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Wykaz skrótów

Akty prawne

Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolno-

EKPC

ści sporządzona w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284
z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.)

k.c.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.)

k.k.

ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r.
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 13,
poz. 94 z późn. zm.)

k.k. z 1969 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Konstytucja RP

(Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (tekst jedn.:

k.p.

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.)
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilne-

k.p.c.
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go (Dz. U. Nr 43, poz. 296
z późn. zm.)
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

k.r.o.

ustawa z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych

k.s.h.

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037
z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze (tekst jedn.:

pr. spółdz.

Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach

pr. stow.

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (wersja skonsolido-

TFUE

wana: Dz. Urz. UE C 83
z 30.03.2010)
Traktat o Unii Europejskiej, spo-
rządzony w Maastricht dnia 7 lu-

TUE

tego 1992 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 90, poz. 864 z późn. zm.).
ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r.
o europejskich radach zakłado-

u.e.r.z.

wych (Dz. U. Nr 62, poz. 556
z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników

u.i.p.p.k.

i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550
z późn. zm.)
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym

u. KRS
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(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych

u.o.d.o.

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach

u.p.p.e.

emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1207 z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbioro-

u.r.s.z.

wych (Dz. U. Nr 55, poz. 236
z późn. zm.)
ustawa z dnia 22 lipca 2006 r.
o spółdzielni europejskiej (Dz. U.
Nr 149, poz. 1077 z późn. zm.)

u. SCE

ustawa z dnia 4 marca 2005 r.
o europejskim zgrupowaniu inte-

u. SE

resów gospodarczych i spółce
europejskiej (Dz. U. Nr 62,
poz. 551 z późn. zm.)
ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy

u.s.i.p.

(Dz. U. Nr 35, poz. 163
z późn. zm.)
ustawa z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwią-

u.z.g. (ustawa o zwolnieniach
grupowych)

zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844 z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konku-

u.z.n.k.

rencji (tekst jedn.: Dz. U.
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z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (tekst

u.z.z.

jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854 z późn. zm.)
ustawa z dnia 8 października
1982 r. o związkach zawodowych

u.z.z. z 1982 r.

(jedn. tekst: Dz. U. z 1985 r.
Nr 54, poz. 277 z późn. zm.)

Publikatory, czasopisma

Gdańskie Studia PrawniczeGSP

Monitor PrawniczyM. Praw.

Monitor Prawa PracyM.P.Pr.

Orzecznictwo Sądów Apelacyj-
nych

OSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Izba Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Izba Cywilna

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Izba Karna i Wojskowa

OSNKW

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-
nych i Spraw Publicznych

OSNP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Sądów Polskich
i Komisji Arbitrażowych

OSPiKA

Orzecznictwo Trybunału Konsty-
tucyjnego

OTK

Państwo i PrawoPiP
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Praca i Zabezpieczenie SpołecznePiZS

Przegląd Prawa HandlowegoPPH

Prawo PracyPr. Pracy

Prawo SpółekPr. Spółek

Przegląd SądowyPS

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny

RPEiS

Studia PrawniczeSt. Praw.

Inne

Centrum Badania Opinii Społecz-
nej

CBOS

Krajowy Rejestr SądowyKRS

Międzynarodowa Organizacja
Pracy

MOP

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

Trybunał SprawiedliwościTS

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny

WSA

zakładowa organizacja związko-
wa

ZOZ
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