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PRZEPISY WSTĘPNE

przedmiot regulacji 
prawa pracy (art. 1*)

pracownik (art. 2)

Schemat 1

* Artykuły powołane bez bliższego oznaczenia są artykułami Kodeksu pracy (ustawa  
z 26 czerwca 1974 r.).

pracownik zatrudniony na podstawie

umowy o pracę (art. 25–6717)

umowy na okres próbny 
(art. 25 § 1)

umowy na czas określony 
(art. 25 § 1)

umowy na czas określony 
w agencji pracy tymcza-
sowej (art. 7 u.z.p.t.)

umowy na czas nieokreś
lony (art. 25 § 1)

umowy na zastępstwo 
(art. 251 § 4)

pracownik młodociany (art. 190)

powołania (art. 68–72)

wyboru (art. 73–75)

mianowania (art. 76)

spółdzielczej umowy  
o pracę  (art. 77)
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cd. Schemat 1. Przepisy wstępne

pracodawca (art. 3) podmiot dokonujący czynności w imieniu 
pracodawcy (art. 31)

pierwszeństwo stosowania 
pragmatyk pracowniczych 
(art. 5)

właściwość prawa w sto-
sunkach pracy z elementem 
transgranicznym

uchylony art. 6; aktualnie art. 8 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. 
w sprawie prawa właściwego dla zobo-
wiązań umownych (Rzym I) w zw. z art. 28 
ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. – Prawo 
prywatne międzynarodowe

pracodawca – agencja 
pracy tymczasowej  
(art. 6 u.p.z.**)

pracodawca użytkownik 
(art. 2 pkt 1 u.z.p.t.***)

** Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
*** Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.
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nadużycie prawa  
podmiotowego (art. 8)

źródła prawa pracy 
(art. 9)

korzystanie z prawa podmio-
towego w sposób sprzeczny 
ze społecznogospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa

korzystanie z prawa podmio
towego w sposób sprzeczny  
z zasadami współżycia  
społecznego

cd. Schemat 1. Przepisy wstępne
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ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

Schemat 2

powszechne

rozporządzenia UE

Konstytucja RP  
(art. 8 Konstytucji RP)

Kodeks pracy (art. 9)

Kodeks cywilny (art. 9 i 300)

ustawy (art. 5 i 9)

rozporządzenia wykonawcze 
(art. 9)

umowy międzynarodowe 
ratyfikowane na podstawie 
ustawy  
(art. 91 ust. 2 Konstytucji RP)

pozostałe umowy  
międzynarodowe  
(art. 87 ust. 1 Konstytucji RP)

szczególne

układy zbiorowe pracy  
(art. 9, 238–2419,  
24111–24126, 24128–24130)
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regulaminy wynagradzania (art. 9, 772, 775)

regulaminy pracy (art. 9, 104–1043)

statuty (art. 9)

cd. Schemat 2. Źródła prawa pracy

* Dalej: u.z.p.
** Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
*** Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
**** Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
***** Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

1.  porozumienie o stosowaniu  
układów zbiorowych pracy*  
(art. 24110 § 1)

2.  porozumienie o zawieszeniu 
u.z.p. (art. 24127)

3.  porozumienie o zawieszeniu 
stosowania przepisów prawa 
pracy (art. 91)

4.  Porozumienie o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia (art. 231a)

5.  porozumienie w związku  
z przejściem zakładu pracy  
lub jego części na innego  
pracodawcę (art. 261 u.z.z.**)

6.  porozumienie kończące spór 
zbiorowy (art. 9 i 14 u.r.s.zb.***)

7.  porozumienie w sprawie  
zwolnień grupowych  
(art. 3 u.szczeg.****)

8.  porozumienie w sprawie  
stosowanie telepracy (art. 676)

1.  regulamin zakładowego  
funduszu świadczeń socjalnych 
(art. 8 u.z.f.ś.s.*****)

2.  regulamin nagród i premiowania 
(art. 27 ust. 3 u.z.z.)

3.  regulamin w sprawie  
zwolnień grupowych  
(art. 3 ust. 4 u.szczeg.)

4.  regulamin w sprawie stosowania 
telepracy

porozumienia zbiorowe  
oparte na ustawie  
(art. 9, 91, 24110, 24127)

inne regulaminy (art. 9)

umowy spółek kapitałowych (art. 9 per analogiam)



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 związanym 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 rozumieniu 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.),

63



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 osobistej (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 możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracow-
ników (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 bezpieczeństwa 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.),

10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych
wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracow-
ników 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 bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w sto-
sunku 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 praco-
dawcy 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 wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tym-
czasowych lub ruchomych 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 znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa
szczegółowa w rozumieniu 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 pra-
cownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią
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(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 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 mło-
dych (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 Prze-
mysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych
/CEEP/ oraz Europejską Konfederację 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 spra-

wach 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 bezpie-

czeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy (czternasta dyrektywa 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 Prze-
mysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych
(CEEP) oraz Europejską Konfederację 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 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach 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 niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działal-
ności 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 indy-
katywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy –
w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000),

26) dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE
L 180 z 19.07.2000),
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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 dyrektywa 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 ochrony 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 czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegó-
łowa 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 ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSI-
NESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz.
UE L 68 z 18.03.2010, s. 13).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniej-
szej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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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 pracodaw-

ców.

Definicja pracownika
Art.  2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy

o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Definicja pracodawcy
Art.  3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała

osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

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
jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
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Małgorzata Iżycka-Rączka
Krzysztof Rączka

Publikacja zawiera schematy do Kodeksu pracy oraz tekst tej ustawy 
wraz z wykazem aktów zmieniających. Uwzględniono zmiany wynika-
jące m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495).

Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszcze-
gólnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa 
Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu 
przepisów ustawy.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. 
W publikacji zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwia-
jący odnalezienie poszczególnych instytucji.

Małgorzata Iżycka-Rączka – radca prawny; specjalizuje się w proble-
matyce prawa pracy i prawa ochrony zdrowia.
Krzysztof Rączka – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego; redaktor 
naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.
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