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Wykaz skrótóW

Źródła prawa

k.c. – ustawa z.dnia 23 kwietnia 1964.r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz..U. z.2014.r. poz..121)

k.k. – ustawa z.dnia 6 czerwca 1997.r. – Kodeks karny (Dz..U. Nr.88, 
poz..553 z.późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z.dnia 2 kwietnia 1997.r. 
(Dz..U. Nr.78, poz..483 z.późn. zm.)

k.p. – ustawa z.dnia 26 czerwca 1974.r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz..U..
z.1998.r. Nr.21, poz..94 z.późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z.dnia 17 listopada 1964.r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..101 z.późn. zm.)

k.w. – ustawa z.dnia 20 maja 1971.r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: 
Dz..U. z.2013.r. poz..482 z.późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Pracy i.Polityki Socjalnej z.dnia 15 maja 
ws. świadectwa   1996.r. w.sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz spo-
pracy   sobu i.trybu jego wydawania i.prostowania (Dz..U. Nr.60, poz..282.

z.późn. zm.)
TFUE – Traktat o.funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-

wana: Dz..Urz. UE C 326 z.26.10.2012, s..47)
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolido-

wana: Dz..Urz. UE C 321E z.29.12.2006, s..37)
u.i.p. – ustawa z.dnia 7 kwietnia 2006.r. o.informowaniu pracowników 

i.przeprowadzaniu z.nimi konsultacji (Dz..U. Nr.79, poz..550.
z.późn. zm.)

u.k.s.s.c. – ustawa z.dnia 28 lipca 2005.r. o.kosztach sądowych w.sprawach 
cywilnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..1025)

u.o.p. – ustawa z.dnia 23 maja 1991.r. o.organizacjach pracodawców (Dz..U..
Nr.55, poz..235 z.późn. zm.)

u.o.r.p. – ustawa z.dnia 13 lipca 2006.r. o.ochronie roszczeń pracowniczych 
w.razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. 
poz..272 z.późn. zm.)

u.p.z. – ustawa z.dnia 20 kwietnia 2004.r. o.promocji zatrudnienia i.insty-
tucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..674 z.późn. 
zm.)
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ustawa o.PIP – ustawa z.dnia 13 kwietnia 2007.r. o.Państwowej Inspekcji Pracy 
(tekst jedn.: Dz..U. z.2012.r. poz..404 z.późn. zm.)

ustawa o.SIP – ustawa z.dnia 24 czerwca 1983.r. o.społecznej inspekcji pracy 
(Dz..U. Nr.35, poz..163 z.późn. zm.)

ustawa o.ZFŚS – ustawa z.dnia 4 marca 1994.r. o.zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2012.r. poz..592 z.późn. zm.)

ustawa – ustawa z.dnia 13 marca 2003.r. o.szczególnych zasadach rozwią-
o.zwolnieniach   zywania z.pracownikami stosunków pracy z.przyczyn niedoty-
grupowych   czących pracowników (Dz..U. Nr.90, poz..844 z.późn. zm.)
ustawa –	 ustawa z.dnia 30 października 2002.r. o.ubezpieczeniu społecznym 
wypadkowa   z.tytułu wypadków przy pracy i.chorób zawodowych (tekst jedn.: 

Dz..U. z.2009.r. Nr.167, poz..1322 z.późn. zm.)
u.z.z. – ustawa z.dnia 23 maja 1991.r. o.związkach zawodowych (tekst 

jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..167)

czasopisma i publikatory urzędowe

Apel. W-wa – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w.Warszawie
Dz..U. – Dziennik Ustaw
Dz..Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz..Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
M.P.Pr. – Monitor Prawa Pracy
M..Praw. – Monitor Prawniczy
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i.Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i.Komisji Arbitrażowych
PiZS – Praca i.Zabezpieczenie Społeczne
Prok. i.Pr. – Prokuratura i.Prawo

inne

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
LEX – System Informacji Prawnej LEX
MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
MOZ. – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PUZP – ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
SA – sąd apelacyjny
SIP – Społeczna Inspekcja Pracy



1�

SN – Sąd Najwyższy
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ZOZ. – zakładowa organizacja związkowa
ZUZP – zakładowy układ zbiorowy pracy
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Część pierwsza

Ogólna
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Rozdział 1

charakteryStyka ogólna prawa pracy

1. pojęcie prawa pracy

O prawie pracy mówimy przynajmniej w.czterech ujęciach:
1) przedmiotowym, mając na uwadze ogół obowiązujących norm, które regulują prawa 

i.obowiązki pracowników i.pracodawców;
2) praktycznym, mając na uwadze sądowe, administracyjne oraz zakładowe stosowanie 

przepisów prawa pracy;
3) teoretycznym, mając na uwadze prawo pracy jako odrębną gałąź prawa w.systemie 

prawa oraz
4) akademickim, mając na uwadze prawo pracy jako przedmiot dydaktyczny na stu-

diach prawniczych, administracyjnych czy innych.

Odnosząc się do pierwszego z.wyżej podanych znaczeń pojęcia prawa pracy, należy 
wskazać, że w.art..9 k.p. zawarta jest definicja legalna pojęcia prawa pracy, choć obowią-
zująca jedynie dla potrzeb wykładni przepisów kodeksu pracy, a.nie dla całego systemu 
prawa pracy. zgodnie z.art..9 k.p. przez prawo pracy rozumie się przepisy kodeksu pracy 
oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i.obowiązki 
pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych 
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Pojęcie pracy używane w.prawie pracy nie odnosi się do jakiejkolwiek pracy. W.pra-
wie pracy mówimy o.pracy jako:

1) działalności człowieka;
2) działalności w.sensie czynnościowym, a.nie rzeczowym (nie chodzi tu o.pracę jako 

pewien wytwór ludzkiej aktywności, czyli jakąś rzecz – np. obraz); chodzi o.pracę 
powtarzającą się;

3) działaniu społecznie doniosłym (w znaczeniu socjologicznym), a.nie tylko działaniu 
o.wartości ekonomicznej; praca pozostająca w.zainteresowaniu prawa pracy nie 
musi mieć wartości materialnej (np. praca dziennikarza, aktora), może to być także 
praca wadliwa;

4) pracy podejmowanej w.celach zarobkowych – nie podlega prawu pracy praca 
wolontariuszy ani wszelka działalność społeczna (np. praca zakonników na rzecz 
zakonu);
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5) działalności zespołowej, choć obecnie znacznie częściej niż dawniej wiele prac wy-
konywanych jest przez pracowników w.ramach stosunku pracy samodzielnie, bez 
tradycyjnej kooperacji z.innymi pracownikami (np. telepraca w.domu);

6) pracy dobrowolnie podporządkowanej, tj. pracy wykonywanej osobiście przez 
pracownika na rzecz, na ryzyko i.pod kierownictwem pracodawcy, za wynagrodze-
niem; kierownictwo pracodawcy wyraża się na co dzień w.procesie pracy w.prawie 
do wydawania pracownikowi poleceń konkretyzujących ogólne warunki umowy 
o.pracę, tj. poleceń dotyczących sposobu, czasu i.miejsca wykonania poszczególnych 
zadań.

Prawo pracy nie obejmuje:
1) osób wykonujących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą, w.tym osób 

obecnie często nazywanych samozatrudnionymi;
2) osób wykonujących samodzielnie pracę rolniczą;
3) osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa 

o.dzieło, umowa zlecenia czy umowa agencyjna;
4) prezydenta RP, premiera, ministrów, posłów, senatorów (według prof. W. Sanetry 

jest to zatrudnienie niepracownicze typu ustrojowego);
5) pracy wolontariuszy, pracy z.pobudek charytatywnych itp.;
6) nakładców (chałupników);
7) więźniów wykonujących pracę przymusową w.ramach odbywania kary pozbawienia 

wolności;
8) osób skazanych wykonujących nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne 

na mocy wyroku orzekającego karę ograniczenia wolności lub grzywny zamienionej 
następnie na pracę społecznie użyteczną;

9) żołnierzy wykonujących służbę wojskową, policjantów, funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

10) osób wykonujących pracę na podstawie obowiązku mającego źródło w.ustawie, np. 
wykonywania świadczeń osobistych zleconych przez organy administracji publicz-
nych w.stanie klęski żywiołowej.

Praca więźniów, żołnierzy czy też osób wymienionych wyżej w.pkt.10 określana jest 
w.nauce prawa pracy jako tzw. praca jednostronnie wyznaczana (np. przez jeden pod-
miot w.ramach stosunku służby wojskowej), w.przeciwieństwie do pracy wykonywanej 
dobrowolnie w.ramach podporządkowania w.stosunku pracy.

2. przedmiot prawa pracy

Od czasu tak zwanego ustawodawstwa fabrycznego prawo pracy podlega sta-
łemu rozwojowi, obejmując swym przedmiotem coraz większą liczbę stosunków 
prawnych. Mówi się w.związku z.tym o.stale poszerzającym się przedmiocie prawa 
pracy w.związku z.jego dynamiczną ewolucją czy też o.ekspansji prawa pracy na inne 
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gałęzie prawa, w. tym w.szczególności na stosunki tradycyjnie zaliczane do prawa 
cywilnego.

Kwestia granic przedmiotu prawa pracy jest w.nauce sporna, ponieważ takie czy 
inne katalogi stosunków wchodzących w.zakres prawa pracy zależą od przyjmowanych 
założeń i.konwencji metodologicznych. Obecnie większość autorów nie zalicza na przy-
kład stosunków ubezpieczenia społecznego pracowników do prawa pracy, pomimo że 
tradycyjnie do końca lat 80. stosunki te zaliczano do prawa pracy.

Pomimo że przedmiotem prawa pracy nie są stosunki cywilnoprawne, niektóre 
przepisy prawa pracy mają zastosowanie do osób, które świadczą pracę na podstawie 
pozapracowniczych stosunków zatrudnienia (umów zlecenia, o.dzieło i.podobnych). 
Dla przykładu niektóre przepisy regulujące zasady bezpieczeństwa i.higieny pracy sto-
sowane są na podstawie art..304 k.p. do osób, które świadczą pracę na podstawie innych 
stosunków prawnych niż stosunek pracy w.zakładzie pracy lub innym miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę, a.także które prowadzą w.zakładzie pracy lub innym miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. Podobnie 
niektóre przepisy prawa pracy stosuje się do osób wykonujących pracę nakładczą, tj. osób 
niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Do przedmiotu prawa pracy obecnie zalicza się następujące stosunki społeczne:
1) stosunki pracy;
2) zbiorowe stosunki prawa pracy;
3) stosunki przygotowujące do nawiązania stosunku pracy;
4) stosunki z.zakresu administracji i.organizacji pracy;
5) stosunki związane z.nadzorem i.kontrolą przestrzegania prawa pracy oraz warunków 

pracy;
6) stosunki związane z.rozwiązywaniem indywidualnych sporów pracy.

Najważniejszym przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy, w.związku z.któ-
rymi powstają wszystkie inne stosunki prawne ściśle związane ze stosunkami pracy, 
np. stosunki zbiorowego prawa pracy. Stosunki społeczne związane ze stosunkami 
pracy to według prof. M..Święcickiego wszystkie te stosunki, których byt uzależniony 
jest od istnienia stosunku pracy. Normy odnoszące się do stosunku pracy regulują 
między innymi: jego zawarcie, rozwiązanie, treść, odpowiedzialność prawną pra-
cownika, w.tym odpowiedzialność porządkową, materialną czy dyscyplinarną, oraz 
odpowiedzialność pracodawcy, w.tym odpowiedzialność deliktową. Stosunek pracy 
jest w.prawie pracy centralną instytucją prawną. Jest to stosunek o.charakterze zo-
bowiązaniowym, ale nie jest stosunkiem prawa cywilnego, z.którego zasadniczo się 
wywodzi.

Do zbiorowych stosunków prawa pracy zalicza się następujące stosunki:
a) związane z.istnieniem związków zawodowych i.organizacji pracodawców;
b) związane z.uprawnieniami kolektywnymi załogi, np. dotyczące wymogu konsul-

towania z.przedstawicielami załogi określonych decyzji pracodawców;
c) wynikające ze sporów zbiorowych;
d) wynikające z.funkcjonowania sformalizowanych pozazwiązkowych przedstawi-

cielstw pracowniczych, w.tym rad zakładowych oraz samorządu załogi przedsię-
biorstwa państwowego.
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