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Cierpliwość sprawia w nas, że z jej pomocą znosimy zło doznawane  
od innych; łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka!  
Nie ma jednak takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć.

kardynał.Stefan.Wyszyński

Prawników powinna przenikać troska o zapewnienie warunków prawnych 
sprzyjających rozwojowi osoby ludzkiej według jej prawdy i jej godności.

Jan.Paweł.II

Idea.ochrony.interesów.ludzi.pracy.stanowi.ważny.czynnik.rozwo-
ju.prawa.pracy..Pierwszą.podstawową.cechą.prawa.pracy.jest.humanizm.
tego.prawa,.który.wyraża.się.we.wszechstronnej.ochronie.praw.i.interesów.
osób.wykonujących.pracę..Pojęcie.„interesy.osoby.zatrudnionej”.jest.dość.
szerokie..W.zakresie.tego.pojęcia.mieszczą.się.wszystkie.dobra.pracowni-
ka.i.innych.osób.pozostających.w.zatrudnieniu.(niematerialne.i.material-
ne).pozostające.w.związku.z.wykonywaną.pracą,.które.są.chronione.prze-
de.wszystkim.przez.normy.prawa.pracy,.ale.i.normy.innych.gałęzi.prawa..
Wśród.dóbr.niematerialnych.należy.wyróżnić.dobra.osobiste.osób.zatrud-
nionych,.ściśle.z.nimi.związane.jako.zindywidualizowanymi.osobami.ludz-
kimi..Ochrona.interesów.osób.zatrudnionych.wiąże.się.z.rozwojem.prawa.
pracy.stanowiąc.istotny.składnik.decydujący.o.kierunkach.jego.rozwoju..
Zagadnienie.ochrony.interesów.tych.osób.wykracza.daleko.poza.wąskie.
ramy.tradycyjnie.ujmowanej.funkcji.ochronnej.prawa.pracy.

Przedmiotem.prowadzonych.w.pracy. rozważań. jest.zagadnienie.
ochrony.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.stanowiące.tylko.pewien.wy-
cinek.rozległej.problematyki.ochrony.praw.i.interesów.osoby.zatrudnionej,.
która.ostatnio.spotyka.się.z.dużym.zainteresowaniem.społecznym..Warto.
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podjąć.badania.naukowe,.które.koncentrować.się.będą.wokół.zagadnienia.
ochrony.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.dając.podstawę.do.interesu-
jącej.refleksji.naukowej..Na.wybór.tematu.pracy.nie.pozostał.też.bez.wpły-
wu.fakt,.iż.w.ostatnich.latach.w.krajach.Europy.Zachodniej.nastąpiła.wy-
raźna.zmiana.podejścia.teoretycznego.do.analizy.jurydycznej.w.naukach.
prawnych,.polegająca.na.odchodzeniu.od.tradycyjnych.koncepcji.na.rzecz.
poszukiwania.nowych.kierunków.i.perspektyw.badawczych..Dotyczy.to.
zwłaszcza.takich.sfer.jak.zatrudnienie.oraz.zarządzanie.zasobami.ludzkimi.
w.integrującej.się.Europie.

Trudno.nie.docenić.społecznej.doniosłości.tego.tematu.w.czasach.po-
stępującej.dehumanizacji.ustroju.pracy..Świadomość.negatywnego.oddzia-
ływania.środowiska.pracy.na.dobra.osobiste.osób.wykonujących.pracę,.
zwłaszcza.w.warunkach.transformacji.ustrojowej.i.kształtowania.się.społecz-
nej.gospodarki.rynkowej.w.naszym.kraju,.sprzyja.ocenie.rozwiązań.praw-
nych.pod.kątem.ich.przydatności.i.adekwatności.do.potrzeb.społecznych.

Humanitarne.podejście.do.zarządzania.jest.warunkiem.koniecznym.
do.zapewnienia.ochrony.dóbr.osobistych.osób.pracujących,.podmiotów.za-
trudniających.i.w.rezultacie.krajowej.gospodarki..Niezadowolenie.z.pracy.
wywiera.znaczny.wpływ.na.jakość.życia.pracownika.i.jego.perspektywy.
na.przyszłość,.a.także.na.wydajność.pracy.

Humanizm.współczesnego.prawa.pracy.przejawia.się.w.uznaniu.praw.
i.interesów.osób.pozostających.w.zatrudnieniu.za.główne.zadanie.regulacji.
tej.gałęzi.prawa..Postęp.cywilizacyjny.niesie.z.sobą.coraz.liczniejsze.zagroże-
nia.dóbr.osobistych..Praktyka.wskazuje,.że.im.wyższy.stopień.cywilizacyj-
nego.rozwoju.społeczeństw,.tym.większe.znaczenie.ma.zagwarantowanie.
tym.osobom.ochrony.ich.dóbr.osobistych..Należy.więc.docenić.skuteczność.
mechanizmów.prawnych.w.tej.dziedzinie..Zagrożeniom.dóbr.osobistych.
osób.pracujących.sprostać.mogą.jedynie.elastyczne.instrumenty.prawne..
Stąd.też.ogromna,.choć.w.pewnej.mierze.na.razie.potencjalna.rola.w.ochro-
nie.dóbr.osobistych.prawa.pracy.

Nowe.rozwiązania.prawne.w.zakresie.prawa.pracy.powinny.stawiać.
w.centrum.interesy.osoby.zatrudnionej.i.jej.prawa.oraz.być.ukierunkowane.
na.jej.całościową.ochronę..Zmiany.w.treści.obowiązującego.prawa,.uzna-
jącego.priorytet.interesów.ludzi.pracy.przed.interesami.kapitału,.pozwolą.
spojrzeć.na.zagadnienie.ochrony.dóbr.osobistych.z.szerszej.perspektywy.

Prawo.powinno.gwarantować.nie.tylko.szeroką.ochronę.interesów.
majątkowych.osób.zatrudnionych,.lecz.przede.wszystkim.dbać.o.ich.god-
ność,.wolność,.ich.życie.i.zdrowie.i.inne.dobra.osobiste..Realizacji.ochrony.
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dóbr.osobistych.osoby.zatrudnionej.jako.jej.najcenniejszych.dóbr.służyć.
powinny.przede.wszystkim.normy.prawa.pracy.

Zagadnienie.ochrony.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.należy.do.
zagadnień,.które,.choć.są.przyczyną.wielu.kontrowersji,.rzadko.poddawa-
ne.są.pogłębionym.analizom.

Chociaż.może.się.to.wydawać.niewiarygodne,.problematyka.ochro-
ny.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.nie.była.dotychczas.przedmiotem.
całościowego.odrębnego.opracowania.w.polskiej.doktrynie..Nie.oznacza.to.
jednak.wcale,.iż.nauka.prawa.pracy.w.ogóle.nie.zajmowała.się.tymi.kwe-
stiami..Dotychczas.były.jednak.podejmowane.tylko.niektóre.wątki.tej.ob-
szernej.i.niezwykle.skomplikowanej.problematyki..W.doktrynie.koncen-
trowano.się.też.głównie.na.analizie.dogmatycznej.przepisów.pomijając.
aspekty.aksjologiczne.i.antropologiczne.systemu.norm.prawnych,.jak.też.
kierunków.jego.oddziaływania.

Podstawowym.celem.pracy.jest.analiza.i.ocena.polskiej.regulacji.praw-
nej.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu..Dokonana.zostanie.także.jej.
ocena.pod.kątem.zgodności.z.prawem.europejskim.i.prawem.międzyna-
rodowym.

Przeprowadzona.zostanie.krytyczna.ocena.polskiej.regulacji.pod.ką-
tem.rozwiązań.wspólnotowych.i.międzynarodowych.oraz.na.tle.niektórych.
rozwiązań.wybranych.krajów.zachodnioeuropejskich.

Wysunięte.następnie.zostaną.propozycje.zmian.przepisów.prawnych.
dotyczących.badanej.problematyki.oraz.przedstawione.zostaną.postulaty.
de lege ferenda.dla.ustawodawcy,.który.stoi.przed.koniecznością.dokonania.
zmian.ustawodawstwa.w.omawianym.zakresie.

Zamiarem.autorki.jest.też.rozwiązanie.węzłowych.problemów.inter-
pretacyjnych,.które.powstają.na.tle.stosowania.przepisów.prawa,.stanowią-
cych.źródło.rozbieżnej.wykładni.w.procesie.jego.stosowania..Ma.to.istotne.
znaczenie.dla.praktyki.(sądów,.pracodawców.i.ich.organizacji,.związków.
zawodowych,.inspekcji.pracy).

Zagadnienie.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu.nie.może.być.
badane.wyłącznie.przez.pryzmat.tradycyjnie.pojmowanej.funkcji.ochron-
nej.prawa.pracy,.ale.w.znacznie.szerszym.wymiarze.wykraczającym.dale-
ko.poza.jej.wąskie.ramy..Taki.sposób.ujęcia.interesującej.nas.problematyki.
pozwolił.na.wszechstronne.naświetlenie.wielu.kwestii.z.nią.związanych..
Obok.analizy.i.przybliżenia.problematyki.ochrony.prawnej.dóbr.osobi-
stych.w.zatrudnieniu.oraz.określenia.zasad.ich.prawnej.ochrony.w.prawie.
polskim.—.ukazano.również.praktyczne.mechanizmy.realizacji.prawa.do.
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ochrony.dóbr.osobistych.na.drodze.sądowej..Szczególnie.ważna.jest.też.
prezentacja.funkcji.prewencyjnej.w.kontekście.ukazania.skutków.naruszeń.
dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych..Podjęta.została.w.związku.z.tym.próba.
oznaczenia.roli.i.znaczenia.środków.prawnych.w.zapobieganiu.i.usuwaniu.
następstw.naruszeń.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych..

Podejmując.tematykę.ochrony.dóbr.osobistych.nie.wystarczy.przedsta-
wić.jedynie.ogólny.obowiązek.pracodawcy.zawarty.w.art..111.k.p.,.ale.nale-
ży.dostrzec.nowy.status.prawny.osoby.zatrudnionej.w.tym.zakresie..Cho-
dzi.tu.o.uznanie.po.stronie.osoby.zatrudnionej.prawa.do.ochrony.jej.dóbr.
osobistych..Ochrona.ta.jest.realizowana.zarówno.za.pomocą.instrumentów.
prawnych.występujących.na.gruncie.indywidualnego.i.zbiorowego.prawa.
pracy,.jak.również.na.gruncie.prawa.cywilnego.i.innych.gałęzi.prawa..

Po.wejściu.Polski.do.Unii.Europejskiej.należy.też.oceniać.polskie.roz-
wiązania.prawne.w.zakresie.ochrony.dóbr.osobistych.przez.pryzmat.prawa.
międzynarodowego.i.ponadnarodowego..Badając.przedmiotowe.instytu-
cje,.nie.sposób.nie.odwołać.się.do.standardów.określonych.w.tym.prawie..
Głównym.punktem.odniesienia.dla.oceny.polskiej.regulacji.prawnej.jest.
bowiem.prawo.tworzone.przez.MOP.i.inne.organizacje.międzynarodowe,.
których.dorobek.w.tej.dziedzinie.jest.znaczny.i.niekwestionowany..Podsta-
wą.tych.ocen.jest.też.prawo.wspólnotowe..

Analiza.niektórych.szczegółowych.rozwiązań.prawnych.wymagała.
też.przedstawienia.regulacji.krajów,.w.których.omawiane.instytucje.są.od.
dawna.trwałym.elementem.systemu.prawnego.

Okres.transformacji.ustrojowej.zmusza.nie.tylko.do.refleksji.nad.do-
tychczasowym.kształtem.tej.ochrony,.ale.rodzi.przede.wszystkim.potrze-
bę.nowej.analizy.jej.funkcjonowania.w.aktualnej.rzeczywistości.społecz-
no–gospodarczej.

Zachodzące.od.kilkunastu.lat.w.naszym.kraju.przekształcenia.ustro-
jowe.i.gospodarcze.inspirują.dodatkowo.do.zainteresowania.się.ochroną.
dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych..

Wzmocnienie.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu.jest.koniecz-
ne.ze.względu.na.wyjątkowo.mocne.zagrożenie.tych.dóbr,.które.w.innych.
sferach.stosunków.społecznych.są.rzadkie.lub.nie.występują.wcale.

Troska.o.właściwą.regulację.prawną.ochrony.dóbr.osobistych.w.sto-
sunkach.zatrudnienia.jest.w.istocie.troską.o.dobrą.kondycję.psychofizyczną.
polskiego.społeczeństwa,.aby.było.ono.zdolne.do.prawidłowego.wykony-
wania.stojących.przed.nimi.zadań.po.wejściu.Polski.do.Unii.Europejskiej.
i.związanych.z.tym.reform.społeczno–gospodarczych,.koniecznych.do.prze-
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prowadzenia.także.na.szczeblu.zakładów.pracy..Stanowi.to.również.reali-
zację.konstytucyjnego.prawa.jednostki.do.godności.oraz.jej.prawa.do.nie-
skrępowanego.rozwoju.osobowości..Dalszy.rozwój.regulacji.dotyczącej.
dóbr.osobistych.w.polskim.prawie.będzie.przejawem.nowoczesności.i.hu-
manizmu.polskiego.ustroju.pracy.

Jest.to.tym.bardziej.istotne,.iż.faktyczna.pozycja.prawna.osób.pozo-
stających.w.zatrudnieniu.zależy.nie.tylko.od.rozwiązań.prawnych,.lecz.ma.
na.nią.wpływ.również.wiele.innych.pozaprawnych.elementów.otaczającej.
nas.rzeczywistości..Należy.zdawać.sobie.bowiem.sprawę,.że.w.polskich.wa-
runkach.kulturowych.odpowiednie.regulacje.prawne.nie.rozwiążą.w.ca-
łości.problemu.ustawicznych.naruszeń.(zagrożeń).dóbr.osobistych.w.za-
trudnieniu..Jest.on.bowiem.ściśle.związany.z.kulturą.i.osobowością.ludzi.
oraz.ich.systemem.wartości.

Z.tych.też.względów.szczególnie.zasadne.wydaje.się.podjęcie.bardziej.
pogłębionych.studiów.nad.problematyką.zabezpieczenia.dóbr.osobistych.
osób.zatrudnionych..Powinno.to.przyczynić.się.do.właściwego.unormowa-
nia.zakresu.tej.ochrony,.zważywszy.na.skomplikowany.charakter.materii.
podlegającej.regulacji.prawnej,.trudno.poddającej.się.analizie.jurydycznej.

Z.uwagi.na.doniosłość.tej.skomplikowanej.problematyki.dla.właści-
wej.regulacji.stosunków.zatrudnienia.konieczne.staje.się.skoncentrowanie.
uwagi.nie.tylko.na.problemach.ogólnych,.ale.również.na.kwestiach.szcze-
gółowych..Praca.ma.charakter.dogmatycznoprawny..Zawiera.też.liczne.
wątki.teoretyczne.

W.pracy.przyjęto.założenie,.że.dobra.osobiste.jednostki.pozostającej.
w.zatrudnieniu.jako.wartości.stanowiące.fundament.całego.systemu.prawa.
w.państwie.demokratycznym.mają.charakter.ponadgałęziowy.oraz.są.ze.
sobą.ściśle.powiązane,.ponieważ.konstytuują.status.jednostki.w.społeczeń-
stwie.i.państwie..W.odniesieniu.do.tych.wartości.refleksja.wyłącznie.dogma-
tycznoprawna.wydaje.się.niewystarczająca..Redukuje.ona.bowiem.obszar.
badawczy.do.tradycyjnej.problematyki.znajdującej.się.„wewnątrz”.danej.
dyscypliny.naukowej1..Należało.szerzej.spojrzeć.na.zagadnienie.ochrony.
dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych..Jednym.z.celów.pracy.będzie.więc.
próba.ukazania.niektórych.współczesnych.problemów.dotyczących.ak-
sjologii.prawnej.ochrony.dóbr.osobistych,.w.tym.wpływu.koncepcji.praw.
człowieka.na.ochronę.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.oraz.tendencji.
rozwoju.ochrony.tych.dóbr.w.odniesieniu.do.regulacji.zawartych.w.pra-

1. Por..Z..Ziembiński,.Problemy podstawowe prawoznawstwa,.Warszawa.1980,.s..26.i.n.
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wie.polskim..Na.rozwój.prywatnoprawnej.ochrony.dóbr.osobistych.mia-
ła.bowiem.wpływ.doktryna.praw.człowieka.oraz.dynamiczny.postęp.na-
ukowo–techniczny..Ostatnio.w.dziedzinie.ochrony.dóbr.osobistych.coraz.
większą.rolę.odgrywają.też.regulacje.publicznoprawne..

W.pracy.przyjęto.podejście.badawcze,.nadające.jej.walor.opracowania.
komplementarnego..Ułatwiło.to.w.znacznym.stopniu.dokonanie.ustaleń.co.
do.tego,.czy.istniejące.w.polskim.porządku.prawnym.uregulowania.doty-
czące.ochrony.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.gwarantują.taki.poziom.
ochrony.podstawowych.praw.i.wolności.jednostki,.który.wymagany.jest.
przez.standardy.międzynarodowe,.oraz.na.ile.czynią.one.zadość.zasadom.
obowiązującym.w.demokratycznym.państwie.prawnym..

Punktem.wyjścia.dla.prowadzonych.w.pracy.wywodów.będą.kwe-
stie.związane.z.antropologicznymi.i.aksjologicznymi.podstawami.prawnej.
ochrony.dóbr.osobistych.pracownika..Dobra.te.należy.bowiem.postrzegać.
w.szerokim.kontekście.społeczno–filozoficznym..

Następnie.przedstawiono.zakres.uwarunkowań.międzynarodowych.
i.ponadnarodowych,.które.Polska.powinna.uwzględniać.w.swoim.porząd-
ku.prawnym..

Przyjęto.tezę,.iż.istotne.znaczenie.w.kształtowaniu.ochrony.osób.za-
trudnionych.mają.uregulowania.o.charakterze.publicznoprawnym..W.szcze-
gólności.analizie.zostanie.poddane.w.tym.kontekście.oddziaływanie.Kon-
stytucji.RP.oraz.aktów.prawa.międzynarodowego.i.ponadnarodowego..
Z.uwagi.na.postępującą.harmonizację.i.ujednolicenie.polskiego.prawa.z.pra-
wem.wspólnotowym.konieczne.było.bowiem.odwołanie.się.do.uregulowań.
o.charakterze.ponadnarodowym.w.zakresie.ochrony.praw.podstawowych,.
by.określić.ich.wpływ.na.regulacje.wewnętrzne..

Podjęto.także.próbę.analizy.norm.prawa.konstytucyjnego.w.celu.usta-
lenia,.jakie.implikacje.dla.rozważanego.zagadnienia.wynikają.z.norm.tego.
prawa..Podstawą.do.dalszej.oceny.wybranej.regulacji.w.szerszym.kontek-
ście.uwarunkowań.jest.bowiem.przyjęta.koncepcja.praw.jednostki.wyar-
tykułowana.w.konstytucji.i.przenikająca.cały.system.prawa..Umożliwi.to.
ocenę,.w.jakim.stopniu.naczelne.wartości.zawarte.w.Konstytucji.RP.znaj-
dują.swój.wyraz.w.ustawodawstwie.zwykłym.

Na.tym.tle.została.następnie.dokonana.analiza.polskiego.systemu.
prawnego.w.tym.zakresie,.ze.szczególnym.uwzględnieniem.roli.i.znacze-
nia.prawa.pracy.w.zakresie.ochrony.dóbr.osobistych..Na.wstępie.omawiania.
dalszych.zagadnień.ukazano.ewolucję.poglądów.doktryny.i.orzecznictwa.
w.omawianym.zakresie,.aby.następnie.przejść.do.oceny.podstawowego.obo-
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wiązku.pracodawcy.poszanowania.dóbr.osobistych.wyrażonego.w.art..111.
k.p..Przedstawienia.tego.obowiązku.dokonano.cały.czas.mając.na.wzglę-
dzie,.iż.niniejszy.przepis.zawiera.jedną.z.zasad.prawa.pracy.o.znaczeniu.
fundamentalnym.

Wprawdzie.art..111.k.p..wskazuje.jako.podmiot.chroniony.prawnie.—.
pracownika,.jednak.zasada.poszanowania.dóbr.osobistych.powinna.mieć.
zastosowanie.również.do.kandydatów.na.pracowników,.osób.pozostają-
cych.w.niepracowniczym.zatrudnieniu.oraz.innych.osób.wykonujących.
pracę..Nie.wynika.to.jednak.jednoznacznie.z.przepisów.kodeksu.i.w.związ-
ku.z.tym.konieczna.jest.w.tym.zakresie.ingerencja.ustawodawcy..W.pracy.
świadomie.użyto.jednak.obok.węższego.pojęcia.„pracownik”.—.szerszego.
pojęcia.„osoba.zatrudniona”,.a.obok.pojęcia.„stosunek.pracy”.—.szersze-
go.pojęcia.„stosunek.zatrudnienia”.czy.też.zatrudnienie,.aby.podkreślić,.iż.
problematyka.omawiana.w.pracy.dotyczy.w.praktyce.nie.tylko.osób.pozo-
stających.w.pracowniczym,.ale.także.w.niepracowniczym.zatrudnieniu,.co.
pozostaje.w.zgodzie.z.prawem.wspólnotowym..W.tym.zakresie.w.pracy.
przyjęto.założenie,.że.„prawo.zatrudnienia”.należy.pojmować.jako.dający.
się.wyodrębnić.w.systemie.prawnym.kompleks.norm.prawnych.szerszy.
niż.normy.objęte.prawem.pracy..Odnosi.się.on.do.wszystkich.stosunków.
prawnych,.w.ramach.których.jest.świadczona.praca.przez.jedną.ze.stron.
—.„osobę.zatrudnioną”.na.rzecz.drugiej.—.„podmiotu.zatrudniającego”..
Do.osób.zatrudnionych.należą.przykładowo.pracownicy,.a.z.kolei.jednym.
z.podmiotów.zatrudniających.jest.pracodawca..Dalej.owe.stosunki.będą.
nazywane.„stosunkami.zatrudnienia”2.

W.dalszej.części.pracy.przystąpiono.do.określenia.zakresu.pojęcia.
„dobro.osobiste”.oraz.zbudowania.konstrukcji.normatywnej.dóbr.osobi-
stych.osoby.zatrudnionej..Następnie.analizując.stosunek.dóbr.osobistych.
w.zatrudnieniu.do.dóbr.osobistych.powszechnego.prawa.cywilnego.sta-
rano.się.ustalić,.co.jest.przedmiotem.dóbr.osobistych.osób.pozostających.
w.zatrudnieniu..Ustalenie.zakresu.pojęcia.dóbr.osobistych.pozwoliło.także.
na.wyodrębnienie.poszczególnych.typów.dóbr,.dzięki.czemu.został.wyty-
czony.obszar.badawczy,.w.granicach.którego.skoncentrują.się.dalsze.roz-
ważania.

2. Por..A..Kijowski,.J..Jankowiak,.Instytucja prawna zatrudnienia zarządcy zakładu pracy w perspektywie 
kodyfikacji prawa pracy,.Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny.2006,.nr.1,.passim;.A..Ki-
jowski,.Podstawa i treść stosunku zatrudnienia a obowiązek ubezpieczenia społecznego,.Przegląd.Ubez-
pieczeń.Społecznych.i.Gospodarczych.2001,.nr.10,.s..�.i.n.;.S..Deakin,.F..Wilkinson,.The Law of the 
Labour Market..Industrialization. Employment and Legal Evolution, Oxford.200�,.passim.
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Zamiarem.autorki.jest.wykazanie,.że.jak.dotychczas.nie.skonstruowa-
no.całkowicie.odmiennych.koncepcji.ochrony.dóbr.osobistych.w.zależności.
od.tego,.kto.jest.ich.podmiotem..Wprost.przeciwnie,.de lege lata.nie.można.
prowadzić.rozważań.o.dobrach.osobistych.osób.zatrudnionych.w.oderwa-
niu.od.dorobku.nauki.prawa.i.judykatury.w.zakresie.ochrony.dóbr.osobi-
stych.wszystkich.osób.fizycznych..Konstrukcja.przepisów,.którą.ustawo-
dawca.stworzył.dla.tej.regulacji,.uzasadnia.podobny.tryb.i.zakres.ochrony.
osób.zatrudnionych..Nie.wyklucza.to.jednak.istnienia.odmienności,.które.
wynikają.z.pozostawania.w.stosunku.zatrudnienia.

Na.tej.podstawie.dokonano.analizy.poszczególnych.dóbr.osobistych.
oraz.określono.przesłanki.ochrony.prawnej.dóbr.osobistych.osób.zatrud-
nionych..Więcej.miejsca.poświęcono.analizie.pojęć.godności.i.prywatności.
ze.względu.na.to,.że.zakres.tych.pojęć.nie.został.dokładnie.określony..Brak.
precyzyjnego.określenia.wynika.z.natury.tych.dóbr,.zmienności.ich.poj-
mowania.przez.społeczeństwo.oraz.różnorodności.jego.ocen..Inaczej.jest.
w.przypadku.takich.dóbr,.jak.życie,.zdrowie,.nietykalność.osobista,.wolność,.
których.zakres.pojęciowy.nie.budzi.zasadniczych.wątpliwości..

Przedtem.jednak.ustalono.zakres.pojęcia.ochrony.prawnej.dóbr.oso-
bistych,.co.pozwoliło.na.zrekonstruowanie.podstaw.normatywnych.pra-
wa.osoby.zatrudnionej.do.ochrony.jej.dóbr.osobistych..Pozwoliło.to.też.na.
określenie.jego.charakteru.jako.prawa.wynikającego.ze.stosunku.zatrud-
nienia,.także.w.kontekście.prawa.do.ochrony.dóbr.osobistych.na.gruncie.
prawa.cywilnego..

Następnie.podjęto.próbę.zdefiniowania.godności.i.innych.dóbr.oso-
bistych.z.punktu.widzenia.możliwości.ich.naruszania.w.związku.z.wyko-
nywaną.pracą..

Ze.względu.na.rozległość.problematyki.świadomie.pominięto.niektó-
re.zagadnienia.związane.z.naruszaniem.dóbr.osobistych.osób.ubiegających.
się.o.pracę,.będących.na.etapie.rekrutacji,.pozostających.w.nielegalnym.za-
trudnieniu.(pracujących.„na.czarno”).oraz.związane.z.naruszaniem.dóbr.
osobistych.bezrobotnych,.co.nie.oznacza,.że.nie.dostrzeżono.trudnego.po-
łożenia.tych.osób.

Należy.przypomnieć,.że.wprawdzie.ze.względu.na.treść.art..111.k.p..
rozważania.na.temat.ochrony.prawnej.dóbr.osobistych.koncentrują.się.prze-
de.wszystkim.wokół.pracowników,.czyli.osób.pozostających.w.tzw..pracow-
niczym.zatrudnieniu,.problematyka.niniejszej.pracy.dotyczy.także.osób.
świadczących.pracę.w.tzw..niepracowniczym.zatrudnieniu,.co.pozostaje.
w.zgodzie.z.prawem.europejskim..
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Prawo.do.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu.jako.prawo.złożo-
ne.zostało.przedstawione.przez.pryzmat.środków.jego.realizacji.przysługu-
jących.poszkodowanemu..Dokonano.charakterystyki.środków.prawnych,.
za.pomocą.których.ochrona.ta.jest.realizowana.

Przedtem.jednak.podzielono.środki.ochrony.dóbr.osobistych.istnieją-
ce.na.gruncie.prawa.pracy.na.instrumenty.ochrony.dóbr.osobistych.wystę-
pujące.w.indywidualnym.prawie.pracy.oraz.występujące.na.gruncie.zbio-
rowego.prawa.pracy..Ważną.rolę.w.ochronie.dóbr.osobistych.pracownika.
odgrywają.zwłaszcza.środki.prawne.zbiorowego.prawa.pracy.przysługu-
jące.reprezentacji.pracowniczej.

Ukazanie.mechanizmów.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu.nie.
byłoby.możliwe.bez.ukazania.roli,.jaką.odgrywają.cywilnoprawne.środki.
ochrony..Zmierzając.do.w.miarę.pełnego.ukazania.mechanizmów.ochrony.
dóbr.osobistych.należało.omówić.w.niniejszym.opracowaniu.także.cywilno-
prawne.środki.ochrony,.których.rola.ze.względu.na.istniejące.braki.w.ure-
gulowaniu.niektórych.sytuacji.przez.normy.prawa.pracy.jest.znaczna..

Jednym.z.założeń.przyjętych.w.pracy.jest.konstatacja,.że.istnienie.odpo-
wiednich.norm.prawa.pracy.nie.obniża.powszechnego.i.zarazem.bezwzględ-
nego.poziomu.ochrony.dóbr.osobistych.zagwarantowanych.przepisami.pra-
wa.cywilnego..Normy.prawa.pracy.nie.funkcjonują.bowiem.w.oderwaniu.
od.norm.innych.gałęzi.prawa.odnoszących.się.do.omawianej.problematyki,.
stanowiąc.integralną.część.istniejącego.porządku.prawnego..

Dobra.osobiste.w.zatrudnieniu.są.również.chronione.za.pomocą.środ-
ków.karnoprawnych..Na.koniec.omówiono.nie.mniej.ważne.zagadnienia.
procesowe.ochrony.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych.

Z.tak.ogólnie.wytyczonych.kierunków.zamierzonych.badań.wynika,.
że.problematyka.wchodząca.w.orbitę.zainteresowań.niniejszej.pracy.jest.
rozległa.i.niezwykle.złożona.

Praca.stanowi.studium.prawa.polskiego.i.świadomym.zamierzeniem.
było.wykorzystanie.przede.wszystkim.dorobku.polskiej.literatury.praw-
niczej. i.orzecznictwa.sądowego..Opiera.się.ona.bowiem.zasadniczo.na.
dorobku.polskiej.doktryny.i.judykatury.nie.tylko.z.zakresu.prawa.pracy..
W.monografii.uwzględniono.najnowsze.tendencje.doktryny.i.orzecznictwa.
w.omawianej.dziedzinie..Ze.względu.na.złożoność.i.interdyscyplinarność.
problematyki.ochrony.dóbr.osobistych.w.zatrudnieniu.w.pewnym.zakre-
sie.oparto.się.także.na.literaturze.z.zakresu.filozofii,.socjologii,.psychologii.
oraz.teorii.organizacji.i.zarządzania..
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W.niezbędnym.zakresie.wykorzystano.również.literaturę.zachodnią..
Sięgnięcie.do.literatury.obcej.było.zresztą.konieczne.ze.względu.na.niedo-
stateczne.opracowanie.niektórych.kwestii.w.literaturze.polskiej.

W.pracy.dokonano.przeglądu.aktów.prawa.międzynarodowego.i.po-
nadnarodowego,.w.tym.dokumentów.uchwalonych.przez.Wspólnotę.Eu-
ropejską.oraz.źródeł.prawa.krajowego..Przegląd.ten.został.poparty.przy-
kładami.z.dotychczasowej.działalności.Rzecznika.Praw.Obywatelskich,.
z.bogatego.orzecznictwa.sądowego.Sądu.Najwyższego,.Trybunału.Konsty-
tucyjnego.oraz.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości..Pozwoliło.to.na.
przybliżenie.stanów.faktycznych,.które.zostały.uznane.w.praktyce.orzecz-
niczej.organów.ochrony.prawnej.za.naruszenie.dóbr.osobistych.w.związ-
ku.z.zatrudnieniem..Istniejące.w.literaturze.prawniczej.oraz.judykaturze.
daleko.idące.rozbieżności.wokół.omawianych.zagadnień.skłaniały.do.roz-
ważenia.tej.skomplikowanej.problematyki..

Zakreślona.we.wstępie.problematyka.stworzy.podstawę.do.sformuło-
wania.wniosków.będących.rezultatem.prowadzonych.rozważań.

Punktem.wyjścia.będzie.przyjęcie.przekonania,.iż.nie.można.formu-
łować.postulatów.co.do.całkowitego.ujednolicenia.czy.też.nawet.harmoni-
zacji.prawnej.ochrony.dóbr.osobistych.w.Unii.Europejskiej..Należy.bowiem.
założyć,.iż.intensywność.i.zakres.ochrony.przyznawanej.przez.prawo.w.tej.
dziedzinie.uwarunkowane.są.stopniem.rozwoju.cywilizacyjnego.oraz.świa-
domości.i.kultury.prawnej.społeczeństwa,.który.w.poszczególnych.krajach.
członkowskich.istotnie.się.różni..W.związku.z.tym.podstawową.rolę.w.za-
kresie.kształtowania.ochrony.dóbr.osobistych.powinny.odgrywać.krajowe.
przepisy.prawne,.orzecznictwo.sądów.oraz.nauka.prawa,.co.nie.oznacza.
istnienia.pewnych.wspólnych.tendencji.rozwoju.regulacji.prawnych.w.kra-
jach.Wspólnoty.dotyczących.dóbr.osobistych.osób.zatrudnionych,.które.
starano.się.ukazać..Wynikają.one.z.istnienia.uniwersalnego.i.europejskie-
go.systemu.praw.człowieka..Cechą.wspólną.wszystkich.tych.uregulowań,.
w.tym.europejskich,.odnoszących.się.do.tego.zagadnienia.jest.jednak.ich.
celowa.otwartość.i.niedookreśloność.

Składam.serdeczne.podziękowania.Pani.Profesor.Irenie.Borucie,.Panu.
Profesorowi.Tadeuszowi.Kuczyńskiemu.oraz.Panu.Profesorowi.Jerzemu.
Wratnemu,.których.cenne.i.życzliwe.uwagi.istotnie.przyczyniły.się.do.przy-
gotowania.ostatecznej.wersji.pracy.

W.pracy.uwzględniono.stan.prawny.na.dzień.1.marca.2007.r.


