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SŁOWO WSTĘPNE
Oddawany do rąk Czytelników podręcznik przedstawia kompleksowe ujęcie dwóch
dyscyplin regulujących zagadnienia związane z zatrudnieniem – prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Został on oparty na zasadzie proporcjonalności wywodów,
zgodnie z dyrektywą metodologiczną jednolitego poziomu wnikliwości merytorycznej. W sposób deskryptywny przedstawiono w nim wszystkie podstawowe instytucje
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z poszanowaniem odrębności obu dyscyplin,
ale z uwzględnieniem ich funkcjonalnej korelacji.
Podręcznik ten cechują dwie podstawowe płaszczyzny – ogólnoteoretyczna i praktyczna. Pierwsza z nich odnosi się do wymiaru dogmatyczno-modelowego, druga
zaś do rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania stosunków przemysłowych
i ubezpieczeniowych, zwłaszcza w świetle judykatury sądowej. Ze względu na fakt, że
podręcznik ma służyć przede wszystkim jako pomoc w procesie dydaktycznym, teksty norm prawnych nie są przytaczane w dosłownym brzmieniu. Ich znajomość jest
jednak niezbędna dla zrozumienia i opanowania materii podręcznika. Oznacza to
dla Czytelnika konieczność sięgania do nich w czasie lektury. Regulacje periodyczne
związane z ustawodawstwem antypandemicznym oraz projekty nowelizacji Kodeksu
pracy zostały omówione zarówno w tekście, jak i w przypisach.
Wedle klasycznej formuły metodologicznej w nauce prawa niczego nie rozpoczyna
się od początku i nigdy nie wypowiada się ostatniego słowa. Wyraźne zatem są w niniejszym podręczniku ślady intelektualnego dziedzictwa minionych pokoleń wybitnych luminarzy nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawowe opracowania zostały uwzględnione w spisach literatury kończących każdy rozdział. W razie
potrzeby powinny one ułatwić Czytelnikowi pogłębienie analizy konkretnych zagadnień. W tym miejscu godzi się zaakcentować, że Autorzy podręcznika prezentują w nim własne poglądy, ponieważ opracowanie to ma charakter pracy zbiorowej,
ale nie wspólnej. Ze względu na swój uniwersalny charakter podręcznik może też
być wykorzystywany przez praktyków, zwłaszcza pracodawców, związkowców oraz
funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.
Kraków, 10 marca 2022 r.

Krzysztof W. Baran

Dział pierwszy
CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

Rozdział I

POJĘCIE, SYSTEMATYKA I ZAKRES
PRZEDMIOTOWY PRAWA PRACY
1. Definicja i systematyka prawa pracy
Normy prawne regulujące świadczenie pracy były w przeszłości rozmaicie
określane. W doktrynie prawa posługiwano się takimi pojęciami, jak: prawo
robotnicze, fabryczne bądź nawet socjalne albo przemysłowe. W latach 50.
XX w. powszechnie przyjęła się nazwa „prawo pracy”1. Została ona ostatecznie utrwalona po wejściu w życie Kodeksu pracy w 1975 r.

ujęcie
historyczne

Pojęcie prawa pracy jest rozmaicie pojmowane. Jego legalna definicja, oparta
na art. 9 § 1 k.p., to przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki stron pracowników i pracodawców
oraz postanowienia układów zbiorowych i opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron
stosunku pracy. Odnosi się ona w płaszczyźnie przedmiotowej do stosunku
pracy, a w podmiotowej – do jego stron. W swej istocie ma ona charakter
partykularny, a zatem i niekompleksowy. Dlatego też doktryna prawa pracy
wypracowała znacząco szersze definicje tej dyscypliny prawa. W klasycznym
ujęciu2 przedmiotem zainteresowań prawa pracy jest praca dobrowolnie podporządkowana, społecznie doniosła, wykonywana osobiście, w celach zarobkowych przez osobę fizyczną zwaną pracownikiem, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy.

definicja prawa
pracy

1
Por. B.M. Ćwiertniak [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I. Część ogólna prawa pracy,
red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 20 i powołana tam literatura.
2
Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część 1. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986, s. 7.
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Na obecnym poziomie rozwoju i skorelowanej z nim ekspansji uzasadniona
wydaje się jeszcze szersza definicja prawa pracy. W płaszczyźnie naukowej3
może być ono pojmowane jako zbiór norm, tj. przepisów i postanowień regulujących bezpośrednio lub pośrednio stosunki prawne związane ze świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy. Tego rodzaju generalne
ujęcie ma charakter heterogeniczny w tym sensie, że łączy wymiar przedmiotowy z podmiotowym. Ze względu na swą ogólność wymagają doprecyzowania przedmioty tej dyscypliny przez wskazanie konkretnych kategorii stosunków pracy4 regulowanych jej normami. Mam tu na myśli 6 zasadniczych
rodzajów stosunków prawnych, a to:
1) umowne – wynikające z relacji obligacyjnych powstałych na tle umów
o pracę jako aktów kreujących stosunek pracy;
2) pozaumowne – wynikające z relacji publicznoprawno-obligacyjnych,
powstałych na tle mianowania, powołania oraz wyboru jako aktów
kreujących stosunek pracy;
3) zbiorowe – wynikające z relacji kolektywnych między podmiotami reprezentującymi interesy osób wykonujących pracę zarobkową (zatrudnionych) i pracodawców w środowisku pracy;
4) procesowe – wynikające z relacji zaistniałych w związku z likwidowaniem sporów w środowisku pracy;
5) kontrolne – wynikające z mechanizmów kontroli i nadzoru nad środowiskiem pracy.
6) karne – wynikające z penalizacji czynów zabronionych w stosunkach
pracy.
Na tym tle powstaje problem, czy prawo pracy należy zaliczyć do prawa prywatnego czy publicznego. W klasycznym Ulpianowskim5 ujęciu, sformułowanym w Digestach, prawem publicznym jest to, które dotyczy ustroju państwa rzymskiego, prywatnym zaś to, które odnosi się do korzyści jednostek.
Nie wchodząc w skomplikowane delimitacje dokonywane przez współczesną
teorię prawa, wyrażam pogląd, że prawo pracy ma charakter heterogeniczny,
gdyż chroni interesy (utilitas) tak państwowe, jak i prywatne (jednostkowe).
Prawo pracy nie dysponuje własną specjalną metodą regulacji, posługuje
się więc zarówno metodą cywilistyczną (niewładczą), jak i administracyjną
(władczą)6, czyni to kompleksowo, regulując funkcjonowanie stosunków pracy, dlatego bywa zaliczane do tzw. prawa sektorów.
3
W doktrynie (np. B.M. Ćwiertniak [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 36–37) wyróżnia się też kontekst aplikacyjny i dydaktyczny
znaczenia pojęcia prawa pracy.
4
Por. np. J. Stelina [w:] System prawa pracy, t. I. Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa
2017, s. 124 i n. oraz cytowana tam literatura.
5
Por. np. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 27.
6
Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część 1..., s. 10 i n.
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Prawo pracy jest zarówno prawem materialnym, jak i formalnym. Z jednej
strony bowiem reguluje bezpośrednio stosunki prawne między podmiotami
działającymi w środowisku pracy, z drugiej zaś czyni to w sposób pośredni przez określenie zasad realizacji prawa materialnego. Ta druga kategoria
norm ma charakter akcesoryjny w tym sensie, że ma za zadanie służyć wcielaniu w życie norm materialnoprawnych. Obie te kategorie norm prawa pracy
pozostają w ścisłej symbiozie, co sprawia, że ich precyzyjne rozgraniczenie
w poszczególnych przypadkach może nasuwać poważne trudności.
W klasycznych założeniach, na których został skonstruowany ten podręcznik, materialne prawo pracy dzieli się na dwa zasadnicze działy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Do obu tych części odnoszą się kwestie ogólne,
mające w swej istocie charakter uniwersalny.
Indywidualne prawo pracy to zbiór norm określających prawa i obowiązki
stron stosunku pracy o charakterze materialnoprawnym. Możliwe jest też
jego szersze pojmowanie obejmujące wszelkie regulacje związane z następcami prawnymi pracownika i pracodawcy. Oba te ujęcia pozostają w koincydencji z używanym nader często pojęciem prawa stosunku pracy7.

pojęcie
indywidualnego
prawa pracy

W wymiarze przedmiotowym indywidualne prawo pracy8 obejmuje swym
zakresem wszystkie akty kreujące stosunek pracy, zarówno umowne, jak
i pozaumowne. Uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnoprawnym
z nich wynikające odnoszą się do wszystkich płaszczyzn obligacyjnych, począwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez jego treść i przekształcenie,
skończywszy na ustaniu. Oczywiście nie zawsze możliwa jest ścisła delimitacja konkretnego uprawnienia i skorelowanego z nim obowiązku. Ze względu
na naturalny w gospodarce brak ustandaryzowania stosunku pracy nie ma
możliwości ich enumeratywnego wyliczenia, możliwe są jedynie egzemplifikacje, na przykład według sekwencji kodeksowej. W efekcie jego zakres
przedmiotowy może zostać określony tylko prima facie.

zakres
przedmiotowy
indywidualnego
prawa pracy

W indywidualnym prawie pracy możliwe jest jeszcze wyróżnienie prawa powszechnego i urzędniczego. To pierwsze odnosi się w wymiarze podmiotowym do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę (zarówno
zwykłych, jak i spółdzielczych). Z kolei prawo urzędnicze reguluje w sposób
szczególny status pracowników zatrudnionych na podstawie pozaumow-

podziały
indywidualnego
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7

Por. J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń
2017, s. 61 i n.
8
Por. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 245; A. Świątkowski, Indywidualne prawo
pracy, Gdańsk–Kraków 2001, s. 12; K. Kolasiński, Prawo pracy i ubezpieczenia społecznego, Toruń 1999, s. 19–20, K.W. Baran [w:] System prawa pracy, t. II. Indywidualne prawo pracy. Część
ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017, s. 23 i n. i powołana tam literatura.
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nych aktów kreujących stosunek pracy w służbie publicznej (np. w służbie
cywilnej, samorządzie terytorialnym, sądownictwie i prokuraturze). Ostatnie dziesięciolecia cechuje go coraz silniejsza atrofia, uchwalane są bowiem
kolejne ustawy, które – zazwyczaj w sposób niekompleksowy, wręcz partykularny – regulują status prawny coraz to węższych grup pracowników zatrudnionych w rozmaitych działach administracji publicznej.
pojęcie
zbiorowego
prawa pracy

Zbiorowe prawo pracy 9 to zbiór norm regulujących kolektywne prawa i obowiązki podmiotów reprezentujących pracowników i pracodawców. Konkretnie ma ono za przedmiot relacje między związkami zawodowymi i organami
partycypacyjnymi a pracodawcami i organizacjami ich skupiającymi oraz
między tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej,
a także dialogu społecznego. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
z 5.07.2018 r.10 rozszerzyła prawo zrzeszania się w związkach na osoby wykonujące pracę zarobkową na innych podstawach niż stosunek pracy. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych na podstawach cywilnoprawnych
oraz samozatrudnionych. Uzasadnia to de lege lata posługiwanie się, na
określenie tego zbioru norm, pojęciem „zbiorowe prawo zatrudnienia”. Tak
też został zatytułowany dział trzeci niniejszego podręcznika.
Formalne prawo pracy to zbiór norm regulujących realizacje norm materialnego prawa pracy. Można podzielić je na procesowe prawo pracy oraz organizacyjne prawo pracy. W ujęciu wąskim procesowe prawo pracy to normy
określające likwidowanie indywidualnych sporów pracy na drodze sądowej,
zarówno przed sądami pracy, jak i innymi sądami. W szerszym wymiarze
procesowe prawo pracy to normy regulujące wszelkie mechanizmy normatywne likwidowania sporów pracy zarówno w trybie sądowym, jak i pozasądowym (np. pojednawczym bądź arbitrażowym).
Schemat 1. Prawo pracy
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9

Por. B.M. Ćwiertniak [w:] System prawa pracy, t. V. Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran,
Warszawa 2014, s. 51 i powołana tam literatura; P. Nowik, Kilka uwag na temat pojęcia „zbiorowego prawa zatrudnienia” [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia, red. J. Stelina, J. Szmit, Warszawa
2018, s. 85 i n.
10
Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1608).
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Organizacyjne prawo pracy to normy regulujące ustrój wszelkich rodzajów
organów ochrony prawnej funkcjonujących w środowisku pracy. Mam tu na
myśli zarówno sądy (także pracy), jak i rozmaite organy arbitrażowe oraz
inspekcyjno-kontrolne (np. PIP). W płaszczyźnie funkcjonalnej istnieje nierozerwalna więź między procesowym prawem pracy a organizacyjnym prawem pracy. O ile to pierwsze określa kinetykę postępowania, to drugie – jego
statystykę, tj. strukturę i właściwość organów.

2. Zatrudnienie niepracownicze
Immanentną cechą stosunków pracy w cywilizacji industrialnej jest pluralizm podstaw świadczenia pracy. Obok zatrudnienia o charakterze prawnopracowniczym, regulowanym przez prawo pracy, masowy wymiar ma
zatrudnienie w ramach innych podstaw prawnych, zwane zatrudnieniem
niepracowniczym11. Jest ono w nauce prawa pojmowane w zróżnicowany
sposób. Opierając się na zasadach idealizacyjnej teorii nauki, można wyróżnić dwa podstawowe zakresy znaczeniowe. W ujęciu węższym przez zatrudnienie niepracownicze pojmuje się świadczenie pracy na podstawach
cywilnoprawnych lub/i samozatrudnienie. Z kolei w szerokim znaczeniu zatrudnienie niepracownicze jest pojmowane jako swoiste przeciwieństwo
zatrudnienia pracowniczego regulowanego normami prawa pracy. Negatywna definicja zatrudnienia niepracowniczego nie wydaje się wystarczająco
precyzyjna ze względu na swój, w istocie nieograniczony, zakres podmiotowo-przedmiotowy. Dlatego też za merytorycznie uzasadnioną uważam definicję heterogeniczną, zgodnie z którą zatrudnienie niepracownicze obejmuje
wszelkie nieincydentalne świadczenie pracy, z wyjątkiem zatrudnienia w ramach stosunku pracy12.

ogólna
charakterystyka

Kierując się specyfiką świadczonej pracy oraz jego regulacją normatywną,
do zatrudnienia niepracowniczego zaliczam stosunki prawne o charakterze:
– cywilnoprawnym,
– administracyjnoprawnym,
– penalnoprawnym,
– ustrojowoprawnym,
– gospodarczoprawnym,
– handlowoprawnym,

podział
zatrudnienia
niepracowniczego

11

Por. K.W. Baran, O relacjach logicznych pomiędzy pojęciami prawa pracy i prawa zatrudnienia [w:] Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi, red. R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz,
K. Stopka, A. Tomanek, Wrocław 2021, s. 29 i n.
12
Por. K.W. Baran [w:] System prawa pracy, t. VII. Zatrudnienie niepracownicze, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 21 i n. oraz powołana tam literatura.
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Podręcznik stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem.
Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy
oraz ubezpieczeń społecznych.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:
• części ogólnej prawa pracy,
• indywidualnego prawa pracy,
• zbiorowego prawa zatrudnienia,
• procesowego prawa pracy,
• prawa ubezpieczeń społecznych.
W 4. wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych
dokonane w ciągu ostatnich lat. Odnoszą się one w szczególności do ochrony rodzicielstwa oraz
danych osobowych kandydatów i pracowników. Ponadto omówiono zmiany w prawie pracy
związane z pandemią COVID-19 oraz dostosowaniem polskiego porządku prawnego do regulacji
unijnych. W niezbędnym zakresie uaktualniono także orzecznictwo i literaturę przedmiotu.
Przedstawione zostały również projektowane zmiany w prawie pracy dotyczące:
• pracy zdalnej,
• ochrony sygnalistów,
• równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów,
• kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.�
Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego. Książka jest zatem nie tylko użytecznym narzędziem w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także cennym źródłem wiedzy dla praktyków działających
w stosunkach pracy, zwłaszcza pracodawców, związkowców oraz funkcjonariuszy wymiaru
sprawiedliwości.
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