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O AUTORACH

Renata Babińska-Górecka
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa
Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;
autorka wyróżnionej w konkursie Złote Skrzydła „Gazety Prawnej” monografii
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych (2007), artykułów i glos z zakresu prawa socjalnego, współautorka komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych
(2010) oraz autorka monografii Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
w dziedzinie ubezpieczenia społecznego (2014); jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie,
sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń
społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
Renata Borek-Buchajczuk
Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód
w Lublinie; autorka publikacji z zakresu prawa pracy.
Paweł Czarnecki
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UKSW; absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat; autor publikacji z zakresu zbiorowego
i indywidualnego prawa pracy.
Anna Daniluk-Jarmoniuk
Doktor nauk prawnych; asystent w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny.
Izabela Florczak
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego; autorka publikacji z zakresu prawnych podstaw zatrudnienia umownego, zatrudnienia nietypowego oraz polityki zatrudnienia; radca prawny; członek Komitetu Koordynującego Polską Sieć
Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.
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Monika Gładoch
Doktor habilitowany nauk prawnych; absolwentka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu; kierownik Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2016–2018; członek
zespołów Rady Dialogu Społecznego, ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Kodeksu Pracy; uczestniczy w pracach legislacyjnych komisji sejmowych
i senackich; radca prawny; od dziesięciu lat doradca Pracodawców RP; specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy; autorka kilku monografii, komentarza oraz
ponad 50 artykułów z zakresu prawa.
Zbigniew Góral
Profesor zwyczajny; kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor lub współautor około 160 publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia i bezrobocia oraz
prawa urzędniczego.
Piotr Grzebyk
Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego; były asystent sędziego Sądu Najwyższego; kierownik Polskiego
Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin UW; absolwent British Law
Centre University of Cambridge (2006); uczestnik programu FNP Mentoring (mentor
– prof. Teun Jaspers, University of Amsterdam); research fellow w Institut für
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union w Trewirze (2018);
profesor wizytujący w Lublanie, Zagrzebiu, Sofii, Szanghaju, Chengdu i Pekinie.
Katarzyna Jaworska
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Olsztynie; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych prawa pracy
na WPiA UWM; prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, jest autorką wielu
publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.
Anna Kosut
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej; kierownik Zakładu Prawa Pracy UMCS; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku
pracy i prawa penalnego, współautorka komentarzy do Kodeksu pracy i aktów
wykonawczych prawa pracy; wykładowca na studiach podyplomowych i aplikacjach prawniczych.
Marcin Krajewski
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych
i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń
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społecznych, polityki społecznej oraz prawa medycznego; specjalizuje się w problematyce ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego rolników, podlegania ubezpieczeniom społecznym; autor monografii z zakresu pracowniczych
programów emerytalnych.
Tadeusz Kuczyński
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu
Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego; autor lub współautor wielu opracowań naukowych z zakresu
prawa pracy i prawa stosunków służbowych.
Monika Latos-Miłkowska
Doktor habilitowany nauk prawnych; wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii Ochrona
interesu pracodawcy, współautorka komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją
prof. Ludwika Florka; przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest zwłaszcza
problematyka czasu pracy, ochrony trwałości stosunku pracy, zbiorowego prawa
pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz stosunków pracy w razie
niewypłacalności pracodawcy.
Monika Lewandowicz-Machnikowska
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej USWPS
Filia we Wrocławiu; radca prawny; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu; specjalizuje się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego;
autorka monografii Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy oraz Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, glos i artykułów z zakresu indywidualnego
i zbiorowego prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego.
Maciej Łaga
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny; autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.
Dariusz Makowski
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony
Pracy w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego; autor publikacji dotyczących nietypowych form zatrudnienia oraz
inspekcji pracy.
Jacek Męcina
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik, politolog i polityk społeczny; dyrektor Instytutu Polityki Społecznej;
specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego; członek Rady Dialogu Społecznego,
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przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy; był wicedyrektorem
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000), wiceministrem gospodarki i pracy odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń,
BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005) i sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; członek Rady Ochrony Pracy przy
Sejmie RP; mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej; doradca Zarządu
Konfederacji Lewiatan; członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,
Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana
Polonorum; członek redakcji „Polityki Społecznej”, Rady Programowej dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” i kwartalnika „Dialog Społeczny”;
autor kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy oraz stosunków pracy i dialogu społecznego.
Marcin A. Mielczarek
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor opracowań z pogranicza prawa pracy
i prawa wyznaniowego, w tym szczególnie dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji religĳnej w dostępie i korzystaniu z usług oraz instrumentów rynku
pracy, neutralności światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków
wyznaniowych, a także z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście autonomii i niezależności związków wyznaniowych; głównym przedmiotem jego
zainteresowań jest problematyka czasu pracy oraz związków prawa pracy z prawem wyznaniowym i prawem ochrony danych osobowych.
Leszek Mitrus
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze
Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego; autor publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy
i prawa ubezpieczeń społecznych; członek European Labour Law Network; członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”; od września
2016 r. do marca 2018 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Monika Nowak
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni wykładowca na studiach
podyplomowych, opiekun wydziałowego Biura Karier; autorka publikacji z obszaru przede wszystkim indywidualnego prawa pracy, w tym m.in. monografii
poświęconej problematyce wynagrodzenia za pracę.
Magdalena Paluszkiewicz
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych
i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
autorka różnorodnych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym
książek, komentarzy, artykułów i glos; jej zainteresowania naukowe obejmują
w szczególności problematykę zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia tymczasowego i innych nietypowych form
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zatrudnienia, prawnych środków przeciwdziałania bezrobociu, zwłaszcza wśród
osób starszych i z niepełnosprawnościami; uczestnik i główny wykonawca w naukowych projektach badawczych.
Anna Reda-Ciszewska
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autorka publikacji naukowych z zakresu
prawa pracy, w tym monografii Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy.
Walerian Sanetra
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; obecnie zatrudniony
w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu; były Prezes Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego; obecnie sędzia Sądu
Najwyższego w stanie spoczynku; w przeszłości prodziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
autor ponad pięciuset publikacji naukowych i popularnonaukowych różnego
rodzaju; od 2015 r. sędzia sądu odwoławczego Europejskiej Agencji Kosmicznej
z siedzibą w Paryżu.
Ewa Staszewska
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik studiów podyplomowych
Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych; autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym zwłaszcza z obszaru prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe;
autorka ekspertyz i opinii prawnych.
Karolina Stopka
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; członek
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autorka opracowań
z zakresu prawa socjalnego i prawa pracy.
Jakub Szmit
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu
Gdańskiego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego prawa pracy,
w szczególności w tematyce dotyczącej związków zawodowych oraz szeroko pojętego prawa urzędniczego; autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym monografii oraz wielu referatów wygłaszanych na konferencjach
naukowych; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2016–2018.
Krzysztof Ślebzak
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
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Adama Mickiewicza w Poznaniu, LL.M. (Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą); zatrudniony w Sądzie Najwyższym (od 2004 r.); w latach 2006–2015
dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; wykładowca w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury; wybrany przez Sejm VII kadencji na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Andrzej M. Świątkowski
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; wieloletni kierownik Katedry Prawa Pracy
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; profesor Jeana Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Elżbieta Ura
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Publicznego, kurator Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autorka ponad
200 publikacji: monografii, podręczników i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, w tym dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby cywilnej, pracowników samorządowych, instytucji
rynku pracy; sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie orzekająca w IV Wydziale
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Dominik Wajda
Doktor nauk prawnych; od 2005 r. zatrudniony w Sądzie Najwyższym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych, a następnie jako członek Biura Studiów i Analiz; radca prawny; wykładowca prowadzący szkolenia dla aplikantów radcowskich Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie; autor publikacji z zakresu prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, prawa ustrojowego i postępowania cywilnego.
Krzysztof Walczak
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Zarządzania
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SŁOWO WSTĘPNE

Od czasu wielkich przemian w sferze politycznej, gospodarczej
i społecznej, które się dokonały na początku lat 90. ubiegłego stulecia minęło ponad ćwierć wieku. Rozmontowanie systemu realnego socjalizmu
i budowanie na jego szczątkach gospodarki rynkowej, jak szybko się okazało, jest procesem długotrwałym i kosztownym. Od początku było też
oczywiste, że jednym z takich kosztów reformy systemu gospodarczego
będzie bezrobocie. Procesy te znalazły swój wyraz także w sferze legislacyjnej, a stosowne regulacje stały się przedmiotem zainteresowania badawczego przedstawicieli nauki prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tytuł do takiego przyporządkowania badawczego wynikał przede
wszystkim z zastanej tradycji. W początkowym okresie reglamentacja
prawna powiązana ze zjawiskiem bezrobocia skupiła się na zapewnieniu ochrony socjalnej osobom pozbawionym zatrudnienia poprzez wyróżnienie materii dotyczącej sposobów dostarczenia im zastępujących
wynagrodzenie środków utrzymania. Wkrótce jednak polski prawodawca, odwołując się do doświadczeń krajów o utrwalonej gospodarce
rynkowej, i po części kierując się też doświadczeniami własnymi, zaczął
rozbudowywać regulacje mające na celu przede wszystkim ułatwienie
osobom niepracującym aktywizację zawodową. Ten ostatni obszar stał
się już obecnie bez wątpienia najważniejszą częścią podejmowanych nieustannie kolejnych działań prawodawczych. W międzyczasie dokonała
się również krystalizacja zakresu podmiotowego owych norm – w dwóch
jego aspektach: poprzez ustalenie grona beneficjentów systemu oraz
podmiotów odpowiedzialnych za zaspokojenie potrzeb tych pierwszych.
Aktualna treść regulacji prawnych pozostających w ramach redakcyjnych przedłożonego tomu Systemu Prawa Pracy pozwala już twierdzić,
że główny ich trzon odnosi się do spraw pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, a wreszcie też przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia
jego skutków. Przypisanie takich funkcji przedmiotowemu systemowi
norm sprawia, że zawarte w nich konstrukcje prawne realizują się w ob-
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szarze życia, który w nomenklaturze społecznej i ekonomicznej określany jest mianem rynku pracy – czyli tam, gdzie wolne zasoby pracy (reprezentowane przez osoby poszukujące pracy) spotykają się z wolnymi
miejscami pracy (oferowanymi przez przedsiębiorców). Występujące na
tym rynku popyt na pracę i podaż pracy zwykle wykazują brak równowagi, co powoduje bezrobocie lub niedobór ofert pracy – od dawna już
ów stan nierównowagi jest przedmiotem zainteresowania prawodawców, starających się ograniczać jego negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. W tym miejscu wskazane wydaje się zaznaczenie,
iż z owymi wymienionymi wyżej funkcjami i obszarem działania badanych norm prawnych powiązany jest tytuł prezentowanego tomu Systemu – Prawo rynku pracy. Drugim, nie mniej ważnym, aspektem owych
regulacji prawnych jest ich treść socjalna – wszystkie one bowiem mają
na celu takie kierowanie postępowaniem chronionych podmiotów, by
doprowadziło ono do stworzenia warunków umożliwiających pozyskanie przez nich dochodu, który służyć następnie będzie do zaspokojenia
właśnie potrzeb socjalnych. Docelowo tym dochodem winno być wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub dochód z działalności gospodarczej
albo – w formie zastępczej, na czas określony – świadczenie o charakterze
zasiłkowym. Wskazane tu okoliczności pozwalają łączyć tę sferę regulacji z prawem pracy, w którym tożsamy cel socjalny stanowi jego istotny
element konstrukcyjny. Szeroki i zróżnicowany jest zakres podmiotowy
osób chronionych przez omawiany system norm. Wskazać można więc:
osoby poszukujące pracy, bezrobotnych, młodzież i osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wychowujące dzieci, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, rolników, cudzoziemców. Są to
kategorie, które bardzo często się przenikają, a wspomniane zróżnicowanie odnosi się nie tylko do ich cech osobistych, lecz – co jest istotne i kłopotliwe, zwłaszcza dla prawodawcy – także do oczekiwanego sposobu
zaspokojenia ich potrzeb. Wreszcie ważną częścią badanego unormowania są te jego fragmenty, które opisują podmioty odpowiedzialne za wypełnienie zadań wynikających z treści tych norm. Wskazuje się więc na
państwo i jego agendy, którym wsparcie winny nieść też w szczególności
inne struktury władzy publicznej (samorząd terytorialny), przedsiębiorcy (pracodawcy) czy organizacje społeczne. Ustalenie miejsca wszystkich
wykonawców wymienionych wcześniej zadań oraz ich roli i pozycji wobec osób korzystających z pomocy nie jest zabiegiem prostym.
Z powyższych ustaleń, które posłużyły do ułożenia zawartości
niniejszego tomu Systemu, nie należy jednak wyprowadzać wniosku,
iż zdaniem redaktorów ukończony został proces kształtowania zakresu
przedmiotowego i podmiotowego tak zdefiniowanego prawa rynku pracy, stanowiącego część prawa pracy. Celem przyświecającym redaktorom
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było przede wszystkim umieszczenie w jego ramach tych wszystkich zagadnień, które w dotychczasowym piśmiennictwie przedmiotu w sposób
bezpośredni lub co najmniej pośrednio wiązano z opisaną wyżej problematyką. Stąd też uważamy, że zakres Prawa rynku pracy może być poddany krytycznej ocenie, i zdajemy sobie sprawę, że niniejszy tom Systemu
Prawa Pracy zawiera też zagadnienia badawcze, których przynależność
do prawa rynku pracy, czy wręcz do prawa pracy, może wydać się dyskusyjna.
Oddany do rąk Czytelników tom VIII stanowi jeden z istotnych
elementów w cyklu wydawniczym Systemu Prawa Pracy. W założeniach
ma on ma składać się z jedenastu tomów:
I. Część ogólna prawa pracy.
II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna.
III. Indywidualne prawo pracy. Część szczególna.
IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy.
V. Zbiorowe prawo pracy.
VI. Procesowe prawo pracy.
VII. Niepracownicze stosunki zatrudnienia.
VIII. Prawo rynku pracy.
IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne.
X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy regionalne.
XI. Międzynarodowe prywatne prawo pracy.
Wewnętrzna systematyka tomu VIII Systemu Prawa Pracy została
oparta na dominujących w doktrynie prawa pracy konwencjonalnych
kryteriach przedmiotowo-podmiotowych. Przyjmując klasyczny podział
materii badawczej, kierowaliśmy się przede wszystkim dyrektywami
uniwersalizmu, komplementarności, sekwencyjności oraz kompatybilności wywodów dogmatycznych.
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 zasadą erudycyjności powołano elementarne i oryginalne opracowania stanowiące fundamenty doktryny
prawa pracy, pomijając te, które w ocenie autorów mają charakter odtwórczy lub opisowy. Dlatego prezentowane opracowanie nie może być
traktowane jako przewodnik bibliograficzny.
Tom VIII Systemu Prawa Pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną.
Zgodnie z dyrektywą autonomiczności wyrażone w nim zapatrywania
autorów są wyrazem ich indywidualnych poglądów. W sposób samodzielny decydowali oni o przedstawieniu problemów merytorycznych.
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Autorom, którzy podjęli trud opracowania poszczególnych aspektów
prawa rynku pracy, składamy także tą drogą serdeczne podziękowania.
W założeniach dzieło to nie jest opracowane wyłącznie na potrzeby doktryny prawa pracy, lecz kierowane jest także do przedstawicieli
szeroko pojmowanej praktyki. Żywimy przekonanie, że przedstawione
w nim analizy okażą się użyteczne w prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w sprawach zatrudnienia w strukturach szeroko pojmowanej administracji publicznej.
Kraków–Łódź, 3 sierpnia 2018 r.

Krzysztof W. Baran
Mirosław Włodarczyk
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ROZDZIAŁ 1
PRAWO DO PRACY, POLITYKA ZATRUDNIENIA
I POLITYKA RYNKU PRACY

Zbigniew Góral, Jerzy Wratny, Andrzej M. Świątkowski,
Walerian Sanetra, Krzysztof Walczak

1.1. PRAWO DO PRACY JAKO ZASADA PRAWA RYNKU PRACY
1.1.1. GENEZA I UZASADNIENIE
1.1.1.1. PRZESŁANKI AKSJOLOGICZNE
Próbując ustalić genezę prawa do pracy, nie sposób abstrahować
od pewnych założeń natury aksjologicznej1. Nie ulega bowiem wątpliwości, że aby mówić o czymkolwiek w kategoriach „prawa do”, to, co jest
przedmiotem tego prawa, musi posiadać dla jednostki jakąś wartość, albo
samo w sobie, albo też jako środek do czegoś, co jest przez nią traktowane jako wartościowe. Nawet jeśli stwierdzimy, że praca jest od zawsze
nierozerwalnie związana z człowiekiem, warunkuje bowiem jego egzystencję i decyduje o przetrwaniu, to świadczy to jedynie o tym, że jest koniecznością, a nie uprawnieniem. Taka praca kojarzy się przede wszystkim z uciążliwością, trudem i znojem. Nie może zatem dziwić, że musi
prowadzić do symptomatycznego rozwarstwienia społecznego – do podziału na tych, którzy pracować nie muszą, i na tych, którzy do pracy są
zmuszeni, innymi słowy – na wolnych od pracy i na skazanych na pracę.
I w jednym, i w drugim przypadku mówienie o prawie do pracy byłoby
niedorzecznością. Taka stratyfikacja społeczna w najczystszej postaci występowała w świecie antycznym. Dla ludzi wolnych praca (zwłaszcza fizyczna) stanowiła zaprzeczenie ich wolności, była czymś hańbiącym i poniżającym godność. Mogła być wykonywana tylko przez niewolników.
W rezultacie ci, którzy sprzedawali swoją pracę, sprzedawali samych
siebie i stawali – jak pisał Cicero – w szeregach niewolników2. Wolność
i praca były traktowane jako antynomia nie tylko w starożytności. W innym entourage’u społecznym i ekonomicznym przeciwstawiano je także
Szerzej Z. Góral, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym,
Łódź 1994, s. 5 i n.
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w średniowieczu. Wykonywanie pracy było wtedy czymś, co nie przystoi
pewnym grupom społecznym, a jest przeznaczeniem grup, które w hierarchii społecznej lokują się najniżej. Znajduje to swoje potwierdzenie
w charakteryzującym epokę średniowiecza podziale ludzi na tych, którzy
się modlą (oratores), walczą (bellatores) i pracują (laboratores)3. Moralna pochwała życia bez pracy jako wyróżnik miejsca zajmowanego w hierarchii
społecznej sprawiała, że naturalna konieczność pracy była przerzucana
na warstwy społeczne krępowane więzami podległości charakterystycznej dla systemu feudalnego. Również i w późniejszych epokach postrzeganie pracy jako dolegliwości, jako narzuconego z zewnątrz przymusu,
nie należało do rzadkości. Nie praca zatem, ale próżniaczy tryb życia był
przedmiotem tęsknoty wielu osób, także tych, które nie przynależały do
grup społecznie uprzywilejowanych, kreujących wzorce moralne dalekie
od oczekiwań związanych z hasłem prawa do pracy. Znalazło to swój
wyraz również w niektórych wypowiedziach przedstawicieli ideologii
socjalistycznej. Nawet jeśli pojawiające się w nich „prawo do lenistwa”4
jest pewną prowokacją intelektualną, to już bardziej poważnie pod tym
względem przedstawiają się wywody o tym, że królestwo wolności zaczyna się tam, gdzie kończy się praca5. Traktowanie pracy w kategoriach
pewnej uciążliwości życiowej nie jest obce również współcześnie. W jakimś sensie wyrazem tego jest dążenie do skracania czasu pracy, a tym
samym wydłużania czasu od pracy wolnego, czy też wysuwany niekiedy
postulat (ostatnio zrealizowany w naszym kraju) obniżenia wieku emerytalnego. Jakkolwiek tendencje te można w różny sposób racjonalizować i niekoniecznie muszą one spotykać się z negatywną oceną z punktu
widzenia aspiracji społecznych, to jednak lepiej wpisują się one w dyskurs o obowiązku pracy niż o prawie do pracy.
Aksjologicznego fundamentu prawa do pracy należy zatem szukać
w tych postawach i poglądach, które pracę wykonywaną przez człowieka traktują w sposób aprobatywny, doszukując się w niej takiej czy innej
wartości. Ich przykłady można odnaleźć w wypowiedziach pochodzących z różnych epok i warunkowanych różnymi założeniami filozoficznymi. Warto zauważyć, że nawet w starożytności, której oblicze wyznacza
system niewolnictwa, spotkać można zapatrywania odbiegające od charakterystycznej dla tej epoki pogardy dla pracy, a bliższe przekonaniu, że
praca jest wpisana w istotę człowieczeństwa. Symptomatyczne pod tym
względem jest pytanie, jakie stawia Marek Aureliusz: „Czyż więc czuć się
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mam niezadowolonym, że idę do pracy, do której się zrodziłem i zesłany
zostałem na ten świat?”6.
Spośród najczęściej spotykanych w naszym kręgu cywilizacyjnym
sposobów uzasadnienia prawa do pracy można wyróżnić, ze względu
na fundament aksjologiczny, dwa najważniejsze: odwołujące się do argumentacji moralnej oraz ekonomicznej. Pierwszy z nich ma przede
wszystkim zabarwienie teologiczne, wiąże się bowiem z odpowiedzią na
pytanie o to, jakie miejsce dla pracy w życiu człowieka zostało wyznaczone przez Boga. Jakkolwiek Stary i Nowy Testament zawierają sformułowania nie zawsze przywołujące myśl o prawie do pracy – choćby te,
które traktują pracę jako przekleństwo związane z grzechem pierworodnym – to jednak w tradycji judeochrześcijańskiej zdecydowanie mocniej
wybrzmiewa przekonanie o pozytywnej roli pracy jako czynnika kształtującego człowieka, wynikającej z jego natury. Nie bez znaczenia dla takiego postrzegania pracy ma to – jak się podkreśla – że sam Chrystus
pracował fizycznie i wybrał swych apostołów spośród ludzi pracy. W listach apostolskich św. Pawła znajdujemy symptomatyczne stwierdzenie
o tym, że pracując „w trudzie i znoju”, apostołowie dawali samych siebie za przykład do naśladowania7. Nawet jeśli podtrzymywana była teza
o „skazaniu na pracę”, to z czasem nabierała ona coraz bardziej humanistycznych treści. Znajduje to swoje potwierdzenie w poglądach jednego
z doktorów Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, który m.in. zauważał, że
dzięki pracy możliwe jest zachowanie życia darowanego człowiekowi
przez Boga. Dominujące w średniowieczu przeświadczenie, że praca jest
karą za grzech pierworodny zostało mocno zakwestionowane w dobie
reformacji, kiedy to zaczęto głosić, że grzechem jest raczej nie pracować,
a praca jest służbą dla chwały Boga. W późniejszym okresie aksjologiczny wymiar pracy uległ pewnemu przewartościowaniu będącemu konsekwencją reakcji Kościoła na nową rzeczywistość społeczno-gospodarczą
cechującą formację kapitalistyczną. Nawiązując do tradycji tomistycznej,
podkreśla się, że praca wynika z natury człowieka, który właśnie poprzez
pracę urzeczywistnia sens swojego istnienia. Choć w wypowiedziach na
ten temat pojawia się jeszcze wątek ekspiacyjny, to jednak coraz bardziej
zaczyna dominować w nich myśl o pracy jako wyrazie godności człowieka, o pracy jako podstawowym wymiarze bytowania człowieka na
Ziemi8. Osobowy charakter pracy jest coraz mocniej akcentowany począwszy od encykliki Rerum novarum, a pewną tego kulminację stanowi
nauczanie św. Jana Pawła II, który w swojej encyklice Laborem exercens
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Tom VIII Systemu Prawa Pracy zawiera omówienie problematyki prawa rynku
pracy stanowiącego obszerną, choć jeszcze ostatecznie nieusystematyzowaną
część prawa pracy. Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku pozycji, która zagadnienia te podejmowałaby w ujęciu tak kompleksowym.
Autorzy, uwzględniając w szerokim zakresie aspekty aksjologiczne, analizują regulacje prawne tworzące system administracji rynku pracy, które deniują podmioty
korzystające z pomocy na tym rynku oraz określają ich uprawnienia i obowiązki.
W opracowaniu podjęto próbę systematyzacji zagadnień oraz wskazania kwestii
podejmowanych w dotychczasowym piśmiennictwie jedynie marginalnie.
Czytelnicy odnajdą w publikacji m.in.:
− szczegółowe interpretacje obowiązujących regulacji wraz z ich aksjologicznym
uzasadnieniem,
− całościowe ujęcie problematyki, uwzględniające praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji prawnych,
− przegląd struktury organizacyjnej administracji pracy oraz omówienie obowiązków i praw podmiotów działających w imieniu państwa,
− opis obecnego modelu organizacji rynku pracy i dotyczące go propozycje de lege
ferenda.
Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i prawa administracyjnego, reprezentujący różne ośrodki
naukowe z całego kraju i wyróżniający się znaczącym dorobkiem w zakresie
opracowywanych zagadnień.
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych wydziałów prawa, nauk
ekonomicznych i zarządzania. Będzie też przydatna dla prawników praktyków
zajmujących się omawianą tematyką oraz dla przedstawicieli administracji
publicznej i samorządowej, zwłaszcza pracowników urzędów pracy.
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