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WStęp

Oddawana do rąk Czytelnika publikacja jest już szóstym wydaniem 
zarysu prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach. Formuła ta – kie-
dyś niekonwencjonalna jak na podręcznik – znalazła swoje miejsce 
na rynku wydawniczym. Pozwala ona przedstawić względnie cało-
ściowy wykład prawa pracy, obejmujący w pierwszej kolejności część 
ogólną, odnoszącą się do takich zagadnień, jak pojęcie i właściwości 
prawa pracy, jego źródła i zasady. Druga część poświęcona jest indy-
widualnemu prawu pracy, zwłaszcza prawu umownego stosunku pra-
cy – jego nawiązaniu, ustaniu i treści. Wreszcie część trzecia dotyczy 
zbiorowego prawa pracy. Tu szczególną uwagę zwrócono na prawo 
związkowe, prawo sporów zbiorowych oraz na prawne zagadnienia 
dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej. Niniejsze wydanie, 
zachowując dotychczasowy układ podręcznika, uwzględnia wprowa-
dzone w ostatnich latach istotne zmiany legislacyjne, a  także nowe 
tendencje prezentowane w literaturze przedmiotu. 

Publikacja przeznaczona jest dla studentów studiów prawniczych 
i  administracyjnych. Zastosowana metoda przekazywania wiedzy 
w  założeniu ma ułatwić im naukę. Pytania i  odpowiedzi zawarte 
w podręczniku obejmują wszystkie istotne zagadnienia prawa pra-
cy. Sposób sformułowania pytań wynika z wieloletniego doświadcze-
nia autorów jako egzaminatorów, a odpowiedzi na nie wskazują, jaką 
wiedzą na egzaminie powinien wykazać się student, aby zdać go na 
ocenę bardzo dobrą. 

Intencją autorów było to, aby opracowanie pokazywało prawo pracy 
w działaniu i mogło być przydatne nie tylko studentom, lecz także 
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aplikantom oraz wszystkim stosującym prawo pracy. Dlatego często 
rozważania zamieszczone w książce wykraczają poza tradycyjny wy-
kład, dotyczą kwestii istotnych z  punktu widzenia praktyki funk-
cjonowania prawa i wskazują na ważniejsze wypowiedzi judykatury 
w poruszanej materii.

Mamy nadzieję, że książka będzie w dalszym ciągu spełniać oczeki-
wania Czytelników.

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 
Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW



Część pierwsza
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Rozdział I

KierunKi rOzWOju praWa pracy

Prawo pracy zaczęło wykształcać się w  XIX wieku pod wpływem 
zmiany stosunków społeczno-gospodarczych i prawnych. Zmiany te 
urzeczywistniały porządek prawny i gospodarczy oparty na wolności, 
rozumianej jako niczym nieograniczone korzystanie z własności. Pro-
wadziło to do powstawania nowych form zależności, wyzysku i nie-
równości społecznej, wprowadzanych pod hasłem stałego obniżania 
kosztów. Warunki pracy układały się jako wynik niczym nieskrępo-
wanej gry rynkowej: podaży pracy i popytu na nią. W tym okresie 
zaczęła się wykształcać klasa ludzi żyjących z pracy rąk, bez kapitału, 
którzy byli słabi ekonomicznie i negocjacyjnie oraz przyjmowali bez-
warunkowo oferowane im warunki pracy.

Reakcją społeczeństw na ów wyzysk było z  jednej strony dążenie 
do organizowania się pracujących w zrzeszenia pracownicze, które 
mogły bronić bardziej skutecznie praw, z drugiej zaś tworzenie usta-
wodawstwa ochronnego w formie odrębnych norm o charakterze ad-
ministracyjnym, zwanego ustawodawstwem fabrycznym.

Za pierwsze normy ochronne tego typu uznaje się angielski Health 
and Morals of Apprentices Act z 1802 r., mający zapobiec nadużyciom 
przy zatrudnianiu dzieci w przemyśle. Ustawy fabryczne wydawano 
w sposób niesystematyczny, bez głębszej myśli przewodniej, w sytua-
cjach zagrożenia życia i zdrowia pracujących dzieci, kobiet, by póź-
niej uwzględniać w nim także warunki pracy i możliwości rozwoju 
pracujących. Zmiany w warunkach pracy wprowadzano przez długi 
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czas odrębnymi ustawami, nie modyfikując konstrukcji samej umo-
wy o pracę.

Wpływ na status pracujących miały też układy zbiorowe pracy oraz 
regulacja prawna rozstrzygania zatargów zbiorowych.

Prawo pracy stawało się dziedziną przepojoną elementami publicz-
noprawnymi oraz wykorzystującą wiele nowych instytucji prawnych 
(układy, spory zbiorowe).

Mimo to do początku XX wieku prawo pracy rozwijało się w ra
mach prawa cywilnego i prawa administracyjnego, nie stanowiąc 
odrębnej gałęzi prawa. Dopiero po pierwszej wojnie światowej za-
częto uznawać, że przedmiot regulacji (praca umownie podporządko-
wana) uzasadnia konieczność wyodrębnienia samodzielnej dziedziny 
prawa i nauki prawa. W Polsce w latach trzydziestych ubiegłego stu-
lecia powstawały akty prawne poświęcone regulacji stosunków pra-
cy, natomiast formalnie odrębność prawa pracy została uznana przez 
ustawodawcę dopiero z dniem wejścia w życie ustawy – Kodeks cy-
wilny z 1964 r. (zob. art. XII § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Przepisy 
wprowadzające Kodeks cywilny1). Obecnie potwierdzenie odrębności 
prawa pracy od prawa cywilnego znajdujemy w przepisie art. 300 k.p.

Od początku XX wieku prawo pracy zaczyna podążać w kierun
ku poszerzenia zakresu przedmiotowego regulacji prawnej. Sprzy-
ja temu powstała w  1919 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy. 
Na  jej forum uchwalone zostały konwencje i  zalecenia o  treściach 
zasadniczych dla ochrony praw pracowniczych. Rozwijane są normy 
ochronne o czasie pracy, o zatrudnieniu młodocianych, kobiet, o bhp. 
Na marginesie niniejszych rozważań trzeba zauważyć, iż ostatnio pra-
wo pracy i jego normy ochronne są nadużywane. Wraz ze wzrostem 
zabezpieczenia pracowników rysuje się w Polsce tendencja do wyko-
rzystywania prawa pracy także przez kadrę zarządzającą korporacja-
mi. Powstaje sytuacja, w której umowy o pracę tej grupy zawodowej 
są kształtowane w myśl zasady „wszystko, co najlepsze z prawa pracy, 

1 Dz.U. poz. 94 ze zm.
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i wszystko, co najlepsze z cywilistyki”. Gwarantuje to wysokie docho-
dy, często niezwiązane z wynikami pracy, i jednocześnie ograniczoną 
odpowiedzialność majątkową, pełne ubezpieczenie społeczne i – co 
ważne – tani dostęp do sądu pracy. Działania te nie są racjonalne. 
W dłuższej perspektywie niweczą racje, dla których powstało prawo 
pracy ze wszystkimi mechanizmami ochronnymi.

Drugim nurtem rozwoju prawa pracy XX wieku jest tworzenie 
podstaw współdziałania załogi w zarządzaniu, swobodnego roz
woju związków zawodowych, układowej regulacji stosunków pracy, 
rozstrzygania sporów zbiorowych zgodnie z zasadą równości part
nerów socjalnych, rozwój przedstawicielstw załogi (rady pracowni
cze) i rozszerzenie ich kompetencji.

Tendencje te są rozwijane przez Radę Europy i standardy europejskie 
uchwalane przez UE, które statuują coraz wyższy poziom ochrony so-
cjalnej dla zatrudnionych, wskazują na konieczność regulacji prawnej 
nowych zjawisk występujących na rynku pracy, takich jak: dyskry-
minacja, mobbing, zatrudnienie niepełnosprawnych, zrównanie szans 
zawodowych i socjalnych wszystkich obywateli zjednoczonej Europy; 
na konieczność ochrony wynagrodzenia pracowniczego także w okre-
sie niewypłacalności pracodawcy. Widoczna jest również w tym roz-
woju chęć upodmiotowienia nie tylko związków zawodowych, lecz 
także załogi. Zwraca się zatem uwagę na konieczność uwzględniania 
prawa załogi do informacji, na regulację prawną praw załogi w kor-
poracjach o zasięgu międzynarodowym.

Jednocześnie prawo pracy stoi obecnie przed czterema wyzwaniami, 
które zmuszają do ponownego przeanalizowania przedmiotu prawa 
pracy i, być może, modyfikacji poglądów na temat roli, znaczenia 
i zakresu prawa pracy:
	 •	po	pierwsze,	zaczyna	dominować	pogląd	o konieczności	podwyż-

szenia konkurencyjności gospodarki europejskiej w porównaniu 
z  gospodarką amerykańską i  w  związku z  tym pogląd o  zmia-
nie podejścia do regulacji zatrudnienia na tworzenie elastycznego 
rynku pracy, przez co trzeba rozumieć nie odbieranie uprawnień, 
lecz zwiększanie adaptacyjności do nowego (innego) zatrudnienia 
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Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. 
Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne 
zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. 

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w szczególności nowelizacje 
wprowadzone: 
–  ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
–  ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-

siębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia 
przedsiębiorców,

–  ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego,

–  ustawą z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw roz-
szerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich przez objęcie nim osób niebędą-
cych pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, który stał się 
uprawnieniem łącznym obojga rodziców.

Autorami opracowania są wieloletni praktycy prawa pracy: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 
– Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – sędzia Sądu Naj-
wyższego, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz periodyku 
„Prawo Pracy. Personel od A do Z”, dr Eliza Maniewska – doktor nauk prawnych, członek 
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz dr Michał Raczkowski – adiunkt na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, jak również 
administracji, ekonomii i zarządzania, a także aplikantów prawniczych. Może być pomocna 
w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników działów kadr i menedżerów. 
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