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Dział i. KoDeKS pracy

Rozdział 1. Ogólne wiadomości 
o prawie pracy

Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa pracy

Prawo pracy to gałąź prawa regulująca stosunki pracy podporządkowanej oraz stosunki 
prawne z pracą podporządkowaną związane, takie jak stosunki odszkodowawcze. Defi-
nicja ta ma odróżnić wykonywanie czynności na rzecz innej osoby, na podstawie innych, 
cywilnoprawnych stosunków prawnych zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej 
oraz od stosunków administracyjnoprawnych, polegających na świadczeniu pracy przez 
osoby pozbawione wolności na podstawie skierowania przez dyrektora zakładu karne-
go. Aktywność zleceniobiorcy nie ma bowiem charakteru pracy podporządkowanej, co 
odróżnia stosunki cywilnoprawne od stosunku pracy w wąskim ujęciu, w przypadku zaś 
administracyjnego skierowania do pracy osób pozbawionych wolności, podporządko-
wanie jest związane z nadrzędną rolą organu administracyjnego. 
Prawo pracy jako gałąź prawa zostało wyodrębnione z prawa cywilnego, stąd obie gałęzie 
prawa mają wspólną metodę regulacji. Łączność prawa pracy z prawem cywilnym wy-
rażona została również w art. 300 KP, zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych 
należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne 
z zasadami prawa pracy. Podstawą wyodrębnienia prawa pracy z prawa cywilnego był ro-
dzaj stosunków prawnych i społecznych regulowanych przez prawo pracy, przede wszyst-
kim charakter stosunku pracy. Swoistość stosunku pracy wyraża się w jego szczególnych 
cechach, które odróżniają go od stosunków cywilnoprawnych, a także administracyjno-
prawnych, w ramach których świadczona jest praca. Do właściwości tych należą:
1) dobrowolność zobowiązania – odmiennie od stosunków administracyjnoprawnych, 
2) zarobkowy charakter stosunku pracy, 
3) osobisty charakter świadczenia pracy, 
4) podporządkowanie pracownika wyrażające się przede wszystkim w możliwości wy-

dawania pracownikowi poleceń dotyczących pracy.
Stosunek prawny, którego przedmiotem będzie świadczenie szeroko pojętej pracy, a który 
nie będzie spełniać choćby jednego z powyższych kryteriów, nie będzie zaliczony do sto-
sunku pracy, a prawa i obowiązki stron nie będą podlegały regulacji norm prawa pracy.
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Prawo pracy nie normuje więc treści następujących stosunków:
1) działalności wykonywanej na własny rachunek, takiej jak działalność gospodarcza czy 

rzemieślnicza,
2) umowy zlecenia, o dzieło, umowy agencyjnej, charakteryzujących się brakiem pod-

porządkowania pracowniczego i możliwością nieosobistego realizowania umowy,  
tj. powierzenia wykonania umowy zastępcy,

3) pracy wykonywanej przez więźniów osadzonych w zakładach karnych, w ramach 
skierowania do pracy w trybie administracyjnym przez dyrektora zakładu karnego. 

Prawo pracy z uwagi na rodzaj regulowanych stosunków pracowniczych dzieli się na:
1) indywidualne prawo pracy – regulujące indywidualne, wzajemne prawa i obowiązki 

poszczególnego pracownika i pracodawcy;
2) zbiorowe prawo pracy regulujące stosunki prawne pomiędzy pracodawcą lub orga-

nizacją pracodawców a zawiązkami zawodowymi lub innym przedstawicielstwem 
pracowników jako zbiorowości. Zbiorowe prawo pracy dotyczy w szczególności za-
wierania układów zbiorowych, porozumień czy rozwiązywania sporów zbiorowych. 
Reguluje więc ono interesy ekonomiczne i socjalne grup pracowniczych oraz praco-
dawców. 

Zagadnienie 2. Źródła prawa pracy

Źródła powszechnie obowiązującego prawa zostały wskazane przez Konstytucję RP.
Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczy-
pospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
rozporządzenia. Normy powszechnie obowiązującego prawa mogą znajdować się rów-
nież w aktach prawa miejscowego. 
Wymienione wyżej źródła prawa pełnią równocześnie rolę powszechnie obowiązują-
cych źródeł prawa pracy w takim zakresie, w jakim art. 9 KP wskazuje, że źródłem pra-
wa pracy są te akty prawne, które określają prawa oraz obowiązki pracowników i pra-
codawców.

Źródła prawa pracy
Konstytucja RP jako źródło prawa pracy wprowadza podstawowe zasady, jakim powin-
no odpowiadać prawo pracy jako gałąź prawa.
Ustawy, w tym najistotniejsze źródło prawa pracy, jakim jest Kodeks pracy. Zakres pod-
miotowy i przedmiotowy Kodeksu pracy obejmuje ogół pracowników, bez względu 
na rodzaj stosunku pracy łączących ich z pracodawcą oraz ich wzajemne prawa i obo-
wiązki. Regulacja treści stosunków pracy w Kodeksie pracy nie jest jednak pełna, gdyż  
w art. 5 KP, zawarto uprawnienie do uregulowania stosunków pracy określonej kategorii 
pracowników w przepisach szczególnych. Do takich kategorii należą przykładowo pra-
cownicy zatrudnieni na podstawie:
1) mianowania – przypadki nawiązania stosunku pracy na tej podstawie zostały okre-

ślone w odrębnych ustawach (np. ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela t.j. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
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2) spółdzielczej umowy o pracę (ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.),

3) powołania – w przypadkach wskazanych w przepisach odrębnych (np. zastępcy wój-
ta, burmistrza – prezydenta miasta, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika 
województwa ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223,  
poz. 1458 ze zm.).

Zgodnie z art. 5 KP w takich przypadkach do określonej kategorii pracowników, których 
stosunek pracy regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie-
uregulowanym tymi przepisami.
Niekompletność Kodeksu pracy wyraża się również w odesłaniu do odpowiedniego sto-
sowania przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 KP). Dlatego też chociaż Kodeks pracy 
nie reguluje trybów zawierania umów, wad oświadczenia woli, form czynności praw-
nych itp., to będą one miały zastosowanie poprzez odpowiednie stosowanie Kodeksu 
cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Umowy międzynarodowe po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo ważnym źró-
dłem prawa pracy stały się przepisy unijne wprowadzone do naszego systemu prawne-
go na skutek ratyfikowania traktatów unijnych. Normy unijne obowiązują bezpośrednio  
w ramach porządku prawnego Rzeczypospolitej, na mocy art. 90 Konstytucji RP – od 
dnia ich wejścia w życie, bez konieczności odrębnego ich ratyfikowania. Prawo wspólno-
towe powinno być również bezpośrednio stosowane przez organy administracji publicz-
nej i sądy oraz jest źródłem praw i obowiązków podmiotów prawa. 
Rozporządzenia wydawane na podstawie delegacji ustawowej zawierają normy precy-
zujące regulacje zawarte w ustawach.
Już w treści samego Kodeksu pracy zostało zawartych wiele takich delegacji ustawowych. 
Można tu np. wskazać:
1) art. 97 § 4 KP – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. 

w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania 
i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),

2) art. 126 § 1 KP – rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie wspólnej 
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (t.j. Dz.U. z 1996 r.  
Nr 143, poz. 663 ze zm.).

Kodeks pracy wprowadził również inne niż wskazane w Konstytucji RP źródła prawa 
pracy, specyficzne dla tej gałęzi prawa.
Zgodnie z art. 9 § 1 KP ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się 
przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, 
określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia ukła-
dów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulami-
nów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 
Powołany przepis rozszerza pojęcie źródeł prawa pracy do postanowień określających 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy:
1) zawartych w układach zbiorowych pracy, 
2) opartych na ustawie porozumieniach zbiorowych,
3) zawartych w regulaminach i statutach.

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy
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Są to więc źródła prawa pracy powstałe z woli stron stosunku pracy, tj. w drodze umów 
o pracę czy porozumień partnerów socjalnych, czyli związków zawodowych lub przed-
stawicielstwa pracowników z pracodawcą lub organizacją pracodawców. 
Powszechne i specyficzne źródła prawa pracy pozostają w układzie hierarchicznym 
w tym znaczeniu, że postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbioro-
wych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż 
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Oznacza to, że nor-
my powszechnie obowiązującego prawa mają charakter nadrzędny wobec norm zawar-
tych w postanowieniach partnerów socjalnych w tym znaczeniu, że źródła powszechnie 
obowiązującego prawa zakazują wprowadzania w innych aktach mniej korzystnych praw 
i obowiązków. Taki sam stosunek podporządkowania dotyczy regulaminów i statutów, 
których postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowie-
nia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.
Zakaz stosowania mniej korzystnych rozwiązań w aktach zbiorowego prawa pracy nie 
oznacza jednak, że nie mogą one inaczej kształtować praw i obowiązków pracowniczych 
niż powszechnie obowiązujące prawo pracy. Odmienna treść tych aktów nie może być 
mniej korzystna dla pracowników, natomiast prawa i obowiązki pracownicze zawarte 
w układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych czy regulaminach i statu-
tach mogą korzystniej kształtować treść indywidualnych stosunków pracy, inaczej niż to 
wynika z przepisów prawa pracy (zob. wyr. SN z 17.2.2000 r., I PKN 541/99, OSNP 2001, 
Nr 14, poz. 464).
Zgodnie z art. 9 § 4 KP postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na 
ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obo-
wiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, 
nie obowiązują. 
Pozbawienie mocy prawnej dyskryminujących postanowień źródeł prawa pracy jest 
związane z zasadą zakazu dyskryminacji obowiązującą w prawie pracy. 
Zgodnie z art. 91 KP 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. Prze-
pis ten ma na celu ochronę ekonomicznych interesów pracodawcy, gdyż w drodze ta-
kiego porozumienia może on dokonać ograniczenia swoich kosztów będących przy-
wilejami pracowniczymi. Regulacja ta chroni również interes pracownika, ponieważ 
pozwala zapobiec redukcjom zatrudnienia bądź upadłości albo likwidacji pracodawcy 
i tym samym służy utrzymaniu miejsc pracy. Możliwość zawieszenia stosowania prze-
pisów prawa pracy została ograniczona wyłącznie do postanowień stworzonych przez 
partnerów ekonomicznych, tj. układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych 
czy regulaminów i statutów. Niedopuszczalnym jest zawieszenie w drodze porozumie-
nia obowiązywania przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów 
wykonawczych. 
Stronami porozumienia są: pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja 
związkowa. Jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumie-
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nie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyję-
tym u tego pracodawcy.
W treści porozumienia strony określają, które postanowienia układów zbiorowych pra-
cy, porozumień zbiorowych czy regulaminów i statutów:
1) zostają zawieszone,
2) w jakim zakresie, tj. w całości lub w części,
3) okres zawieszenia.
Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy jest ograniczony w czasie, nie może 
trwać dłużej niż przez 3 lata.
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu z mocy prawa nie stosuje się warun-
ków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy 
zawartych w zawieszonych postanowieniach układów zbiorowych pracy, porozumień 
zbiorowych, regulaminów czy statutów.
Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Możliwość zawieszenia obowiązywania niektórych postanowień prawa pracy nie naru-
sza uprawnień stron zawartych w art. 24127 KP, który wprowadza możliwość zawieszenia 
w drodze porozumienia stosowania w całości zakładowego lub ponadzakładowego ukła-
du zbiorowego pracy. 

Zagadnienie 3. Podstawowe zasady prawa 
pracy

W drugim rozdziale Kodeksu pracy zostały wyodrębnione podstawowe zasady prawa 
pracy. Stanowią one kanon najważniejszych praw i obowiązków stron stosunku pracy. 
Podstawowe zasady prawa pracy mają również wpływ na wykładnie innych przepisów 
prawa pracy, które powinny być interpretowane zgodnie z tymi zasadami. Niektóre z za-
sad stanowią powtórzenie przepisów Konstytucji RP, co nadaje im szczególnie istotne 
znaczenie w tej gałęzi prawa.

zasada wolności pracy
Zgodnie z art. 10 § 1 KP każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wy-
jątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. 
Norma ta ma charakter zasady konstytucyjnej, gdyż art. 65 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, 
że każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca 
pracy. Wyjątki określa ustawa. Konstytucja RP, a za nią Kodeks pracy, wprowadza prawo 
do wolnego wyboru zarówno profesji, jak i pracodawcy. 
Prawo do swobodnego wyboru rodzaju pracy jest ograniczone kwalifikacjami pracow-
nika oraz wymogami stawianymi przez prawo określonym rodzajom działalności za-
wodowej (np. lekarzom, farmaceutom). Prawo do wykonywania zawodu może być pra-
cownikowi odebrane tylko na mocy orzeczenia sądowego, aktu administracyjnego czy 
orzeczenia organu dyscyplinarnego.

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy
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Jednocześnie państwo ma obowiązek prowadzić politykę zmierzającą do pełnego pro-
duktywnego zatrudnienia.

zasada określania minimalnego wynagrodzenia za pracę
Oznacza ona obowiązek państwa do określania minimalnej wysokości wynagrodzenia 
za pracę. Zasada ta jest powtórzeniem normy konstytucyjnej, zawartej w art. 65 ust 4  
Konstytucji RP.  Państwo realizuje obowiązek określania minimalnego wynagrodzenia 
za pracę poprzez coroczne ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów (art. 2 ust. 4 
ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. Nr 200, poz. 1679 
ze zm.). 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może 
być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W razie zastrzeżenia w umowie 
o pracę czy w innym akcie wynagrodzenia niższego niż minimalne, postanowienia tej 
umowy są w tym zakresie nieważne, a w ich miejsce obowiązuje strony kwota minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. W 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 
1500 zł, a od 1.1.2013 r. wynosi 1600 zł.

zasada swobody nawiązania stosunku pracy 
Zgodnie z art. 11 KP nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, 
bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli 
pracodawcy i pracownika. Zasada ta nie tylko wprowadza autonomię woli stron doty-
czącą nawiązania stosunku pracy, wyboru rodzaju umowy o pracę czy innej podstawy 
stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy, ale także zasadę wolności zatrudnienia, 
określającą prawo swobody doboru pracownika przez pracodawcę oraz swobodę wy-
boru pracodawcy przez pracownika. Stanowi więc rozwinięcie zasady wolności pracy 
określonej w art. 10 § 1 KP.

zasada szanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych 
pracownika 
Pojęcie dóbr osobistych zostało określone w art. 23 KC. Są to w szczególności: zdro-
wie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska oraz inne doprecyzowane przez doktrynę i orzecznictwo. Kodeks 
cywilny określa również uprawnienia pracownicze w razie naruszenia dóbr osobistych  
(art. 24 KC w zw. z art. 300 KP), takie jak żądanie zaniechania naruszeń, usunięcia jego 
skutków, zadośćuczynienie czy odszkodowanie. Naruszenie zasady poszanowania god-
ności i innych dóbr osobistych pracownika rodzi również po stronie pracownika prawo 
do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 KP, a jeśli na-
ruszenie godności i dóbr osobistych jest przejawem dyskryminacji (art. 183a KP) bądź 
mobbingu (art. 943 KP), pracownik może dochodzić odszkodowania na podstawie prze-
pisów regulujących tę instytucję. 
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zasada równego traktowania w zatrudnieniu
Zgodnie z art. 112 KP pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w zatrudnieniu. Przepis ten rozwija konstytucyjną zasadę równości podmiotów 
wobec prawa określoną w art. 32 Konstytucji RP oraz zasadę równości kobiet i męż-
czyzn, w tym w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności co do prawa do za-
trudnienia i awansowania, do zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji oraz do jedna-
kowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości (art. 33 Konstytucji RP). W razie 
naruszenia zasady równości w zatrudnieniu Kodeks pracy w art. 183a–183b wprowadza 
zasady dochodzenia przez pracownika roszczeń z tego tytułu. 

zakaz dyskryminacji 
Artykuł 113 KP wprowadza zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu – czy to 
bezpośredniej, czy pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, po-
chodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie 
na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Zasada ta stanowi rozwinięcie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji określonej 
w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

zasada prawa do godziwego wynagrodzenia 
Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa 
w dziedzinie płac, poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

zasada prawa do wypoczynku 
Kodeks pracy w art. 14 realizuje tę zasadę poprzez regulacje dotyczące czasu pracy, go-
dzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy oraz urlopów wypoczynkowych, określając 
maksymalną długość pracy pracownika oraz wymiar jego odpoczynku.
Zapewnienie pracownikowi odpowiedniego odpoczynku gwarantuje prawidłowe i wy-
dajne wykonywanie obowiązków pracowniczych. Zasada prawa do wypoczynku jest za-
sadą konstytucyjną, gdyż Konstytucja RP w art. 66 ust. 2 statuuje prawo pracownika do 
określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów oraz wpro-
wadza zasadę, że maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Zasada ta została określona w art. 15 KP i stanowi powtórzenie normy konstytucyjnej  
z art. 66 ust. 1. Oznacza ona obowiązek pracodawcy wprowadzenia w zakładzie pracy bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienia przez pracodawcę wykonywa-
nia obowiązków pracowniczych z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

zasada zaspokajania przez pracodawcę bytowych, socjalnych i kultural�
nych potrzeb pracowników 
Realizacja tej zasady przez pracodawcę jest uzależniona od możliwości i warunków pra-
codawcy.

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy


