więc również uniformi-
zacja aparatury pojęciowej przydatnej w budowaniu ogólnej teorii prawa
pracy.

Zgodnie z planem wydawniczym System prawa pracy ma się składać
z 11 tomów:

1. Część ogólna prawa pracy
2. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna
3. Indywidualne prawo pracy. Część szczególna
4. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy
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5. Zbiorowe prawo pracy
6. Procesowe prawo pracy
7. Zatrudnienie niepracownicze
8. Prawo rynku pracy
9. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne

10. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie
11. Międzynarodowe prywatne prawo pracy

Wewnętrzna delimitacja Systemu prawa pracy została oparta na do-
minujących w doktrynie prawa pracy konwencjonalnych kryteriach
przedmiotowo-podmiotowych. Mam przy tym świadomość, że systema-
tyka ta nie spełnia w pełnym wymiarze relacji formułowanych w logice
formalnej. Jednakże i inne proponowane w tej materii opcje nie mogą
sobie rościć pretensji do zupełnej zgodności z tymi kryteriami. Przyjmując
klasyczny podział, kierowałem się przede wszystkim kryteriami racjonal-
ności i funkcjonalności.

Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący. Zaprezentowane
w nim rozważania w swych założeniach zostały oparte o mechanizmy
generalizacji, cechujące się niekiedy wysokim poziomem ogólności wy-
wodów. Wedle przyjętych założeń prezentowane w tym tomie rozważa-
nia cechują się wieloaspektowością. Dlatego też niektóre instytucje praw-
ne zostały przedstawione z rozmaitych punktów widzenia, co odpowiada
metodologicznym dyrektywom uniwersalizmu i komplementarności. Te-
go rodzaju ujęcie pozwala na analizę dogmatyczną również w wymiarze
metateoretycznym. Godzi się jednak zaakcentować, że owa analiza nie
jest prowadzona w oderwaniu od obowiązujących de lege lata regulacji
normatywnych. Rozważania dotyczą wielu istotnych problemów prak-
tycznych wyłaniających się we współczesnych stosunkach pracy.

W nauce prawa, o czym świadczy jej wielowiekowa historia i tra-
dycja, niczego nie rozpoczyna się od początku i nigdy nie wypowiada się
ostatniego słowa. Wyraźne są więc w tej książce ślady intelektualnego
dziedzictwa minionych pokoleń wybitnych przedstawicieli nauki prawa
pracy. W prezentowanym opracowaniu zgodnie z zasadą erudycyjności
powołano elementarne i oryginalne dzieła, stanowiące fundamenty dok-
tryny prawa pracy, pomijając w szczególności te, które w ocenie autorów
mają charakter odtwórczy lub opisowy.

System prawa pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zgodnie
z dyrektywą autonomiczności zamieszczone w nim zapatrywania są wy-
razem indywidualnych poglądów autorów. W sposób samodzielny de-
cydowali oni o przedstawieniu zagadnień merytorycznych. Autorom ze
wszystkich ośrodków akademickich w kraju, którzy podjęli trud opraco-
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wania poszczególnych aspektów części ogólnej prawa pracy, wyrażam
także tą drogą serdeczne podziękowania.

W założeniach publikacja jest kierowana zarówno do przedstawi-
cieli nauki prawa pracy, jak i do szeroko pojmowanej praktyki. Żywię
przekonanie, że poczynione w niej rozważania będą użyteczne w prowa-
dzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego.

 
Kraków, 24 listopada 2016 r.

Krzysztof Baran
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ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY

Bolesław M. Ćwiertniak
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

1.1. UWAGI WSTĘPNE

Dla każdej szczegółowej nauki1, a także dla praktyki stosowania
prawa szczególne znaczenie mają zagadnienia wiążące się z definiowa-
niem pojęć dla danej dziedziny podstawowych2. Wśród nich zaś na czoło
wysuwa się samo zdefiniowanie danej gałęzi prawa, określenie jej zakre-
su, kryteriów jej wyodrębnienia w ramach systemu prawnego, systema-
tyki wewnętrznej tejże oraz kryteriów jej przeprowadzenia i inne temu
podobne zagadnienia. Mocą przyjętej definicji następuje bowiem swoiste
wyodrębnienie owej gałęzi, a także przypisywanego jej zakresu przed-
miotowego, rzutujące na kryteria dokonania jej podziału i systematyki.
Prima facie należałoby zatem oczekiwać – w literaturze danej nauki szcze-
gółowej prawoznawstwa (w naszym przypadku w literaturze prawa pra-
cy) – znacznej liczby opracowań monograficznych, studiów czy artyku-
łów poświęconych problematyce definiowania owej gałęzi prawa3. Po-
dobnie jak należałoby oczekiwać również opracowań na temat wyodręb-
niania prawa pracy jako gałęzi, kryteriów jego dokonania oraz jego
podziału i systematyki4.

1 O szczegółowych naukach prawnych, ich zadaniach teoretycznych i praktycz-
nych por. szerzej Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warsza-
wa–Poznań 1983 i powoływaną tam literaturę. O określonych aspektach definiowania
prawa por. tegoż, Problemy logiczne definiowania prawa, RPEiS 1961, z. 2 i powoływaną tam
literaturę, natomiast zagadnienie definiowania pojęć prawnych przedstawia w swej mo-
nografii W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997. Por. też A. Malec, Zarys teorii
definicji prawniczej, Warszawa 2000, tam też obszerna literatura przedmiotu.

2 Por. też J. Gregorowicz, Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962; Z. Ziembiński,
Problemy podstawowe prawodawstwa, Warszawa 1980, s. 34 i n.; S. Wronkowska, M. Zieliński,
Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 91 i n.

3 Pisałem o tym m.in. w pracach B.M. Ćwiertniak, Sposoby definiowania „prawa pracy”
w polskiej literaturze prawniczej (próba systematyzacji), St.Pr.PiPSp. 1999–2000, s. 9 i n. oraz
tegoż, O „ogólnoteoretycznej” definicji prawa pracy, GSP 2000, t. VI, s. 15 i n.

4 Por. m.in. B.M. Ćwiertniak, Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu
prawa polskiego, St.Pr.PiPSp. 2007, s. 25 i n.
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W innych miejscach5 wskazywałem już, że analiza naszej literatury
z zakresu prawa pracy prowadzi do wniosku, iż – wbrew wspomnianym
oczekiwaniom – nie podjęto w niej szerszych badań nad definiowaniem
„prawa pracy”. Problematyka ta występuje głównie w opracowaniach
o charakterze dydaktycznym6, nader zaś rzadko w artykułach nauko-
wych7 czy też innych opracowaniach. Swoistą ilustracją tego zjawiska
może być też brak stosownego hasła („prawo pracy”) w podstawowych
opracowaniach encyklopedycznych tej gałęzi naszego prawa8.

Analogicznie ma się rzecz z problematyką kryteriów wyodrębniania
prawa pracy jako gałęzi prawa, jej podziałami i systematyką wewnętrzną.
Problematyka ta występuje głównie, w skondensowanej i uproszczonej
formie, w podręcznikach prawa pracy9 oraz w opracowaniach opisujących
relacje prawa pracy do innych gałęzi prawa10, np. przy okazji „zaliczania”

5 Zob. B.M. Ćwiertniak, Sposoby definiowania „prawa..., s. 9 i n.; tegoż, O „ogólnoteo-
retycznej” definicji prawa..., s. 15 i n. oraz tegoż, Ujęcie przedmiotu prawa pracy a wyodrębnienie
„typów” zasad prawa pracy, PPiPS 1986, t. 7, s. 7 i n.

6 Por. m.in. podręczniki prawa pracy: Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, Warszawa 1996, s. 14 i n.; L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1996, s. 1 i n.;
K. Kolasiński, Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996, s. 27 i n.; tegoż, Prawo pracy i ubez-
pieczeń społecznych, Toruń 1997, s. 31 i n.; M. Piotrowski, Prawo pracy, Poznań–Zielona Góra
1997, s. 37 i n.; T. Liszcz, Prawo pracy, Gdańsk 1996, s. 11; tejże, Prawo pracy, Warszawa 2008,
s. 17 i n.; U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów
administracji, Sopot 1999, s. 11 i n.; U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo
pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Kraków 2005, s. 23 i n.; Z. Kubot, T. Kuczyński,
Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 19 i n.; Prawo
pracy, pod red. Z. Niedbały, Warszawa 2007, s. 31 i n. (także nowsze wydania tych opra-
cowań).

7 Por. B.M. Ćwiertniak, Sposoby definiowania „prawa..., s. 9 i n. oraz tegoż, O „ogólno-
teoretycznej” definicji..., s. 15 i n.; tegoż, Definiowanie prawa pracy (w:) Prawo pracy, pod
red. K.W. Barana, Kraków 2005, s. 27 i n.; tegoż, Definiowanie prawa pracy (w:) Prawo pracy,
pod red. K.W. Barana, Warszawa 2009, s. 27 i n.

8 Por. Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji praw-
nych, pod red. L. Florka, Warszawa 1998; Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, pod
red. J. Steliny, Warszawa 2008 (prawo pracy definiowane jest tam przez J. Stelinę w haśle:
Przedmiot prawa pracy, s. 223–224); stosowne hasło zawiera natomiast np. Encyklopedia
prawa, pod red. U. Kaliny-Prasznic, Warszawa 1999 (i późniejsze wydania), autorem hasła:
Pracy prawo jest tu T. Kuczyński (por. s. 549).

9 Relatywnie szeroko omawia ją T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część
I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986, s. 7 i n. Z innych podręczników por. m.in. H. Szurgacz
(w:) Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys..., s. 19–20;
M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2006,
s. 15–17.

10 Por. np. T. Zieliński, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa
1997, zwłaszcza s. 20 i n. Dość obszerną literaturę dotyczącą relacji prawa pracy do prawa
cywilnego zestawiam w opracowaniu B.M. Ćwiertniak, Funkcje zasad prawa pracy w związku
z art. 300 kodeksu pracy (próba systematyzacji) (w:) Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne. Polityka
społeczna. Wybrane zagadnienia, pod red. B.M. Ćwiertniaka, Opole 1998, s. 47 i n. O relacjach

26



ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY

określonych zespołów norm do prawa pracy bądź innej gałęzi prawa11.
Literatura teoretycznoprawna poświęcała wyodrębnieniu prawa pracy,
jako exemplum procesów podziału systemu prawa m.in. na gałęzie, uwagę
głównie w połowie lat 60. oraz w latach 80. ubiegłego wieku12. Jej dorobek
z tego okresu relatywnie szybko przenoszono do literatury prawa pracy,
przy czym niektóre z proponowanych koncepcji teoretycznoprawnych
były przedmiotem analiz i polemik13.

We wskazanej tu syntetycznej diagnozie stanu literatury dotyczącej
wspomnianej problematyki pomijam cykle własnych studiów dotyczą-
cych kryteriów wyodrębniania prawa pracy14.

W opracowaniu o charakterze systemowym wspomnianym zagad-
nieniom należy poświęcić więcej uwagi, prezentując poglądy wyrażone
w literaturze przedmiotu, nie stroniąc od własnych refleksji i wniosków.
Prezentację poglądów doktryny wiąże się z próbą określonej ich syste-
matyzacji15. Przeglądowi zostaną poddane w szczególności poglądy i kon-

prawa pracy do innych gałęzi por. np. A. Kostecki, Związki prawa finansowego z prawem
pracy, St.Pr.PiPSp. 1994, s. 9 i n.

11 T. Zieliński, Stosunek prawa pracy..., passim. Szerszy wywód o zaliczeniu norm
regulujących problematykę zatrudnienia i bezrobocia przeprowadził M. Skąpski, Ochronna
funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 45 i n. Por. też B.M. Ćwiertniak,
O „ogólnoteoretycznej” definicji prawa..., s. 19 i n.

12 Por. zwłaszcza: H. Rot, Jedności i podziały systemu prawa socjalistycznego, AUWr.
Prawo XXV, nr 145, Wrocław 1971, s. 186 i n.; tegoż, Problemy kodyfikacji prawa PRL, Prace
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 193, Wrocław 1978, s. 50 i n., zwłasz-
cza s. 80 i n.; J. Romul, Kształtowanie się systemu prawa socjalistycznego w Polsce. Przemiany
podstaw formalnych i doktryny prawniczej, Prace Wydziału Prawa UAM nr 65, Poznań 1974,
s. 38 i n.; Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych..., s. 123 i n. Por. też uwagi i lite-
raturę powołaną w opracowaniu B.M. Ćwiertniak, Ujęcie przedmiotu prawa..., s. 9 i n.

13 Por. zwłaszcza polemikę T. Zielińskiego z poglądami o tzw. kompleksowych
kryteriach wyodrębniania prawa pracy i kompleksowym charakterze prawa pracy jako
gałęzi prawa (S. Włodyka, H. Rot). Por. np. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys..., s. 10 i n. Por. też
H. Rot, Jedności i podziały systemu..., s. 105 i n.; S. Włodyka, Problem „prawa gospodarczego”,
SC 1964, t. V, passim. Zob. też uwagi o kompleksowości prawa pracy w opracowaniu B.M.
Ćwiertniak, Ujęcie przedmiotu prawa..., s. 10 i n., 22.

14 Por. B.M. Ćwiertniak, O kryteriach funkcjonalnych wyodrębniania prawa pracy jako
gałęzi w systemie prawa (w:) Człowiek. Obywatel. Pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga ju-
bileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, pod red. J. Steliny, A. Wypych-Żywickiej,
GSP 2007, t. XVII, s. 61 i n.; tegoż, Kryteria kodyfikacyjne a wyodrębnienie prawa pracy jako gałęzi
w polskim systemie prawa, St.Pr.PiPSp. 2006, s. 9 i n.; tegoż, Kryterium zasad prawa pracy a wy-
odrębnienie prawa pracy jako gałęzi w polskim systemie prawa (w:) Studia z prawa pracy. Księga
pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, pod red. Z. Górala, Łódź 2007, s. 37 i n.

15 Na temat systematyzacji i klasyfikacji por. m.in. Mała encyklopedia logiki, pod
red. W. Marciszewskiego, Ossolineum 1970, s. 103, 209–210, 339 oraz klasyczne już pod-
ręczniki logiki: T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974, s. 40–49; K. Ajdu-
kiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1960, s. 47 i n.; tegoż, Logika pragmatyczna, Warszawa 1974,
s. 48 i n. Por. też Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1995, s. 56 i n. (a także naj-
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Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako pre-
zentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu syntetycznym. Jego koncepcja za-
kłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa 
pracy, w szczególności zagadnień:
– pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
– przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
– podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
– ewolucji i rozwoju prawa pracy,
– funkcji i właściwości prawa pracy,
– charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
– źródeł prawa pracy,
– zasad prawa pracy,
– typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów 

prawa pracy,
– zdarzeń prawa pracy,
– roszczeń w prawie pracy,
– sankcji w prawie pracy,
– intertemporalnego prawa pracy.

Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim 
rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się 
na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy. 

Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pra-
cy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców 
prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwali kowanej dydaktyce 
prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.
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