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Słowo wstępne
Oddawane do rąk Czytelników opracowanie w nawiązaniu do idealizacyjnej teorii
nauki przedstawia podstawowe instytucje prawa pracy, w sposób modelowy charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania stosunków pracy. Graficzne ujęcie poszczególnych zagadnień będzie w naszym przekonaniu efektywnym i przystępnym narzędziem służącym do przyswajania oraz usystematyzowania wiedzy przez studentów.
W tym miejscu warto podkreślić, że opracowanie to nie ma przymiotu kompleksowości. Stanowi dydaktyczne uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych. Jego znajomość jest niezbędna do zrozumienia i opanowania materii
przedmiotu. Oznacza to dla Czytelnika konieczność korzystania z niego w czasie
lektury i samodzielnej analizy przepisów.
Kraków, 23 lutego 2016 r.

Krzysztof W. Baran

20

21

Dział pierwszy

Część ogólna prawa pracy

22

23

Rozdział I

Pojęcie i przedmiot prawa pracy
1. Definiowanie prawa pracy
1.1. Uwagi ogólne
+LVWRU\F]QH QD]Z\
SUDZD SUDF\
SUDZR
URERWQLF]H

SUDZR
SU]HP\VáRZH

XVWDZRGDZVWZR
IDEU\F]QH

1.2. Rodzaje definicji prawa pracy
5RG]DMHGHILQLFML
SUDZDSUDF\
GRNWU\QDOQH
UyĪQHNRQWHNVW\
MĊ]\NRZH

Mariusz Lekston

OHJDOQD
SU]HSLV\NRGHNVXSUDF\RUD]SU]HSLV\LQQ\FKXVWDZ
L DNWyZZ\NRQDZF]\FKRNUHĞODMąF\FKSUDZDLRERZLą]NL
SUDFRZQLNyZLSUDFRGDZFyZDWDNĪHSRVWDQRZLHQLD
XNáDGyZ]ELRURZ\FKSUDF\LLQQ\FKRSDUW\FKQDXVWDZLH
SRUR]XPLHĔ]ELRURZ\FKUHJXODPLQyZLVWDWXWyZ
RNUHĞODMąF\FKSUDZDLRERZLą]NLVWURQVWRVXQNXSUDF\
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QRUPDW\ZQ\

DSOLNDF\MQ\

]ELyUSU]HSLVyZ

SUDNW\NDVWRVRZDQLDSU]HSLVyZ

.RQWHNVWMĊ]\NRZ\
SRMĊFLDÄSUDZRSUDF\´
QDXNRZ\

G\GDNW\F]Q\

]DNUHVEDGDĔG\VF\SOLQ\QDXN

SU]HGPLRWQDXF]DQLD

(OHPHQW\
GHILQLFML
SUDZD
SUDF\

 RQWRORJLF]Q\ Z\UDĪD]DáRĪHQLHRLVWQLHQLXSUDZD SUDF\
MDNRRNUHĞORQHJR]ELRUXQRUPSUDZQ\FK
 V\VWHPRZ\ VWDWXXMHWHQ]ELyUQRUPMDNRRGUĊEQą
VDPRG]LHOQąJDáąĨGDQHJRV\VWHPXSUDZQHJR
 SU]HGPLRWRZ\ ZVND]XMHQD]DNUHVWHJR]ELRUX QRUPSUDZQ\FK
± SU]HGPLRWSUDZDSUDF\

2. Prawo pracy w systemie prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej
2.1. Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu
prawa
.U\WHULDZ\RGUĊEQLDQLD
SUDZD
PHWRG\
UHJXODFML

SU]HGPLRWX
UHJXODFML

ZVSyOQ\FK
]DVDGSUDZD

NRG\ILNDF\MQH

Mariusz Lekston

25

Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy

2.2. Przedmiot prawa pracy: stosunki prawa pracy
6WRVXQNL
SUDZDSUDF\
VWRVXQNLSUDF\
SUDZQHVWRVXQNL SUDF\

VWRVXQNLSRSU]HG]DMąFH
QDZLą]DQLHVWRVXQNX
SUDF\

6WRVXQNL
SRSU]HG]DMąFH
QDZLą]DQLH
VWRVXQNX
SUDF\

VWRVXQNL]ZLą]DQH
]H VWRVXQNDPLSUDF\

VWRVXQNLSRZVWDáHZUD]
]HVWRVXQNLHPSUDF\
L WRZDU]\V]ąFHMHJR
ELHJRZLDF]DVHP
WUZDMąFHGáXĪHM

VWRVXQNLVWDQRZLąFH
NRQVHNZHQFMĊ
]DNRĔF]RQHJRVWRVXQNX
SUDF\

VWRVXQNLSUDZQHSRĞUHGQLFWZDSUDF\SRUDGQLFWZD]DZRGRZHJR
QDXNL ]DZRGXSU]\XF]HQLDGRRNUHĞORQHMSUDF\VWRVXQNLSUDZQH
áąF]ąFHVLĊ] ]DZLHUDQLHPVWRVXQNXSUDF\ NRQNXUV\XPRZ\
SU]HGZVWĊSQH

VWRVXQNL]ZLą]DQH]W]ZXSUDZQLHQLDPLNROHNW\ZQ\PL
6WRVXQNL
QDOHĪQ\PL ]ELRURZRĞFLSUDFRZQLF]HMQSĞZLDGF]HQLD
SRZVWDáH ZUD] ]]DNáDGRZHJRIXQGXV]X ĞZLDGF]HĔVRFMDOQ\FK VWRVXQNL
]HVWRVXQNLHP SUDFRZQLF]HJRZVSyá]DU]ąG]DQLD VWRVXQNL]ZLą]DQH]WZRU]HQLHP
SUDF\
LXF]HVWQLFWZHPZRUJDQL]DFMDFK ]DZRGRZ\FKVWRVXQNLVSRUyZ
LQG\ZLGXDOQ\FKL]ELRURZ\FK

6WRVXQNL
VWDQRZLąFH
NRQVHNZHQFMĊ
]DNRĔF]RQHJR
VWRVXQNXSUDF\

Mariusz Lekston

XSUDZQLHQLDE\á\FKSUDFRZQLNyZ OXEF]áRQNyZ LFK URG]LQ\ 
GRUyĪQHJR URG]DMXĞZLDGF]HĔPDWHULDOQ\FKLRGSUDZ RGSUDZD
SRĞPLHUWQDRGSUDZD UHQWRZDRGSUDZD]W\WXáXUR]ZLą]DQLD
VWRVXQNXSUDF\]SU]\F]\Q QLHGRW\F]ąF\FKSUDFRZQLNyZ 
RGV]NRGRZDĔ QS]W\WXáXXPRZ\R ]DND]LHNRQNXUHQFML
SRXVWDQLXVWRVXQNXSUDF\ HNZLZDOHQWyZ QS] W\WXáX
QLHZ\NRU]\VWDQHJRXUORSX

