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SŁOWO WSTĘPNE

W 2019 r. mija 30 lat od rozpoczęcia w Polsce przemian demokra-
tycznych i wolnorynkowych oraz 15 lat od przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Uzasadnia to zaprezentowanie standardów europejskiego 
prawa pracy i procesów jego konwergencji z polskim ustawodawstwem. 
Koncepcja tomu X Systemu prawa pracy zakłada prezentację fundamen-
talnych standardów normatywnych zarówno z perspektywy prawodaw-
stwa Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. 

Prezentowane dzieło ma charakter heterogeniczny. Przedstawione 
w nim rozważania z jednej strony są oparte na mechanizmach genera-
lizacji, z drugiej zaś mają charakter szczegółowy. W efekcie cechują się 
wielopłaszczyznowością i wieloaspektowością. Wiele instytucji europej-
skiego prawa pracy autorzy przedstawili z rozmaitego punktu widzenia, 
co odpowiada metodologicznej dyrektywie komplementarności. Tego ro-
dzaju ujęcie pozwala na analizę dogmatyczną standardów regionalnych 
również w kontekście globalnym i krajowym. Godzi się jednak zaakcen-
tować, że owa analiza nie jest prowadzona w oderwaniu od obowiązują-
cych de lege lata regulacji normatywnych. 

Oddawany do rąk Czytelników kolejny tom Systemu prawa pracy 
jest pracą zbiorową, ale nie wspólną, co niekiedy skutkuje rozbieżnościa-
mi merytorycznymi i terminologicznymi. Zgodnie z dyrektywą autono-
miczności zamieszczone w nim zapatrywania są wyrazem indywidual-
nych poglądów autorów. W sposób samodzielny decydowali oni o przed-
stawieniu zagadnień merytorycznych. Autorom ze wszystkich ośrodków 
akademickich w kraju, którzy podjęli trud opracowania poszczególnych 
instytucji, wyrażam także tą drogą serdeczne podziękowania. 

Niniejsza publikacja jest kierowana nie tylko do przedstawicieli 
nauki prawa pracy, lecz także do szeroko pojmowanej praktyki. Żywię 
przekonanie, że poczynione w niej rozważania będą użyteczne w prowa-
dzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego.
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— SŁOWO WSTĘPNE —
Zgodnie z planem wydawniczym na System prawa pracy mają skła-

dać się następujące tomy:
 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.  Zatrudnienie niepracownicze
 VIII.  Prawo rynku pracy
 IX.  Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne
 X.  Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie
 XI.  Międzynarodowe prywatne prawo pracy
 XII.  Pracownicze pragmatyki zawodowe
 XIII.  Zawody prawnicze
 XIV.  Historia polskiego prawa pracy

Kraków, 3 sierpnia 2019 r. 
Krzysztof W. Baran
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ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE EUROPEJSKIEGO PRAWA PRACY

Mirosław Włodarczyk

1.1. PRAWO PRACY RADY EUROPY I PRAWO PRACY UNII EUROPEJSKIEJ

Podejmując próbę analizy pojęcia europejskiego prawa pracy, na-
leży przede wszystkim ustalić, jakiego rodzaju i które regulacje prawne 
powinny zostać objęte stosownym badaniem. W piśmiennictwie praw-
niczym w różnych kontekstach w takim wypadku wskazuje się co naj-
mniej, nie przesądzając oczywiście jeszcze o takiej kwalifikacji, że chodzi 
o normy tworzone przez instytucje Rady Europy oraz Unii Europejskiej. 

W pierwszej kolejności, zważywszy na aspekt chronologiczny, 
uwagę należy poświęcić prawu pracy Rady Europy. Polska przystąpiła do 
Rady Europy w 1991 r., przez co zobowiązała się do przyjęcia i przestrze-
gania aktów prawnych tworzonych przez tę organizację. W 1993 r. Polska 
ratyfikowała Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z 1950 r.1, w której zdefiniowano wybrane wolności pracowni-
cze, a mianowicie zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej, prawo do 
tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich oraz zakaz 
dyskryminacji. Z punktu widzenia jednak problematyki źródeł prawa 
pracy najważniejszym dokumentem Rady Europy jest Europejska Karta 
Społeczna z 1961 r. Polska podpisała ją w 1991 r., a w 1999 r. Karta została 
ratyfikowana i ogłoszona2. Ratyfikacja tego dokumentu, zważywszy na 
różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego państw człon-
kowskich Rady Europy, nie oznacza konieczności zobowiązania się do 
przestrzegania wszystkich jego postanowień. Zgodnie z art. 20 EKS każ-
de państwo przy ratyfikacji jest zobowiązane przyjąć określoną minimal-
ną liczbę artykułów lub numerowanych ustępów (10 i 45); w tych ramach 
trzeba przyjąć co najmniej pięć spośród siedmiu określonych artykułów 
z tzw. twardego trzonu Karty (hard core): 1, 5, 6, 12, 13, 16 i 19. Dla oce-
ny znaczenia Europejskiej Karty Społecznej w praktyce ważny jest tak-
że sposób egzekwowania przestrzegania jej postanowień. Kontrola taka 

1 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
2 Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.
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dokonywana jest przez Europejski Komitet Praw Społecznych (dawniej 
Komitet Niezależnych Ekspertów), który, badając sprawozdania poszcze-
gólnych państw, wskazuje na niezgodności polityki i porządku prawne-
go danego kraju z postanowieniami Karty. 

W 1996 r. Rada Europy przyjęła zrewidowaną Europejską Kartę 
Społeczną3, która jest obecnie otwarta do ratyfikacji. Nowy dokument ak-
tualizuje dotychczasową treść Karty, dostosowując ją do współczesnych 
wymagań społecznych i gospodarczych. W szczególności poszerzono 
liczbę artykułów zaliczanych do tzw. twardego trzonu Karty (art. 1, 5, 6, 
7, 12, 13, 16, 19 i 20). W tym przypadku minimalna liczba przyjętych do 
stosowania artykułów i ustępów wynosi odpowiednio 16 i 63. Polska nie 
ratyfikowała jeszcze Karty w wersji zrewidowanej. 

Jeśli chodzi o prawodawstwo Unii Europejskiej, to po podpisa-
niu traktatu stowarzyszeniowego w 1993 r.4 Polska rozpoczęła proces 
harmonizacji wewnętrznego porządku prawnego z prawem unijnym. 
W 2003 r. został podpisany traktat akcesyjny5, którego wejście w życie 
ustalono na dzień 1 maja 2004 r. Polska, stając się krajem członkowskim 
Unii Europejskiej, zobowiązała się tym samym do wdrożenia do polskie-
go porządku prawnego systemu prawa pracy stworzonego w ramach tej 
organizacji6. 

3 Zrewidowana Europejska Karta Społeczna, przyjęta w Strasburgu dnia 3 maja 
1996 r., http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163 (dostęp: 
20.08.2019 r.).

4 Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, 
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej 
strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 
z późn. zm.

5 Traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, 
Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, 
Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Kró-
lestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
(Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, 
Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Re-
publiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący 
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej 
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 90, poz. 864 z późn. zm.

6 L. Florek, Polskie prawo pracy a standardy Unii Europejskiej (w:) Polskie prawo pracy 
w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, pod red. H. Lewandowskiego, 
Warszawa 1997, s. 235 i n.; R. Birk, Europejskie prawo pracy – stan i tendencje rozwojowe (w:) Eu-
ropejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie, pod red. H. Szurgacza, Wrocław 1998, 
s. 9; W. Sanetra, Europeizacja prawa a źródła polskiego prawa pracy, PiZS 2006, nr 6, s. 12.

— MIROSŁAW WŁODARCZYK —
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Źródła prawa unijnego w piśmiennictwie prawa pracy dzieli się 
zwykle na dwa rodzaje: prawo pierwotne, które jest stanowione przez 
państwa członkowskie i obejmuje regulacje konstytuujące Unię Euro-
pejską, i prawo pochodne (wtórne), które w ramach powierzonych 
kompetencji jest stanowione przez instytucje Unii7. W piśmiennictwie 
wskazuje się, że źródłami pierwotnymi są traktaty założycielskie wraz 
z załączonymi do nich protokołami czy aneksami, traktaty zmieniające te 
pierwsze, traktaty akcesyjne oraz ogólne zasady prawa8. Tak rozumiane 
prawo pierwotne posiada charakter konstytucyjny, co wynika z faktu, że 
określa ono cele oraz główne zasady funkcjonowania Unii, a w dalszej 
konsekwencji jest prawną podstawą działania unijnych instytucji, orga-
nów i jednostek organizacyjnych. Wyróżnia je też sposób jego tworzenia 
– stanowione jest mianowicie przez państwa członkowskie i opiera się 
na ich zgodzie9. Obecnie najważniejszymi źródłami prawa pierwotne-
go są Traktat o Unii Europejskiej10 oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej11, zmienione Traktatem z Lizbony, przyjętym dnia 13 grud-
nia 2007 r.

Źródłami pochodnymi są rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, 
mające charakter wiążący, oraz zalecenia i opinie – o charakterze 
niewiążącym (art. 288 TFUE). Spośród wskazanych aktów stanowionych 
przez organy Unii z punktu widzenia prawa pracy istotne są przede 
wszystkim rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia mają ogólny 
zasięg, wiążą we wszystkich częściach, obowiązują bezpośrednio 
w każdym państwie członkowskim i mają pierwszeństwo przed prawem 
krajowym12. Takich aktów w sferze prawa pracy przyjęto jednak niewie-
le13. Dlatego też w praktyce dominujące znaczenie dla ustalania standar-
dów prawa pracy w krajach członkowskich posiadają dyrektywy, które 

7 A. Wyrozumska (w:) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii 
Europejskiej, Warszawa 2017, s. 236.

8 R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 
1993, s. 30 i n.; L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 25 i n.; K. Walczak, Źródła 
międzynarodowego i europejskiego prawa pracy (w:) System prawa pracy, t. I. Część ogólna, pod 
red. K.W. Barana, Warszawa 2017, s. 783. Por. też W. Hakenberg, Prawo europejskie, Warszawa 
2012, s. 69–70.

9 A. Wyrozumska (w:) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii..., 
s. 239–241.

10 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 13.
11 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47.
12 K. Walczak, Źródła międzynarodowego i europejskiego..., s. 783; W. Hakenberg, Prawo..., 

s. 72; A. Wyrozumska (w:) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii..., 
s. 248–250.

13 Por. L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, 
s. 64–65; W. Sanetra, Źródła europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych, PiZS 2010, 
nr 3, s. 2–3.
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Tom X Systemu prawa pracy w sposób syntetyzujący prezentuje fundamentalne stan-
dardy normatywne prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz dokonuje 
analizy w zakresie ich implementacji do polskiego systemu prawa pracy. Rozważania 
w nim zamieszczone zostały oparte na mechanizmach generalizacji cechujących się 
ogólnością wywodów, a zarazem ich wieloaspektowością. W książce omówiono 
m.in.: pojęcie, źródła, funkcje oraz genezę i ewolucję europejskiego prawa pracy.

Autorzy tomu są uznanymi przedstawicielami nauki prawa pracy, reprezentującymi 
różne ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniającymi się znaczącym dorobkiem 
w zakresie opracowanych zagadnień.

Publikacja przedstawia zasadnicze standardy europejskiego prawa pracy, w szcze-
gólności dotyczące:
−  stanowienia prawa pracy w Unii Europejskiej,
−  stosowania europejskiego prawa pracy,
−  swobody przepływu pracowników,
−  delegowania pracowników i ich migracji w ramach świadczenia usług,
−  obowiązku informowania pracowników o warunkach umowy o pracę,
−  przejścia przedsiębiorstwa, zakładu lub ich części,
−  zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji,
−  wynagradzania pracowników i czasu pracy,
−  ochrony zatrudnienia kierowców w prawie unijnym,
−  prawa do wypoczynku w prawie Unii Europejskiej,
−  ochrony kobiet i rodzicielstwa,
−  ochrony pracy młodocianych i dzieci oraz pracowników niepełnosprawnych,
−  zwalniania pracowników,
−  europejskiego zbiorowego prawa pracy.

Książka jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i prak-
tyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych.
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