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Wstęp
O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci
tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię
prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy
dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i
przyswajanie rządzących nim zależności.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w
tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze
przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę,
ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory
tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy. Szczegółowe wskazówki
dotyczące nauki ze skryptów zawarłem w mojej książce Jak uczyć się prawa?
Oddając w Wasze ręce skrypt z Kodeksu pracy, należy wyjaśnić, że nie jest on w stu
procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał
grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia
najważniejszych słów danego zagadnienia. Struktura skryptu bazuje na układzie
kodeksowym.
Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami
stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki
lub pracy z kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski.
By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu,
zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. W
zależności od kontekstu, skrót dotyczyć może liczby pojedynczej lub mnogiej danego
wyrażenia.
adwokat Michał Wysocki
lipiec 2021, Piła
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Skróty
W opracowaniu wykorzystano następujące skróty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy albo bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
KC – Kodeks cywilny;
KP – Kodeks pracy;
KPC – Kodeks postępowania cywilnego;
OIP – Okręgowy Inspektor Pracy;
OZ – organizacja związkowa;
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy;
PPOŻ – przepisy przeciwpożarowe
RP – Rzeczypospolita Polska;
UOP – umowa o pracę;
UZP – układy zbiorowe pracy;
ZOZ – zakładowa organizacja związkowa.
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Przepisy ogólne
Przepisy wstępne
Zagadnienia ogólne:
1. KP określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
2. pracownik - osoba zatrudniona na podstawie UOP, spółdzielczej UOP, powołania, wyboru lub
mianowania
3. pracodawca - jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników
4. w przypadku jednostki czynności z pracownikiem wykonuje:
1. osoba lub organ zarządzający tą jednostką
2. inna wyznaczona osoba
5. powyższe odpowiednio stosuje się do pracodawcy będącego osobą fizyczną
6. pragmatyki służbowe - jeśli konkretna grupa pracowników ma przepisy szczególne, KP stosuje
się w nieuregulowanym zakresie
7. nadużycie prawa podmiotowego:
1. nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego
2. takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony
Źródła prawa pracy:
1. katalog:
1. KP
2. inne przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
3. postanowienia UZP
4. postanowienia innych ustawowych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów
określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
2. hierarchia:
1. postanowienia UZP i innych porozumień, regulaminów i statutów nie mogą być mniej
korzystne dla pracowników niż KP, ustawy i akty wykonawcze
2. postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystna dla pracowników od
UZP i porozumień zbiorowych
3. postanowienia UZP, porozumień, regulaminów i statutów naruszające zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu nie obowiązują
Zawieszenie stosowania przepisów zakładowych:
1. warunek - jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy
2. forma - można zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub części przepisów
prawa pracy
3. wyjątek - porozumienie nie może dotyczyć KP, innych ustaw lub aktów wykonawczych
4. podmioty zawierające porozumienie:
1. pracodawca i reprezentująca pracowników OZ
2. jeśli brak OZ - pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym
u tego pracodawcy
5. czas trwania - maksymalnie 3 lata
6. porozumienie pracodawca przekazuje właściwemu OIP
7. powyższe zasady nie naruszają przepisu o zawieszeniu stosowania układu zakładowego

9|Strona

Podstawowe zasady prawa pracy
Zasada prawa do pracy:
1.
2.
3.
4.

każdy ma prawo swobodnie wybrać pracę
zabronić wykonywania zawodu można tylko ustawą
państwo określa minimalne wynagrodzenie za pracę
państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia

Zasada równości i niedyskryminacji:
1. pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków (w szczególności kobiety i mężczyźni)
2. zakazuje się jakiejkolwiek dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze
względu na:
1. płeć
2. wiek
3. niepełnosprawność
4. rasę
5. religię
6. narodowość
7. przekonania polityczne
8. przynależność związkową
9. pochodzenie etniczne
10. wyznanie
11. orientację seksualną
12. zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
13. zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
Prawo do godziwego wynagrodzenia:
1. pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia
2. warunki realizacji prawa określają przepisy i polityka państwa
3. przykład: ustalanie minimalnego wynagrodzenia
Zaspokajanie potrzeb pracowników:
1. pracodawca ma obowiązek zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
2. warunek - pracodawca ma ku temu możliwości i warunki
Zasada uprzywilejowania pracownika:
1. postanowienia UOP oraz innych aktów stanowiących podstawę stosunku pracy nie mogą być
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy
2. postanowienia mniej korzystne są nieważne i stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy
3. postanowienia naruszające zasadę równego traktowania są nieważne - stosuje się
odpowiednie przepisy lub postanowienia niedyskryminujące
Prawo do zrzeszania się:
1. pracownicy i pracodawcy w celu reprezentacji i ochrony swoich praw mogą się zrzeszać w
organizacje i przystępować do nich
2. zasady zrzeszania się określają:
1. ustawa o związkach zawodowych
2. ustawa o organizacjach pracodawców
3. inne przepisy
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Pozostałe zasady:
1. zasada swobody umów - nawiązanie stosunku pracy i ustalenie jego warunków wymaga
zgodnego oświadczenia pracodawcy i pracownika
2. zasada poszanowania dóbr osobistych - pracodawca ma szanować godność i inne dobra
osobiste pracownika
3. prawo do wypoczynku – zapewniane przez przepisy prawa pracy
4. BHP – pracodawca ma obowiązek przestrzegać BHP
5. podnoszenie kwalifikacji - pracodawca ma ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
6. partycypacja pracownicza - pracownicy mają prawo uczestniczyć w zarządzaniu zakładem pracy
na zasadach określonych w odrębnych przepisach
7. pracodawcy i organy administracji mają tworzyć warunki do korzystania z partycypacji
pracowniczej oraz prawa zrzeszania się
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