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KODEKS PRACY:

1 września 2019 r.  –  ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektówych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245)

7 września 2019 r.  –  ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1043)

1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

1 grudnia 2020 r.  –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy sku-
teczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432)

USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:

1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz.U. poz. 1564)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

7 września 2019 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraża-
niem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590)

12 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.)

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH:

5 września 2019 r.   –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz. 1572)

USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH
W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:

z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej – ustawa z 15 marca 2019 r. 

o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europej-
skiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 
50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 622)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

20 września 2019 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególny-
mi potrzebami (Dz.U. poz. 1696)

22 grudnia 2019 r. –  ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 
2473)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

23 października 2019 r.  –  ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 
1907)

USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:

24 września 2019 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019 r. 
o organizacjach pracodawców (Dz.U. poz. 1809)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

7 września 2019 r.  –  ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1043)

25 października 2019 r. –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815)

1 marca 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

24 marca 2020 r.  –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802)

1 grudnia 2020 r.  –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

1 stycznia 2021 r.  –  ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)

20 lutego 2021 r.  –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIA:

7 września 2019 r.  –  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 1709)

27 grudnia 2019 r.  –  rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z 29 listopada 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich prze-
kazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. poz. 2396)

1 stycznia 2020 r.  –  rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1778)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy1

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040;
zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1043, poz. 1495)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 83/477/EWG z 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983 ze zm.),

 2) dyrektywy 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem zwią-
zanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

 3) dyrektywy 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989),

 4) dyrektywy 89/654/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

 5) dyrektywy 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy 
(druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 393 z 30.12.1989 ze zm.),

 6) dyrektywy 89/656/EWG z 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobi-
stej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 393 z 30.12.1989),

 7) dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwo-
ści wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

 8) dyrektywy 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe 
(piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 156 z 21.06.1990),

 9) dyrektywy 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 z 26.07.1990 
ze zm.),
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 10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicz-
nych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z 05.07.1991),

 11) dyrektywy 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bez-
pieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony 
lub w czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991),

 12) dyrektywy 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. 
WE L 288 z 08.07.1992),

 13) dyrektywy 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wy-
magań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub rucho-
mych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 14) dyrektywy 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zna-
ków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 15) dyrektywy 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

 16) dyrektywy 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

 17) dyrektywy 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. WE 
L 216 z 20.08.1994),

 18) dyrektywy 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfede-
rację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

 19) (uchylony)
 20) dyrektywy 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji 

ze względu na płeć (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),
 21) dyrektywy 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracow-

ników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 131 
z 05.05.1998),

 22) dyrektywy 99/70//WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy 
na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodaw-
ców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Kon-
federację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

 23) dyrektywy 1999/92/WE z 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

 24) dyrektywy 2000/34/WE z 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą nie-
których aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej 
dyrektywy (Dz.Urz. WE L 195 z 01.08.2000),

 25) dyrektywy 2000/39/WE z 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych wartości 
granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w związku z wykonaniem dy-
rektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ry-
zykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000),
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Preambuła
(uchylona)

Dział Pierwszy
Przepisy ogólne

Rozdział I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Definicja pracownika

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, po-
wołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Definicja pracodawcy

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobo-
wości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 26) dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowa-
nia osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000),

 27) dyrektywy 2000/54/WE z 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 262 
z 17.10.2000),

 28) dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 02.12.2000),

 29) dyrektywy 2002/44/WE z 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 177 z 06.07.2002),

 30) dyrektywy 2003/10/WE z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czyn-
nikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.2003),

 31) dyrektywy 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramo-
wego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 
i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13).
 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – 

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Art. 1–3
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Czynności z zakresu prawa pracy

Art. 31. § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jed-
nostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizycz-
ną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Art. 4. (uchylony)

Pragmatyki pracownicze

Art. 5. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują prze-
pisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi 
przepisami.

Art. 6–7. (uchylone)

Nadu¿ycie prawa podmiotowego

Art. 8. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Źród³a prawa pracy

Art. 9. § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez 
to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, okre-
ślające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia ukła-
dów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regu-
laminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz 
regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepi-
sy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pra-
cowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie po-
rozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiąz-
ki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, 
nie obowiązują.

Zawieszenie stosowania zak³adowych przepisów prawa pracy

Art. 91. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być 
zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów 
prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to 
przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
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§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca 
pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem 
takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracow-
ników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż 
przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspek-
torowi pracy.

§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.

Rozdział II
Podstawowe zasady prawa pracy

Prawo do pracy

Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wy-
jątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania za-
wodu.

§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.
§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego za-

trudnienia.

Swoboda nawi¹zania stosunku pracy

Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, 
bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia 
woli pracodawcy i pracownika.

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobi-
ste pracownika.

Zasada równego traktowania pracowników

Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania męż-
czyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Zakaz dyskryminacji

Art. 113.2 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub po-
średnia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, reli-
gię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

2 Art. 113 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 7 września 2019 r.
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etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nie-
określony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest 
niedopuszczalna.

Art. 12. (uchylony)

Godziwe wynagrodzenie za pracê

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Wa-
runki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa 
w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

Prawo do wypoczynku

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy 
o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy.

Zaspokajanie potrzeb pracowników

Art. 16. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, 
socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

Rozwój zawodowy

Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych.

Zasada uprzywilejowania pracownika

Art. 18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których pod-
stawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż 
przepisy prawa pracy.

§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla 
pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpo-
wiednie przepisy prawa pracy.

§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powsta-
je stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nie-
ważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, 
a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi 
postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

Art. 13–18 
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Organizacje pracowników i pracodawców

Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich 
praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organi-
zacji.

§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa 
ustawa o związkach zawodowych, ustawa o or ganizacjach pracodawców oraz inne 
przepisy prawa.

Udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy

Art. 182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie 
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Tworzenie warunków korzystania z uprawnieñ

Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć wa-
runki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których 
mowa w art. 181 i 182.

Rozdział IIa
Równe traktowanie w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji – definicje

Art. 183a. § 1.3 Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawią-
zania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególno-
ści bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, prze-
konania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie 
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jaki-
kolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub 
z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porówny-
walnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neu-
tralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania wy-
stępują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie nieko-
rzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifi-

3 Art. 183a § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
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kacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących 
do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, 
chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze 
względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnię-
ciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno-

ści pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane za-
chowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego 
celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworze-
nie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne 
elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu 
seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molesto-
waniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek nega-
tywnych konsekwencji wobec pracownika.

Katalog naruszeñ zasady równego traktowania

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracow-
nika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest 
w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifi-
kacje zawodowe

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, pro-

porcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracow-
nika, polegające na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a 
§ 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna 
lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym 
wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi;

Art. 183b 
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2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru 
czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowni-
ków bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione 
w art. 183a § 1;

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu 
na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność;

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania 
i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostę-
pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia 
odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu dzia-
łania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans 
wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przy-
czyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników 
faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§ 4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez 
kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się 
na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na 
religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania dzia-
łalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, 
że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem 
zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodne-
go z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania 
od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, inne-
go związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wy-
znaniu lub światopoglądzie.

Prawo do jednakowego wynagrodzenia

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jed-
nakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wy-
nagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia zwią-
zane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie 
niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga 
od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych do-
kumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadcze-
niem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
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Naruszenie zasady równego traktowania – prawo 
do odszkodowania

Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego trakto-
wania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Ochrona pracownika

Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących 
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być pod-
stawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować ja-
kichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może 
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku 
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiej-
kolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługują-
cych z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Rozdział IIb
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Pañstwowa Inspekcja Pracy

Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warun-
ków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

§ 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, określa-
ją odrębne przepisy.

Spo³eczna inspekcja pracy

Art. 185. § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.

§ 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady 
jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami 
nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy.

Rozdział III
(uchylony)

Art. 19–21. (uchylone)

Art. 183d–185 
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Dział drugi
Stosunek pracy

Rozdział I
Przepisy ogólne

Stosunek pracy

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się 
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kie-
rownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodaw-
ca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na pod-
stawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną 
przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach 
określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie 
ukończyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności 
prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się 
dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może 
stosunek pracy rozwiązać.

Dane osobowe pracownika

Art. 221.4 § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie poda-
nia danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 
pkt 4– 6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 
określonym stanowisku.

4 Art. 221 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
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§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych 
obejmujących:

1) adres zamieszkania;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu po-

twierdzającego tożsamość;
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika 

i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych 
uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała 
podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 
i 3, gdy  jest  to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświad-
czenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania da-
nych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w z akresi e niezbędnym do ich po-
twierdzenia.

Zgoda osoby  ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie lub pracownika 
na przetwarzanie przez pracodawcê innych danych osobowych

Art. 221a.5 § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może 
stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych 
niż wymienione w art. 221 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa 
w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1, lub jej  wycofanie, nie może być podstawą 
niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, 
a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwen-
cji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, 
wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pra-
codawcę.

§ 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy  danych osobowych udo-
stępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek 
pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

5 Art. 221a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 4 maja 2019 r.

Art. 221a 
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Warunki prze twarzania przez pracodawcê 
innych danych osobowych

Art. 221b. § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może 
stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, wyłącznie w przypadku, gdy przeka-
zanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrud-
nienie lub pracownika. Przepis art. 221a §  2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także 
wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu 
do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę 
na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą by ć do-
puszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania 
takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania ta-
kich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Monitoring w zak³adzie pracy

Art. 222.6 § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracow-
ników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy in-
formacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca 
może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wo-
kół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację ob-
razu (monitoring).

§ 11.7 Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej orga-
nizacji związkowej.

§ 2.8 Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 
palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne 
do realizacji celu określonego w § 1 i nie na ruszy to godności oraz innych dóbr oso-
bistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwia-
jących rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring po-
mieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organiza-
cji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa 
– uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy.

§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których 
zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia 
nagrania.

6 Art. 222 dodany przez art. 111 ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) zmieniającej nin. usta-
wę z dniem 25 maja 2018 r.

7 Art. 222 § 11 dodany przez art. 4 pkt 3 lit. a ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.

8 Art. 222 § 2 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. b ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
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