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Słowo wStępne

W roku 2014 mija dwadzieścia pięć lat od rozpoczęcia w Polsce pro-
cesów transformacji ustrojowej. Przejście od gospodarki centralnie stero-
wanej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej radykalnie zmieniło 
funkcjonowanie stosunków przemysłowych. Ukształtowany w ramach 
Okrągłego Stołu pluralistyczny model zbiorowych stosunków pracy wy-
maga po ćwierćwieczu w warunkach posttransformacyjnych ze strony 
doktryny prawa pracy głębszej refleksji.

System zbiorowego prawa pracy może być rozmaicie pojmowany 
– albo jako ogół norm prawnych regulujących relacje kolektywne w sto-
sunkach przemysłowych, albo jako ogół norm prawnych i postanowień. 
W tej drugiej formule ma on z natury rzeczy charakter otwarty. Niestety 
w tym szerszym ujęciu nauce prawa pracy nadal brakuje wystarczają-
co precyzyjnych instrumentów badawczych oraz reprezentatywnych 
źródeł, stąd też w tym opracowaniu uwaga autorów została skoncentro-
wana na regulacjach ściśle normatywnych. Jego koncepcja zakłada kom-
pleksowe określenie zasadniczych konturów zbiorowego prawa pracy, 
w warunkach atrofii i partykularyzmu ustawodawstwa pracy. Celem 
pracy jest uporządkowanie i delimitacja zarówno w sferze pojęciowej, 
jak i instytucjonalnej tej złożonej materii. U podstaw tych działań legło 
aprioryczne założenie oparte na idealistycznej teorii nauki, że pomiędzy 
normami danego systemu nie powinno być sprzeczności, a jeśli zosta-
ną ujawnione, to zadaniem doktryny jest usunięcie istotnych antynomii 
prawnych. Uwaga ta jest doniosła zwłaszcza na pograniczu indywidual-
nego i zbiorowego prawa pracy.

Ten ostatni dział prawa pracy podlega szczególnej silnej kinetyce 
procesów społecznych. Zwłaszcza dynamika relacji zachodzących pomię-
dzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami 
partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz 
między tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej 
generuje rozmaite napięcia i konflikty, mające nie tylko kontekst socjal-
no-ekonomiczny, ale wielokroć także polityczno-medialny. Żywiołowo 
kształtujące się procesy społeczne mogą w istotnym wymiarze dysfunk-
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cjonalizować stosunki przemysłowe. Obowiązujące regulacje prawne 
cechuje w praktyce ograniczona użyteczność w utrzymywaniu pokoju 
społecznego i homeostazy pomiędzy partnerami społecznymi.

Zgodnie z obecnym planem wydawniczym System prawa pracy ma 
składać się z siedmiu 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,
5)  Zbiorowe prawo pracy,
6)  Procesowe prawo pracy,
7)  Niepracownicze stosunki zatrudnienia.

Wewnętrzna systematyka tomu V Systemu prawa pracy została  
oparta na dominujących w doktrynie zbiorowego prawa pracy konwen-
cjonalnych kryteriach przedmiotowo-podmiotowych. Mam przy tym 
świadomość, że systematyka ta nie spełnia w pełnym wymiarze stan-
dardów wypracowanych w logice prawniczej. Jednakże i alternatywne 
opcje proponowane w tej materii nie mogą sobie rościć pretensji do peł-
nej zgodności z tymi kryteriami. Przyjmując klasyczny podział materii 
badawczej, kierowałem się przede wszystkim dyrektywami uniwersali-
zmu, komplementarności, sekwencyjności oraz kompatybilności wywo-
dów dogmatycznych.

Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący. Zaprezentowa-
ne w nim rozważania w swych założeniach zostały oparte na mecha-
nizmach generalizacji cechujących się niekiedy wysokim poziomem 
ogólności. Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi wywody za-
prezentowane w tomie V Systemu prawa pracy cechują się przedmiotowo 
i podmiotowo wielowymiarowością. Podstawowe instytucje zbiorowe-
go prawa pracy zostały w nim przedstawione wieloaspektowo, zgodnie 
z dyrektywą kompleksowości. Tego rodzaju ujęcie pozwala na analizę, 
także w wymiarze metateoretycznym, co niekiedy skutkuje jednak dy-
fuzją wywodów. Godzi się przy tym zaakcentować, że owa analiza nie 
jest prowadzona w oderwaniu od obowiązujących de lege lata regulacji 
normatywnych. Rozważania typu sine ira et studio dotyczą ważkich prob-
lemów praktycznych wyłaniających się we współczesnych zbiorowych 
stosunkach pracy.

W nauce prawa, co dobitnie dowiodła jej wielowiekowa historia 
i tradycja, 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 prawa pracy. 
W prezentowanym dziele zgodnie z dyrektywą erudycyjności powołano 
elementarne i oryginalne opracowania stanowiące fundamenty doktry-
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ny prawa pracy, pomijając te, które w ocenie autorów mają charakter od-
twórczy lub opisowy. Dlatego prezentowane opracowanie nie może być 
traktowane jako przewodnik bibliograficzny.

Tom V Systemu prawa pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. 
Zgodnie z dyrektywą autonomiczności wyrażone w nim zapatrywania au-
torów są wyrazem ich indywidualnych poglądów. W sposób samodzielny 
decydowali oni o przedstawieniu problemów merytorycznych. Autorom, 
którzy podjęli trud opracowania poszczególnych aspektów zbiorowego 
prawa pracy, składam także tą drogą serdeczne podziękowania.

W założeniach dzieło to nie jest opracowane wyłącznie na potrzeby 
doktryny prawa pracy, lecz kierowane jest także do przedstawicieli sze-
roko pojmowanej praktyki. Żywię przekonanie, że przedstawione w nim 
analizy okażą się użyteczne w prowadzeniu racjonalnego dyskursu praw-
niczego w wielu środowiskach funkcjonujących w stosunkach pracy.

Kraków, 3 sierpnia 2013 r.
Krzysztof W. Baran
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rozdział 1
pojęcie i definiowanie zbiorowego  

prawa pracy

Bolesław M. Ćwiertniak

1.1. Uwagi wStępne

Ponad trzydzieści lat minęło od reintrodukcji w doktrynie naszego 
prawa pracy pojęcia „zbiorowego prawa pracy”1, a co za tym idzie, ko-
lejnych pojęć ściśle z nim związanych, takich np. jak: „zbiorowe stosun-
ki pracy”, „przedmiot”, „źródła zbiorowego prawa pracy”, „podmioty 
zbiorowych stosunków pracy” czy „podmioty zbiorowego prawa pracy”, 
jego funkcje, zasady, instytucje, „spory zbiorowe”. Podobny okres łączy 
się z próbami wyodrębniania zbiorowego prawa pracy jako działu prawa 
pracy, uznawanego za odrębną gałąź naszego systemu prawnego2. Nie-
wiele zaś mniej lat dzieli chwilę obecną od wydania pierwszego podręcz-
nika w całości poświęconego problematyce zbiorowego prawa pracy3.

1 Por. w szczególności opracowania: T. Zieliński, Idea zbiorowego prawa pra-
cy w socjalistycznym porządku prawnym, PiP 1980, z. 10; o uzasadnieniu prawa do 
strajku T. Zieliński, Strajk (aspekty polityczno-prawne), PiP 1981, z. 4; W. Szubert, 
Kierunki rozwoju zbiorowego prawa pracy, PiP 1981, z. 6; J. Jończyk, Zbiorowe stosunki 
pracy, PiP 1981, z. 8.

2 Piszę o tym szerzej B.M. Ćwiertniak, Pojęcie i systematyka prawa pracy 
(w:) Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa racy, pod red. K.W. Bara-
na, Warszawa 2010, szczególnie pkt 1.8 i 1.9, s. 59 i n., i powołana tam literatura 
przedmiotu.

3 Por. J. Jończyk, Zbiorowe prawo pracy, Wrocław 1983, passim. Rozważania 
tam zawarte autor ten inkorporował do swoich późniejszych podręczników pra-
wa pracy; por. np. J. Jończyk, Prawo pracy, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 1995, 
s. 131–244. Zauważyć jednak można, że we wspomnianym okresie liczba „odręb-
nych” podręczników zbiorowego prawa pracy nie była zbyt duża. Por. K.W. Ba-
ran, Zbiorowe prawo pracy. Zarys wykładu z kazusami, Gdańsk–Kraków 1998; ten-
że, Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002, K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Aspekty 
prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004; E. Wronikow-
ska, Zbiorowe prawo pracy w zakładzie, Warszawa 2007; E. Wronikowska, P. Nowik, 
Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008. O wiele liczniejsze są tu komentarze do 
„zbiorowego prawa pracy” (nie mówiąc już o komentarzach do poszczególnych 
ustaw zaliczanych do prawa pracy).
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Wspomniane okresy cechuje przy tym narastające zainteresowa-
nie doktryny problematyką zbiorowego prawa pracy, znajdujące odbicie 
w różnego rodzaju publikacjach4: monografiach (zarówno indywidual-
nych, jak i zbiorowych), artykułach i studiach czy komentarzach, jak też 
udziale w prowadzonych pracach legislacyjnych5.

Można było zatem zasadnie oczekiwać, że zagadnienia pojmowa-
nia oraz definiowania zbiorowego prawa pracy staną się przedmiotem 
licznych opracowań, szczegółowo je prezentujących i analizujących. 
Oczekiwania te były tym bardziej uzasadnione, że dyskusja nad pojmo-
waniem i definiowaniem zbiorowego prawa pracy, w aspektach teore-
tyczno-prawnych, po części także logicznych, została zapoczątkowana 
na przełomie wieków6. W jednym z opracowań z tego okresu wskazy-
wałem też na wagę tych zagadnień dla zbiorowego prawa pracy, jak i dla 
prawa pracy jako całej gałęzi prawa: „Truizmem będzie stwierdzenie, że 
dla każdej szczegółowej nauki, jak też dla praktyki stosowania prawa, 
szczególne znaczenie mają zagadnienia wiążące się ze zdefiniowaniem 
pojęć dla danej dziedziny podstawowych. Wśród nich zaś na czoło wy-
suwa się samo zdefiniowanie danej gałęzi prawa, określenie jej zakresu, 

4 W przeszłości ferowano oceny krytyczne stanu badań nad polskim zbio-
rowym prawem pracy. Przykładowo T. Zieliński pisał w 2000 r., że: „stan badań 
nad teorią tego prawa w ustroju opartym na społecznej gospodarce rynkowej 
jest niezadowalający. Brak jest nie tylko monografii poświęconej w całości in-
stytucjom tego prawa (takiego np. formatu, jak w nauce niemieckiej), lecz na-
wet studiów wprowadzających w ogólną teorię prawa zbiorowych stosunków 
pracy” – cyt. T. Zieliński, Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy, Toruń 2000, 
broszura z serii „Przemiany zbiorowego prawa pracy w Polsce”, s. 4. Por. też 
B.M. Ćwiertniak, Z zagadnień definiowania „prawa pracy” i jego działów – uwagi na 
tle definiowania „zbiorowego prawa pracy” (w:) Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne 
(z aktualnych zagadnień), pod red. B.M. Ćwiertniaka, Opole 2001, s. 219 i n., szcze-
gólnie: s. 219–221 i powołana tam literatura.

5 Por. w szczególności prace kolejnych Komisji do spraw Reformy Prawa 
Pracy, następnie zaś Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, zwieńczone opraco-
waniem projektów dwóch kodeksów: kodeksu pracy oraz zbiorowego kodeksu 
pracy. O pracach tych Komisji por. m.in. M. Seweryński, Problemy legislacyjne zbio-
rowego prawa pracy, tamże, s. 381 i n. Problemom kodyfikacji prawa pracy poświę-
cono też obrady XVI Zjazdu Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Gdańsku (19–21 września 2007 r.). Por. opracowania: L. Florek, 
Kodyfikacyjne problemy prawa pracy (w:) Problemy kodyfikacyjne prawa pracy. Wybrane 
zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2007, s. 7–22; W. Sanetra, Niektóre 
sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy, tamże, s. 23 i n.; G. Goździewicz, Czy 
należy kodyfikować zbiorowe prawo pracy w Polsce?, tamże, s. 65–80.

6 Por. cyt. w przypisie 4 opracowania T. Zielińskiego zatytułowane Pojęcie 
i przedmiot zbiorowego prawa pracy.
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kryteriów jej wyodrębnienia w ramach systemu prawnego, systematyki 
wewnętrznej tejże oraz kryteriów jej przeprowadzenia, określenie dzia-
łów tak wyodrębnionych, podobnie i wielu innych kwestii”7.

Zaznaczyć można wszakże, że dyskusja owa nie została szerzej 
podjęta, a zgłaszane w pracach ją inicjujących postulaty dalszych szcze-
gółowych badań w tym zakresie: „poszukiwania” przez doktrynę defi-
nicji zbiorowego prawa pracy8 oraz jej transpozycji do obowiązującego 
porządku prawnego nie zostały zrealizowane. Dlatego też, omawiając 
problemy związane z pojmowaniem i definiowaniem zbiorowego prawa 
pracy w polskiej literaturze, nawiązywać będę w szczególności do wspo-
mnianych opracowań, których intencją było zapoczątkowanie owych ba-
dań i dyskusji, mających mieć określony wpływ na proces legislacyjny. 
Ograniczone ramy niniejszego rozdziału oraz założony charakter całości 
Zarysu sprawiają, że dalsze rozważania poświęcone zostaną syntetycz-
nemu omówieniu pojęcia „zbiorowego prawa pracy”, sposobom defi-
niowania w naszej doktrynie „zbiorowego prawa pracy” (w tym także 

7 Cyt. B.M. Ćwiertniak, Z zagadnień definiowania..., s. 219; por. też powoły-
wane tam prace: Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, 
Warszawa–Poznań 1983; tenże, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 
1980; tenże, Problemy logiczne definiowania prawa, RPEiS 1961, z. 2 i powołana 
tam literatura. Zagadnienia definiowania pojęć prawnych przedstawiają szerzej 
w naszej literaturze teoretycznoprawnej m.in.: K. Gregorowicz, Definicje w prawie 
i w nauce prawa, Łódź 1962; W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997; 
A. Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000 i powołana tam obszerna 
literatura.

O problemach definiowania „prawa pracy” piszę szerzej w opracowa-
niach: B.M. Ćwiertniak, Sposoby definiowania „prawa pracy” w polskiej literaturze 
prawniczej. (Próba systematyzacji), St.Pr.PiPSp. 1999–2000; por. też B.M. Ćwiertniak, 
O „ogólnoteoretycznej” definicji prawa pracy, GSP, t. 6; Wybrane zagadnienia prawa 
pracy ubezpieczeń społecznych, pod red. U. Jackowiak, Gdańsk 2000; ostatnio zaś 
B.M. Ćwiertniak, Pojęcie i systematyka prawa pracy..., zwłaszcza pkt 1.2–1.5, s. 13–46 
i powołana tam obszerna literatura.

8 Czego można było oczekiwać przynajmniej po kilku opracowaniach 
zbiorowych mających z założenia charakteryzować zbiorowe prawo pracy oraz 
analizować podstawowe jego problemy, takich jak: Indywidualne a zbiorowe pra-
wo pracy, pod red. L. Florka, Warszawa 2007; Ochrona praw człowieka w świetle 
przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone 
na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 
7–9 maja 2009 r., pod red. A.M. Świątkowskiego, Warszawa 2009, sekcja III „Rów-
ność czy równowaga w zbiorowych stosunkach pracy”, s. 203–273; Zbiorowe pra-
wo pracy w XXI wieku, pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej, J. Steli-
ny, Gdańsk 2010.
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