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Tom II Systemu Prawa Pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. 
Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulo-
wana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na roz-
ległość obszaru badawczego oraz ob tą literaturę przedmiotu i orzecznictwa są-
dowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. 
W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, 
jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się rów-
nież przedstawić wiele de nicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać 
szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:
− indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
− nawiązanie umownego stosunku pracy,
− indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
− charakter prawny stosunku pracy,
− podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
− swoboda umów w stosunkach pracy,
− umowa przedwstępna prawa pracy,
− umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
− przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
− przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
− ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie 

umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie sto-
sunku pracy),

− szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
− roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
− zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, 

zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).
Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki 
prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym 
dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach 
zamieszczonych w tej pracy.
Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłę-
bione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytu-
cji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych 
w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym 
aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judyka-
tury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania 
prawa pracy.
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SŁOWO WSTĘPNE
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

Tom II Systemu prawa pracy poświęcony został kluczowym zagad-
nieniom składającym się na Indywidualne prawo pracy, które stanowi naj-
bardziej tradycyjną i normatywnie szeroko uregulowaną część w syste-
matyce wewnętrznej analizowanej gałęzi prawa. Z uwagi na rozległość
obszaru badawczego i występujących tutaj instytucji prawnych oraz ob-
fitej literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego, dokonano podziału
materii składających się na indywidualne prawo pracy. W niniejszym to-
mie zawarte zostały zagadnienia o charakterze podstawowym jak np. po-
jęcie indywidualnego prawa pracy, podmioty stosunku pracy: analiza po-
jęcia pracownika i pracodawcy, charakter prawny stosunku pracy czy
niezwykle doniosły problem, dotyczący swobody umów w stosunkach
pracy. Komplementarny charakter wobec zasadniczych analiz instytucji
prawnych posiada rozdział zatytułowany „Indywidualne prawo pracy
a polityka społeczna”.

W opracowaniu przyjęto za punkt wyjścia dość powszechnie uzna-
ną w literaturze przedmiotu konstatację, że indywidualne prawo pracy
reguluje zarówno status prawny indywidualnie określonych podmio-
tów – pracownika i pracodawcy – będących stronami stosunku pracy, jak
i relacje między nimi zachodzące w zakresie praw i obowiązków. Ta ostat-
nia kategoria dotycząca uprawnień i powinności o charakterze material-
noprawnym występuje we wszystkich płaszczyznach badawczych doty-
czących stosunków pracy, poczynając od ich nawiązania, poprzez zmianę
treści i przekształcenie aż do ustania. Stąd w kolejnych, szczegółowych
analizach prawnych zawartych w prezentowanym opracowaniu ujęte
zostały takie zagadnienia, jak: sposoby nawiązania stosunku pracy (w tym
dokumentacja w sprawach pracowniczych oraz forma czynności praw-
nych), a także umowa przedwstępna o pracę, następnie charakter prawny
umowy o pracę, jej treść i rodzaje umów. Szczegółowej analizie prawnej
poddano instytucje kodeksowe dotyczące zmiany treści umownego sto-
sunku pracy oraz zagadnienie o dużej doniosłości praktycznej, występu-
jące zwłaszcza często w pierwszych latach po transformacji ustrojowej
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w Polsce związane z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.
Odrębna część tomu poświęcona została ustaniu umownego stosunku
pracy z podziałem na wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie bez
wypowiedzenia i wygaśnięcie umownego stosunku pracy. Poruszone zo-
stały również doniosłe z punktu widzenia ochrony interesów pracownika
oraz praworządności w realizacji stosunku pracy zagadnienia dotyczące
szczególnej ochrony umownego stosunku pracy oraz kompleksowo ujęte
roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy. W końco-
wych partiach opracowania zostały zamieszczone rozważania dotyczące
nietypowych stosunków pracy oraz spółdzielczej umowy o pracę. Za-
trudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy występuje
zwłaszcza w formie telepracy oraz umowy o pracę tymczasową. Zyskały
one na znaczeniu w nowych warunkach ustrojowych w Polsce, a w przy-
padku telepracy, gdzie wykorzystuje się środki komunikacji elektronicz-
nej, ta forma świadczenia pracy występuje również w innych państwach
i stanowi przykład dostosowania instytucji prawa pracy do postępu tech-
nicznego wykorzystywanego w zatrudnianiu pracowników w różnych
jego przejawach. Warto również podkreślić, że pomimo zróżnicowania
niektórych elementów treści w porównaniu z typowymi stosunkami pra-
cy, nietypowe zatrudnienie pozostaje w ramach prawa pracy, a osoby
świadczące pracę posiadają status pracowniczy.

Powyższe zagadnienia oraz instytucje prawne, których szczegóło-
wa analiza znalazła się w prezentowanym tomie Systemu prawa pracy, nie
wyczerpują całej bogatej problematyki składającej się na indywidualne
prawo pracy. Te zaś, które zostały ujęte, posiadają wymiar podstawowy
i układają się w pewną sekwencję zdarzeń związanych ze stosunkiem
pracy od jego nawiązania, poprzez zmiany, przekształcenie aż do ustania.
Stąd zamieszczony podtytuł tomu: Część ogólna. Przygotowywany kolejny
tom Systemu poświęcony będzie także problematyce indywidualnego pra-
wa pracy głównie w aspekcie przedmiotowym, a więc szczegółowej ana-
lizie uprawnień i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Tom II Systemu prawa pracy to praca zbiorowa wybitnych przedsta-
wicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą po-
szczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie cząstkowych opracowań
zamieszczonych w tym dziele. Zawarte w nim poglądy i zapatrywania,
a także podział materii i ich wewnętrzna systematyka, stanowią rezultat
w pełni autonomicznego podejścia Autorów do prezentacji podjętej te-
matyki. Jako redaktor naukowy tomu pragnę wyrazić serdeczne podzię-
kowanie Wszystkim za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w tym wy-
jątkowym przedsięwzięciu naukowym i podjęty trud opracowania po-
szczególnych problemów z zakresu indywidualnego prawa pracy.
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Prezentowane dzieło ma nie tylko wymiar naukowy z uwagi na
bardzo pogłębione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji
prawnych i instytucji prawa pracy, ale także może być pomocne w pracach
legislacyjnych w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy. Za-
pewne stanowić będzie cenną pomoc w badaniach naukowych oraz
w działalności dydaktycznej dla osób studiujących prawo pracy. Niniejsza
praca uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judykatury, stąd może
służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania prawa
pracy.

Toruń, 12 maja 2017 r.
Grzegorz Goździewicz
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ROZDZIAŁ 1
INDYWIDUALNE PRAWO PRACY W SYSTEMIE

POLSKIEGO PRAWA PRACY

Krzysztof W. Baran
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

W ujęciu ogólnoteoretycznym system1 prawa pracy można zdefi-
niować jako uporządkowany zbiór norm2, które regulują stosunki spo-
łeczne związane z pracą zarobkową oraz są funkcjonalnie z nią powiąza-
ne3. W tym opracowaniu obiektem moich zainteresowań będzie wyłącz-
nie aspekt formalny systemu odnoszący się do wymiaru normatywnego.
Może być on pojmowany wąsko, ograniczony do zbioru norm składają-
cych się z przepisów rangi ustawowej i wykonawczej. Natomiast w rozu-
mieniu szerokim, opartym na tekstualnym brzmieniu art. 9 § 1 k.p., zbiór
ten tworzą, obok wspomnianych już wyżej przepisów ustaw i aktów wy-
konawczych, także postanowienia swoistych źródeł prawa pracy. Imma-
nentną cechą tak pojmowanego systemu prawa pracy jest jego dynamizm
skorelowany z otwartością, w swych następstwach skutkujący trudnoś-
ciami w sferze poznawczej.

Podział systemu prawa pracy, podobnie jak we wszystkich innych
gałęziach prawa, może być dokonany albo w płaszczyźnie pionowej, albo
w poziomej4. Problematyka tego pierwszego podziału została już wcześ-
niej przedstawiona w tomie I Systemu w rozdziale poświęconym struktu-
rze i hierarchii źródeł prawa pracy. W tym opracowaniu obiektem moich
zainteresowań będzie wymiar poziomy delimitacji systemu prawa pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki indywidualnego prawa
pracy. Przyjmuję bowiem założenie, że możliwa jest horyzontalna dyfe-

1 Por. np. K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962, s. 158 i n.;
J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 93 i n.; K. Płeszka, T. Giz-
bert-Studnicki, Obraz systemu prawa w dogmatyce prawniczej (w:) Szkice z teorii prawa i szcze-
gólnych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990, s. 152 i n.

2 Por. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Naukowość teorii prawa, ZNUJ 1984, s. 154; Z. Ziem-
biński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 191 i n.

3 Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1, Ogólna, Warszawa–Kraków 1986,
s. 12 i n.; J. Stelina (w:) Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Ba-
ran, Warszawa 2010, s. 82 i n. oraz powołana tam literatura.

4 Por. np. K. Opałek, Problemy metodologiczne..., s. 172 i n.; Z. Ziembiński, Szkice z me-
todologii szczególnych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983, s. 109 i n.
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rencjacja systemu prawa, ze względu na treść norm oraz ich miejsce
w strukturze systemu.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie konstatacja, że sys-
tem prawa pracy może zostać podzielony na podzbiory (partycje, gałęzie)
wedle określonych (np. podmiotowych lub przedmiotowych) kryteriów
definicyjnych. W teorii prawa5 od lat wskazuje się na trudności w doko-
nywaniu tego rodzaju operacji typologicznych. W efekcie dokonanie
kompleksowej6 delimitacji natrafia, ze względu na złożoność i wielopła-
szczyznowość regulacji normatywnej, na istotne trudności.

Problematyka systematyki prawa pracy skupia od lat uwagę jego
nauki. Prekursorem w tej materii był Z. Fenichel7, który zaliczał do prawa
robotniczego obok innych działów przede wszystkim prawo umowne
i ochronne. W przyjętej przez niego koncepcji dostrzegano wpływy dok-
tryn państw zaborczych. W okresie powojennym nastąpiła swoista gene-
ralizacja poglądów w odniesieniu do delimitacji prawa pracy. Pierwszy
zaproponował ją M. Święcicki8, posługując się pojęciem prawa stosunku
pracy. Zapatrywanie to spotkało się z aprobatą w doktrynie prawa pracy.
Za przykład może tu służyć pogląd W. Szuberta9, który uznał ten dział
prawa pracy za zajmujący centralne miejsce w całokształcie norm. W swej
istocie podobne zapatrywanie reprezentowali K. Kolasiński10 i T. Zieliń-
ski11. Obecnie prawo stosunku pracy w swych opracowaniach expressis
verbis wyróżniają T. Liszcz12 i J. Piątkowski13.

Prawo stosunku pracy było i nadal pozostaje w literaturze prawa
pracy utożsamiane z indywidualnym prawem pracy. Tego rodzaju ujęcie
preferował Z. Salwa14, który explicite wyróżniał indywidualne stosunki

5 Por. K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Obraz systemu prawa..., s. 160–162.
6 Por. B.M. Ćwiertniak (w:) Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy,

red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 76–77. Zob. też tenże, Z zagadnień definiowania „prawa
pracy” i jego działów – uwagi na tle definiowania „zbiorowego prawa pracy” (w:) Prawo pracy.
Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001, s. 219 i n.

7 Z. Fenichel, Zarys polskiego prawa robotniczego, Warszawa 1930, s. 23, 27.
8 M. Święcicki (w:) Z. Salwa, M. Święcicki, W. Szubert, Podstawowe problemy prawa

pracy, Warszawa 1957, s. 18; M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 17.
9 W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972, s. 11.
10 K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 1999, s. 19–20.
11 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys..., cz. 1, s. 22.
12 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 93.
13 J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy, Toruń 2009, s. 66–67.
14 Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1995, s. 16.
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prawne. W swej istocie tego rodzaju heterogeniczne ujęcie prezentują
H. Szurgacz15, A. Świątkowski16 oraz J. Stelina17.

Zanim podejmę bliższą analizę znaczenia pojęcia indywidualnego
prawa pracy, warto zwrócić uwagę na wątek komparatystyczny. Naj-
wcześniej pojawiło się ono na niemieckim obszarze językowym jako część
prawa prywatnego zwana Individualarbeitsrecht18. W ujęciu podmiotowym
implicite wyróżniane jest też we francuskiej19 (acteurs du droit travail) oraz
włoskiej20 (diritto dei raporti indywiduali di lavoro) nauce prawa pracy. Po-
jęcie indywidualnego prawa pracy występuje także w literaturze między-
narodowego prawa pracy21. Jego szeroka implementacja do doktryny pol-
skiego prawa pracy nastąpiła na przełomie lat 80. i 90. XX w., choć nie-
którzy autorzy posługiwali się tą nazwą już wcześniej.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie konstatacja sfor-
mułowana przez J. Jończyka22, który do indywidualnego prawa pracy za-
liczył „prawa i obowiązki różnych podmiotów, ale w szczególności pra-
codawców i tych osób, które mają być zatrudnione (...) w ramach stosunku
pracy lub w zbliżonej formie”. Pogląd ten wydaje się w literaturze prawa
pracy odosobniony23, w tym znaczeniu, że większość autorów w sferze
podmiotowej zakres indywidualnego prawa pracy odnosi przede wszyst-
kim do statusu pracownika i pracodawcy.

W tym kontekście powstaje problem koincydencji indywidualnego
prawa pracy z prawem stosunku pracy. W moim przekonaniu w tej ma-
terii mamy do czynienia z dwoma aspektami tego samego działu prawa
pracy. Pierwsze z ujęć odnosi się głównie do strony podmiotowej, drugie

15 H. Szurgacz (w:) H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek, Prawo pracy,
red. H. Szurgacz, Warszawa 2016, s. 23.

16 A. Świątkowski, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk–Kraków 2001, s. 12 i 14.
17 J. Stelina (w:) Prawo pracy, red. J. Stelina, Warszawa 2013, s. 13.
18 Por. H. Potthoff, Arbeitsrecht, Berlin 1928, s. 66; W. Kaskel, Arbeitsrecht, Berlin 1928,

s. 23; A. Heuck, H.C. Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, t. 1, Allgemeine Lehre Individua-
larbeitsrecht, Berlin–Frankfurt a.M. 1963, passim; F. Gamillscheg, Zivilrechtliche Denkformem
und die Entwicklung des Individualarbeitsrechts, Archiv für die Civilistische Praxis 1967, nr 2–3,
s. 220 i n.; K. Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, München 1969, s. 11 i n.; K. Spel-
buchler, H. Flovetta, R. Strasser, Arbeitsrecht, Wien 1976, s. 8 i n.; H. Brox, B. Rüthers,
M. Henssler, Arbeitsrecht, Stuttgard 2010, s. 7.

19 Por. J. Rivero, J. Savatier, Droit du travail, Paris 1978, s. 11 i n.; A. Supiot, Le droit
du travail, Paris 2011, passim; C. Alain, M. Mine, B. Gourien, Droit du travail, Paris 2013, s. 8.

20 Por. G. Pera, Diritto del levoro, Padova 1980, s. 2 i n.; M. Ghidini, Diritto del Lavo-
ro, Padova 1981, s. 13 i n.; O. Mazzotta, Diritto del lavoro, Milano 2013, s. 10 i n.

21 Por. B. Bercusson, European Labor Law, Cambridge 2009, s. 80 i powołani tam
w przyp. 3 i 4 R. Blanpain i J.C. Javillier.

22 J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 245.
23 W tym miejscu warto podkreślić, że W. Sanetra (Prawo pracy. Zarys wykładu, t. 1,

Białystok 1994, s. 15 i n.) zakresem indywidualnego prawa pracy obejmuje także niepra-
cownicze stosunki zatrudnienia.
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REDAKCJA NAUKOWA
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Tom II Systemu Prawa Pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. 
Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulo-
wana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na roz-
ległość obszaru badawczego oraz ob tą literaturę przedmiotu i orzecznictwa są-
dowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. 
W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, 
jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się rów-
nież przedstawić wiele de nicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać 
szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:
− indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
− nawiązanie umownego stosunku pracy,
− indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
− charakter prawny stosunku pracy,
− podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
− swoboda umów w stosunkach pracy,
− umowa przedwstępna prawa pracy,
− umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
− przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
− przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
− ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie 

umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie sto-
sunku pracy),

− szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
− roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
− zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, 

zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).
Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki 
prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym 
dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach 
zamieszczonych w tej pracy.
Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłę-
bione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytu-
cji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych 
w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym 
aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judyka-
tury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania 
prawa pracy.
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