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ków z osiąganiem celów i zadań realizowanych przez praco-
dawcę (funkcja motywacyjna). Korzystając z tej swobody pra-
codawca musi jednak pamiętać o ogólnych zasadach prawa 
pracy, np. w zakresie równego traktowania pracowników.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy 
opracowywaniu nowego regulaminu wynagradzania lub zmian 
w regulaminie już obowiązującym. Przedstawiona została też 
procedura wprowadzania jego wejścia w życie w wariantach 
zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji związkowych 
lub ich braku. Książka przydatna będzie również w sytuacjach 
nietypowych, wymagających podejmowania różnorodnych 
działań dotyczących regulaminu wynagradzania, np. w związku 
z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodaw-
cę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo 
decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu. 

W celu ułatwienia pracy w książce zawarto nie tylko omówienie 
możliwości ukształtowania poszczególnych elementów regula-
minu, ale do każdego opisywanego zagadnienia przygotowany 
został przykładowy zapis postanowienia regulaminu wyróżnio-
ny pismem pochyłym. Kwestie najważniejsze oraz sprawy wy-
magające szczególnej uwagi, w których w praktyce najczęściej 
popełniane są błędy podkreślono ujęciem w ramki. Graficznie 
wyróżnione są ponadto przyporządkowane do poszczególnych 
obszarów tematycznych odpowiedzi na autentyczne pytania 
praktyków, pochodzące w przeważającej mierze z maili i dyżu-
rów telefonicznych przygotowanych dla użytkowników porta-
lu EkspertBeck.pl. Ponadto dla szybkiego odnalezienia poszu-
kiwanych treści na marginesach stron umieszczono informacje 
o tematyce poruszanej w danym fragmencie. 

W części ostatniej przedstawiono wybór przepisów Kodeksu 
pracy i przepisów wykonawczych, których wykorzystanie jest 
niezbędne lub użyteczne przy opracowywaniu regulaminu. 
Funkcji tej służą też zamieszczone na końcu wzory regulami-
nu. Wzory te powinny być jednak traktowane jako przykłado-
we, ponieważ konstrukcja systemu wynagradzania wymaga 
uwzględniania potrzeb i wymagań konkretnego pracodawcy. 

1. zakres regulacji regulaminu 
wynagradzania

1.1. charakter prawny regulaminu 
wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest aktem prawnym obowiązują-
cym u konkretnego pracodawcy. Jego funkcją jest określenie 
warunków wynagradzania w sposób dostosowany do spe-
cyfiki działalności prowadzonej w konkretnym zakładzie, 
utrwalenie warunków wynagradzania oraz informowanie 
o treści praw i obowiązków stron stosunku pracy w zakresie 
warunków zatrudnienia i wynagradzania.

WaŻNe

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagra
dzania pracowników w sposób dostosowany do specyfiki 
działalności prowadzonej przez pracodawcę.

Wprowadzenie w życie regulaminu wynagradzania jest ko-
rzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jest to 
podstawowy akt zakładowy określający prawa i obowiąz-
ki stron stosunku pracy w zakresie wynagradzania za pracę 
oraz innych świadczeń związanych z pracą. Postanowienia 
regulaminu wynagradzania powinny być więc sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny, tak by na ich podstawie możliwe 
było ustalenie treści indywidualnego stosunku pracy, łączą-
cego konkretnego pracownika z konkretnym pracodawcą.

Postanowienia regulaminu wynagradzania wchodzą w skład 
obowiązującego u pracodawcy prawa pracy (art. 9 § 1 KP), 
przez co kształtują treść indywidualnych stosunków 
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Co do zasady warunki wynagradzania za pracę i przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy 
zbiorowe pracy (art. 771 KP). Zawarcie układu zbiorowego 
nie jest jednak obowiązkowe, w przypadku braku regula-
cji układowej zastosowanie mają regulaminy wynagradza-
nia. Regulamin ten obowiązuje tylko do czasu objęcia pra-
cowników zakładowym lub ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy (art. 772 § 3 KP). Oznacza to, że regula-
min wynagradzania zasadniczo traktowany jest jako źródło 
prawa pracy o charakterze przejściowym. Może on mieć jed-
nak charakter trwały, jeśli w zakładzie nie działają zakłado-
we organizacje związkowe (stroną reprezentującą pracow-
ników przy zawieraniu układu zbiorowego pracy może być 
tylko zakładowa organizacja związkowa) lub też organizacje 
takie w zakładzie działają, ale partnerzy społeczni nie prze-
jawiają woli zawarcia układu zbiorowego pracy. W praktyce 
zdarzają się sytuacje, że nawet w dużych zakładach regula-
min wynagradzania obowiązuje przez wiele lat. Nie przewi-
dziano bowiem zakresu czasowego, który ograniczałby moż-
liwość funkcjonowania regulaminu wynagradzania.

1.2. Umiejscowienie regulaminu 
wynagradzania w hierarchii źródeł prawa

Regulamin wynagradzania należy do kategorii wewnątrz-
zakładowych (swoistych) źródeł prawa pracy. Obszar jego 
regulacji ogranicza się przedmiotowo do obowiązków pra-
codawcy i pracowników w zakresie ustalenia warunków 
wynagradzania pracowników oraz innych świadczeń zwią-
zanych z pracą w zakładzie. 

Sprawy wynagrodzenia za pracę określają przede wszyst-
kim układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania oraz 
umowy o prace. Hierarchię tych przepisów określają nastę-
pujące przepisy: 
– art. 9 KP – określa ogólną zależność między poszczegól-

nymi kategoriami źródeł prawa pracy, 
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pracy zatrudnionych u pracodawcy pracowników. Ustalenia 
regulaminu zobowiązują zatem pracodawcę do realizowa-
nia określonego systemu wynagradzania, w szczególności 
w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz in-
nych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Mogą być 
też źródłem roszczeń pracowników, dochodzonych na dro-
dze sądowej. Regulamin wynagradzania ma więc doniosłe 
znaczenie prawne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowni-
ków. Bardzo istotne jest precyzyjne i jednoznaczne sformu-
łowanie jego postanowień.

UWaga! 
Wprowadzenie regulamin wynagradzania przeciwdzia
ła nadmiernej uznaniowości w ustalaniu wynagrodzeń, 
systematyzuje system wynagradzania i pozwala mu 
nadać bardziej motywacyjny charakter.

Dzięki regulaminowi wynagradzania pracownicy poznają 
możliwości płacowe na określonych stanowiskach pracy, co 
może być dla nich zachętą do podnoszenia kwalifikacji i sta-
rannego wykonywania powierzonych zadań, w celu uzyska-
nia awansu płacowego lub przeniesienia na lepiej płatne 
stanowisko. Istnienie regulaminu wynagradzania pozwala 
też w pewnym stopniu na porównanie wysokości wynagro-
dzeń i w ten sposób potwierdzenie realizacji zasady równe-
go traktowania w zakresie wynagrodzeń.

Nie bez znaczenia jest też dla pracowników gwarancja nie-
zmienności systemu wynagradzania określonego regulami-
nem wynagradzania. Wypowiedzenie warunków płacowych 
wynikających z regulaminu wynagradzania bez uprzedniej 
zmiany regulaminu jest nieskuteczne, tzn. nie powoduje ob-
niżenia wynagrodzenia za pracę (wyrok SN z 6.10.2004 r., 
I PK 569/03, OSNP 2005, Nr 11–12, poz. 154).

Korzyści dla 
pracowników

Korzyści dla 
pracowników

1. Zakres regulacji regulaminu wynagradzania 1.2. Umiejscowienie regulaminu wynagradzania w hierarchii…



4 4 � �

Co do zasady warunki wynagradzania za pracę i przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy 
zbiorowe pracy (art. 771 KP). Zawarcie układu zbiorowego 
nie jest jednak obowiązkowe, w przypadku braku regula-
cji układowej zastosowanie mają regulaminy wynagradza-
nia. Regulamin ten obowiązuje tylko do czasu objęcia pra-
cowników zakładowym lub ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy (art. 772 § 3 KP). Oznacza to, że regula-
min wynagradzania zasadniczo traktowany jest jako źródło 
prawa pracy o charakterze przejściowym. Może on mieć jed-
nak charakter trwały, jeśli w zakładzie nie działają zakłado-
we organizacje związkowe (stroną reprezentującą pracow-
ników przy zawieraniu układu zbiorowego pracy może być 
tylko zakładowa organizacja związkowa) lub też organizacje 
takie w zakładzie działają, ale partnerzy społeczni nie prze-
jawiają woli zawarcia układu zbiorowego pracy. W praktyce 
zdarzają się sytuacje, że nawet w dużych zakładach regula-
min wynagradzania obowiązuje przez wiele lat. Nie przewi-
dziano bowiem zakresu czasowego, który ograniczałby moż-
liwość funkcjonowania regulaminu wynagradzania.

1.2. Umiejscowienie regulaminu 
wynagradzania w hierarchii źródeł prawa

Regulamin wynagradzania należy do kategorii wewnątrz-
zakładowych (swoistych) źródeł prawa pracy. Obszar jego 
regulacji ogranicza się przedmiotowo do obowiązków pra-
codawcy i pracowników w zakresie ustalenia warunków 
wynagradzania pracowników oraz innych świadczeń zwią-
zanych z pracą w zakładzie. 

Sprawy wynagrodzenia za pracę określają przede wszyst-
kim układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania oraz 
umowy o prace. Hierarchię tych przepisów określają nastę-
pujące przepisy: 
– art. 9 KP – określa ogólną zależność między poszczegól-

nymi kategoriami źródeł prawa pracy, 

Przejściowy 
charakter 
regulaminu 
wynagradzania

Przejściowy 
charakter 
regulaminu 
wynagradzania

Hierarchia 
przepisów 
regulujących 
wynagrodzenie 

Hierarchia 
przepisów 
regulujących 
wynagrodzenie 

pracy zatrudnionych u pracodawcy pracowników. Ustalenia 
regulaminu zobowiązują zatem pracodawcę do realizowa-
nia określonego systemu wynagradzania, w szczególności 
w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz in-
nych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Mogą być 
też źródłem roszczeń pracowników, dochodzonych na dro-
dze sądowej. Regulamin wynagradzania ma więc doniosłe 
znaczenie prawne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowni-
ków. Bardzo istotne jest precyzyjne i jednoznaczne sformu-
łowanie jego postanowień.

UWaga! 
Wprowadzenie regulamin wynagradzania przeciwdzia
ła nadmiernej uznaniowości w ustalaniu wynagrodzeń, 
systematyzuje system wynagradzania i pozwala mu 
nadać bardziej motywacyjny charakter.

Dzięki regulaminowi wynagradzania pracownicy poznają 
możliwości płacowe na określonych stanowiskach pracy, co 
może być dla nich zachętą do podnoszenia kwalifikacji i sta-
rannego wykonywania powierzonych zadań, w celu uzyska-
nia awansu płacowego lub przeniesienia na lepiej płatne 
stanowisko. Istnienie regulaminu wynagradzania pozwala 
też w pewnym stopniu na porównanie wysokości wynagro-
dzeń i w ten sposób potwierdzenie realizacji zasady równe-
go traktowania w zakresie wynagrodzeń.

Nie bez znaczenia jest też dla pracowników gwarancja nie-
zmienności systemu wynagradzania określonego regulami-
nem wynagradzania. Wypowiedzenie warunków płacowych 
wynikających z regulaminu wynagradzania bez uprzedniej 
zmiany regulaminu jest nieskuteczne, tzn. nie powoduje ob-
niżenia wynagrodzenia za pracę (wyrok SN z 6.10.2004 r., 
I PK 569/03, OSNP 2005, Nr 11–12, poz. 154).

Korzyści dla 
pracowników

Korzyści dla 
pracowników

1. Zakres regulacji regulaminu wynagradzania 1.2. Umiejscowienie regulaminu wynagradzania w hierarchii…



� � 

– art. 24126 § 1 KP – określa stosunek między zakłado-
wym układem zbiorowym pracy a układem ponadzakła-
dowym, 

– art. 18 KP – określa stosunek między umową o pracę 
i innymi aktami skutkującymi powstaniem stosunku 
pracy a przepisami prawa pracy, 

– art. 91 KP i 24127 KP – określa wpływ zawieszenia obo-
wiązywania przepisów zakładowych na regulacje pła-
cowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisach art. 9 § 2 i § 3 KP 
postanowienia normatywne regulaminu nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników niż przepisy znajdują-
ce się, w myśl art. 9 § 1 KP, na wyższym szczeblu w hierar-
chii źródeł prawa pracy, tj. Kodeksu pracy oraz innych ustaw 
i aktów wykonawczych, a także układów zbiorowych pracy 
i porozumień zbiorowych.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy mają 
przede wszystkim semiimperatywny charakter, a więc wy-
znaczone w nich standardy świadczeń mogą być w aktach 
prawnych wewnątrzzakładowych przekraczane w kierunku 
korzystnym dla pracownika. Akt hierarchicznie niższy, lecz 
korzystniejszy dla pracownika, ma zatem w prawie pracy 
pierwszeństwo zastosowania przed aktem hierarchicz-
nie wyższym (wyrok SN z 27.2.2003 r., I PK 361/02, OSNP 
2003, Nr 14, poz. 7). Tak samo jest też ukształtowana rela-
cja pomiędzy postanowieniami regulaminu wynagradzania 
oraz umową o pracę lub pozostałymi podstawami nawiąza-
nia stosunku pracy (art. 18 KP), dla których regulamin jest 
źródłem prawa wyższego rzędu.

WaŻNe

Przepis art. 9 KP ustanawia zakaz zawierania w przepi
sach wewnątrzzakładowych rozstrzygnięć mniej korzystnych 
dla pracownika niż zawarte w aktach państwowych (wyższej 
rangi). Wnioskując a contrario w aktach niższej rangi dopusz
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cza się możliwość wprowadzenia postanowień odmiennych 
od państwowych, o ile są one korzystniejsze dla pracownika 
niż przepisy państwowe. Powyższą regułę określa się zasadą 
uprzywilejowania pracownika.

Regulamin wynagradzania należy do źródeł prawa pracy 
usytuowanych najniżej w hierarchii tych źródeł, co ozna-
cza, że jego postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla 
pracowników niż przepisy zawarte w pozostałych źródłach 
prawa pracy, tj. niż regulacje ustalone w prawie państwo-
wym (Kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia wykonawcze) 
oraz w prawie wewnątrzzakładowym wyższej rangi (układ 
zbiorowy pracy, porozumienia zbiorowe). Postanowienia 
regulaminu wynagradzania mniej korzystne dla pracowni-
ka niż przepisy prawa pracy wyższego rzędu nie mają mocy 
wiążącej.

PRzyKŁaD

Pracodawca wprowadził regulamin wynagradza
nia przewidujący minimalne wynagrodzenie za pracę w peł
nym wymiarze czasu pracy w wysokości 1000 zł. Takie ustale
nie regulaminowe jest sprzeczne z postanowieniami ustawy 
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
Nr 200, poz. 1��9 ze zm.), w związku z czym nie ma mocy wią
żącej, ponieważ następuje tu kolizja ze źródłem prawa wyż
szego rzędu (wyrok SN z 2�.9.200� r., II PK �42/0�, Legalis, 
Nr 1824��).

Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą naru-
szać zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W przy-
padku sprzeczności postanowień regulaminu wynagra-
dzania z zasadą równego traktowania pracowników 
w zatrudnieniu, z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przyna-
leżność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-
tację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas 
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oraz w prawie wewnątrzzakładowym wyższej rangi (układ 
zbiorowy pracy, porozumienia zbiorowe). Postanowienia 
regulaminu wynagradzania mniej korzystne dla pracowni-
ka niż przepisy prawa pracy wyższego rzędu nie mają mocy 
wiążącej.

PRzyKŁaD

Pracodawca wprowadził regulamin wynagradza
nia przewidujący minimalne wynagrodzenie za pracę w peł
nym wymiarze czasu pracy w wysokości 1000 zł. Takie ustale
nie regulaminowe jest sprzeczne z postanowieniami ustawy 
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
Nr 200, poz. 1��9 ze zm.), w związku z czym nie ma mocy wią
żącej, ponieważ następuje tu kolizja ze źródłem prawa wyż
szego rzędu (wyrok SN z 2�.9.200� r., II PK �42/0�, Legalis, 
Nr 1824��).

Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą naru-
szać zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W przy-
padku sprzeczności postanowień regulaminu wynagra-
dzania z zasadą równego traktowania pracowników 
w zatrudnieniu, z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przyna-
leżność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-
tację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas 
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określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, postanowienia regulaminu wynagra-
dzania nie obowiązują (art. 9 § 4 KP). 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, może powstać py-
tanie o relację między postanowieniami regulaminu „mniej 
korzystnymi dla pracownika niż przepisy prawa pracy wyż-
szego rzędu” (art. 9 § 2 i § 3 KP), a postanowieniami „na-
ruszającymi zasadę równego traktowania w zatrudnieniu” 
(art. 9 § 4 KP). W obu przypadkach postanowienia takie nie 
mają mocy wiążącej. Można więc stwierdzić, że ich charak-
ter jest bardzo zbliżony.

Regulamin wynagradzania należy do zakładowych źródeł 
prawa pracy, a podstawą jego wydania jest ustawa – art. 772 
Kodeksu pracy. Warunkiem uznania danego regulaminu 
za źródło prawa pracy jest jego oparcie o przepisy źród-
ła prawa wyższego rzędu i ustalenie w granicach zawarte-
go w nich upoważnienia. Treść regulaminu wynagradzania 
nie może zatem wykraczać poza zakres upoważnienia za-
wartego w art. 772 KP. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, regula-
min wynagradzania ma charakter normatywny i jego wyda-
nie stanowi akt z zakresu tworzenia prawa, a nie czynność 
prawną w rozumieniu art. 58 KC. Ważność (skuteczność) 
tego aktu podlega ocenie z punktu widzenia zasad tworze-
nia prawa, w tym zasady oparcia o przepisy wyższego rzędu 
i wydania w granicach upoważnienia zawartego w tych 
przepisach (wyrok z 18.12.2002 r., I PKN 693/01, OSNP 200, 
Nr 12, poz. 8). 

Zgodnie z art. 9 § 4 KP postanowienia regulaminów określa-
jących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające 
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązu-
ją. Dosłowne odczytanie tego przepisu mogłoby prowadzić 
do wniosku, że nie obowiązuje postanowienie regulaminu, 
które wprowadza nieusprawiedliwione uprzywilejowanie. 
Tak jednak art. 9 § 4 KP nie można rozumieć. Stosowanie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu powinno po-
legać na podwyższeniu świadczeń należnych pracowni-
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kom traktowanym gorzej. Nie obowiązuje więc postano-
wienie, które w określonym zakresie pozbawia świadczeń 
jednych pracowników, a przez to faworyzuje innych. Ozna-
cza to, że na podstawie art. 9 § 4 KP pracownik traktowany 
gorzej może domagać się uprawnień przyznanych w regula-
minie pracownikom traktowanym lepiej, a nie że uprawnień 
tych pozbawieni są pracownicy traktowani w sposób ko-
rzystniejszy. Zastosowanie art. 9 § 4 KP do dyskryminujące-
go postanowienia regulaminu należy więc odczytywać jako 
przyznające świadczenie pracownikom traktowanym gorzej 
na równych zasadach z pracownikami traktowanymi lepiej.

PRzyKŁaD

W regulaminie wynagradzania ustalono, że pracow
nikom przysługuje bilet miesięczny stanowiący refundację 
kosztu dojazdu do pracy, jeśli są zatrudnieni na pełnym eta
cie. Takie postanowienie będzie naruszało zasadę równego 
traktowania pracowników z uwagi na różnicowanie ze wzglę
du na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze cza
su pracy. Będzie więc nieważne z mocy prawa (art. 9 § 4 KP). 
Wyrównanie sytuacji pracowników może w takim przypadku 
polegać na zapewnieniu takich biletów miesięcznych wszyst
kim pracownikom (podwyższenie uprawnień pracownikom 
dyskryminowanym) albo na rezygnacji z refundowania do
jazdu do pracy (obniżenie uprawnień pracownikom uprzywi
lejowanym). W wyroku z 12.9.200� r. (I PK 89/0�, OSNP 200�, 
Nr 19–20, poz. 29�) SN wyraził opinię, że na podstawie art. 9 
§ 4 KP pracownik traktowany gorzej może domagać się upraw
nień przyznanych w akcie wewnątrzzakładowym pracowni
kom lepiej traktowanym. Nie oznacza to, że tych uprawnień 
są pozbawieni pracownicy traktowani w sposób korzystniej
szy. Zatem stosowanie zasady równego traktowania w zatrud
nieniu powinno polegać na podwyższaniu świadczeń należ
nych pracownikom traktowanym gorzej.
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określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, postanowienia regulaminu wynagra-
dzania nie obowiązują (art. 9 § 4 KP). 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, może powstać py-
tanie o relację między postanowieniami regulaminu „mniej 
korzystnymi dla pracownika niż przepisy prawa pracy wyż-
szego rzędu” (art. 9 § 2 i § 3 KP), a postanowieniami „na-
ruszającymi zasadę równego traktowania w zatrudnieniu” 
(art. 9 § 4 KP). W obu przypadkach postanowienia takie nie 
mają mocy wiążącej. Można więc stwierdzić, że ich charak-
ter jest bardzo zbliżony.

Regulamin wynagradzania należy do zakładowych źródeł 
prawa pracy, a podstawą jego wydania jest ustawa – art. 772 
Kodeksu pracy. Warunkiem uznania danego regulaminu 
za źródło prawa pracy jest jego oparcie o przepisy źród-
ła prawa wyższego rzędu i ustalenie w granicach zawarte-
go w nich upoważnienia. Treść regulaminu wynagradzania 
nie może zatem wykraczać poza zakres upoważnienia za-
wartego w art. 772 KP. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, regula-
min wynagradzania ma charakter normatywny i jego wyda-
nie stanowi akt z zakresu tworzenia prawa, a nie czynność 
prawną w rozumieniu art. 58 KC. Ważność (skuteczność) 
tego aktu podlega ocenie z punktu widzenia zasad tworze-
nia prawa, w tym zasady oparcia o przepisy wyższego rzędu 
i wydania w granicach upoważnienia zawartego w tych 
przepisach (wyrok z 18.12.2002 r., I PKN 693/01, OSNP 200, 
Nr 12, poz. 8). 

Zgodnie z art. 9 § 4 KP postanowienia regulaminów określa-
jących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające 
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązu-
ją. Dosłowne odczytanie tego przepisu mogłoby prowadzić 
do wniosku, że nie obowiązuje postanowienie regulaminu, 
które wprowadza nieusprawiedliwione uprzywilejowanie. 
Tak jednak art. 9 § 4 KP nie można rozumieć. Stosowanie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu powinno po-
legać na podwyższeniu świadczeń należnych pracowni-
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kom traktowanym gorzej. Nie obowiązuje więc postano-
wienie, które w określonym zakresie pozbawia świadczeń 
jednych pracowników, a przez to faworyzuje innych. Ozna-
cza to, że na podstawie art. 9 § 4 KP pracownik traktowany 
gorzej może domagać się uprawnień przyznanych w regula-
minie pracownikom traktowanym lepiej, a nie że uprawnień 
tych pozbawieni są pracownicy traktowani w sposób ko-
rzystniejszy. Zastosowanie art. 9 § 4 KP do dyskryminujące-
go postanowienia regulaminu należy więc odczytywać jako 
przyznające świadczenie pracownikom traktowanym gorzej 
na równych zasadach z pracownikami traktowanymi lepiej.

PRzyKŁaD

W regulaminie wynagradzania ustalono, że pracow
nikom przysługuje bilet miesięczny stanowiący refundację 
kosztu dojazdu do pracy, jeśli są zatrudnieni na pełnym eta
cie. Takie postanowienie będzie naruszało zasadę równego 
traktowania pracowników z uwagi na różnicowanie ze wzglę
du na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze cza
su pracy. Będzie więc nieważne z mocy prawa (art. 9 § 4 KP). 
Wyrównanie sytuacji pracowników może w takim przypadku 
polegać na zapewnieniu takich biletów miesięcznych wszyst
kim pracownikom (podwyższenie uprawnień pracownikom 
dyskryminowanym) albo na rezygnacji z refundowania do
jazdu do pracy (obniżenie uprawnień pracownikom uprzywi
lejowanym). W wyroku z 12.9.200� r. (I PK 89/0�, OSNP 200�, 
Nr 19–20, poz. 29�) SN wyraził opinię, że na podstawie art. 9 
§ 4 KP pracownik traktowany gorzej może domagać się upraw
nień przyznanych w akcie wewnątrzzakładowym pracowni
kom lepiej traktowanym. Nie oznacza to, że tych uprawnień 
są pozbawieni pracownicy traktowani w sposób korzystniej
szy. Zatem stosowanie zasady równego traktowania w zatrud
nieniu powinno polegać na podwyższaniu świadczeń należ
nych pracownikom traktowanym gorzej.
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UWaga! 
Nieważności postanowienia regulaminu z uwagi na 
naruszenie zasady równego traktowania nie należy ro
zumieć jako całkowitej utraty mocy obowiązującej dys
kryminujących postanowień regulaminu. Postanowie
nia te nie obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim 
pogarszają sytuację określonej grupy pracowników 
w stosunku do pozostałych pracowników.

PytaNie

Pracodawca przyznał pracownikom wykonującym pra
cę górniczą specjalne świadczenie pieniężne (nagroda z okazji Dnia 
Górnika, 14. pensja) uzależnione od stażu pracy górniczej, przy czym 
uzależnił możliwość zaliczenia stażu od tego, czy praca górnicza była 
wykonywana w kraju, czy za granicą. Czy takie zróżnicowanie świad
czenia jest zgodne z prawem?

oDPoWieDŹ

Podstawą przyznawania specjalnych przywilejów i uprawnień gór
nikom są przesłanki przedmiotowe dotyczące charakteru pracy gór
niczej (przede wszystkim znaczna uciążliwość tej pracy). Wszyscy 
górnicy zatrudniani pod ziemią mają w tej sferze tę samą istotną 
cechę faktyczną, ponieważ wykonują pracę górniczą. Zróżnicowa
nie ich uprawnień z uwagi na miejsce wykonywania pracy górniczej 
(w kraju bądź za granicą) nie pozostaje w żadnym związku z celem 
przepisów je przyznających, bo ani to miejsce, ani wysokość wyna
grodzenia otrzymywanego za pracę (w kraju bądź za granicą) nie po
zbawiają pracy górniczej szczególnej właściwości, zasługującej na 
wyróżnienie, jaką jest jej charakter. Wobec tego podmiotowe wyłą
czenie górników „zatrudnionych za granicą RP” spod normatywnego 
oddziaływania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy 
(lub regulaminu wynagradzania) nie obowiązuje w zakresie narusza
jącym zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, gdy pozbawia 
górników zatrudnionych pod ziemią należnych im rocznych świad
czeń premiowych (np. nagrody z okazji Dnia Górnika lub dodatko
wej tzw. 14. pensji), które przysługują wszystkim pracownikom (gór
nikom), co stanowi dyskryminacyjne ukształtowanie (bezpodstawne 
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odebranie) należnych górnikom rocznych składników wynagrodze
nia za pracę (art. 18�a § 1–�, art. 18�b § 1 pkt 2 i art. 18�c KP) (wyrok SN 
z 12.4.2012 r., II PK 21�/11, OSNP 201�, Nr �–�, poz. ��). Takie zróż
nicowanie świadczeń narusza zasadę równego traktowania (art. 112 
KP), a tym samym takie postanowienia układowe nie obowiązują 
(art. 9 § 4 KP) (wyrok SN z �.9.2012 r., II PK ��/12, Legalis Nr ��2�94).

Nie obowiązują tylko te postanowienia regulaminów wy-
nagradzania, które naruszają zasadę równego traktowa-
nia w zatrudnieniu (art. 9 § 4 KP). Zamieszczona w tym 
przepisie norma prawna odnosi się do postanowień naru-
szających zasadę równego traktowania pracowników ze 
wszystkich powodów wymienionych w art. 112, art. 113 
i art. 183a KP. W opinii Sądu Najwyższego pojęcie dyskrymi-
nacji (art. 113 KP) należy odróżnić od „zwykłego” nierów-
nego traktowania (art. 112 KP), bo dyskryminacja oznacza 
gorsze traktowanie pracownika ze względu na jego cechę 
lub właściwość, określaną w Kodeksie pracy jako przyczy-
na (w języku prawniczym także jako podstawa lub kryte-
rium) dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekona-
nia, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność 
związkową (wyrok SN z 10.9.1997 r., I PKN 246/97, OSNA-
PiUS 1998, Nr 12, poz. 360; z 19.1.1998 r., I PKN 484/97, 
OSNAPiUS 1998, Nr 24, poz. 710; z 24.3.2000 r., I PKN 
314/99, OSNAPiUS 2001, Nr 15, poz. 480; z 17.2.2004 r., I PK 
386/03, OSNP 2005, Nr 1, poz. 6; z 5.5.2005 r., III PK 14/05, 
OSNP 2005, Nr 23, poz. 376; z 9.1.2007 r., II PK 180/06, 
OSNP 2008, Nr 3–4, poz. 36; z 18.8.2009 r., I PK 28/09, Le-
galis Nr 491813). Normatywne wyróżnienie dyskryminacji, 
jako kwalifikowanej postaci nierównego traktowania, służy 
przeciwdziałaniu najbardziej nagannym i szkodliwym spo-
łecznie przejawom nierównego traktowania. Uzasadnia to 
wdrożenie takich szczególnych rozwiązań prawnych słu-
żących zwalczaniu tego rodzaju nierówności, jak konstruk-
cja dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (art. 183a § 4 
KP), zachęcania do nierównego traktowania z wyżej wymie-
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UWaga! 
Nieważności postanowienia regulaminu z uwagi na 
naruszenie zasady równego traktowania nie należy ro
zumieć jako całkowitej utraty mocy obowiązującej dys
kryminujących postanowień regulaminu. Postanowie
nia te nie obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim 
pogarszają sytuację określonej grupy pracowników 
w stosunku do pozostałych pracowników.

PytaNie

Pracodawca przyznał pracownikom wykonującym pra
cę górniczą specjalne świadczenie pieniężne (nagroda z okazji Dnia 
Górnika, 14. pensja) uzależnione od stażu pracy górniczej, przy czym 
uzależnił możliwość zaliczenia stażu od tego, czy praca górnicza była 
wykonywana w kraju, czy za granicą. Czy takie zróżnicowanie świad
czenia jest zgodne z prawem?

oDPoWieDŹ

Podstawą przyznawania specjalnych przywilejów i uprawnień gór
nikom są przesłanki przedmiotowe dotyczące charakteru pracy gór
niczej (przede wszystkim znaczna uciążliwość tej pracy). Wszyscy 
górnicy zatrudniani pod ziemią mają w tej sferze tę samą istotną 
cechę faktyczną, ponieważ wykonują pracę górniczą. Zróżnicowa
nie ich uprawnień z uwagi na miejsce wykonywania pracy górniczej 
(w kraju bądź za granicą) nie pozostaje w żadnym związku z celem 
przepisów je przyznających, bo ani to miejsce, ani wysokość wyna
grodzenia otrzymywanego za pracę (w kraju bądź za granicą) nie po
zbawiają pracy górniczej szczególnej właściwości, zasługującej na 
wyróżnienie, jaką jest jej charakter. Wobec tego podmiotowe wyłą
czenie górników „zatrudnionych za granicą RP” spod normatywnego 
oddziaływania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy 
(lub regulaminu wynagradzania) nie obowiązuje w zakresie narusza
jącym zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, gdy pozbawia 
górników zatrudnionych pod ziemią należnych im rocznych świad
czeń premiowych (np. nagrody z okazji Dnia Górnika lub dodatko
wej tzw. 14. pensji), które przysługują wszystkim pracownikom (gór
nikom), co stanowi dyskryminacyjne ukształtowanie (bezpodstawne 
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odebranie) należnych górnikom rocznych składników wynagrodze
nia za pracę (art. 18�a § 1–�, art. 18�b § 1 pkt 2 i art. 18�c KP) (wyrok SN 
z 12.4.2012 r., II PK 21�/11, OSNP 201�, Nr �–�, poz. ��). Takie zróż
nicowanie świadczeń narusza zasadę równego traktowania (art. 112 
KP), a tym samym takie postanowienia układowe nie obowiązują 
(art. 9 § 4 KP) (wyrok SN z �.9.2012 r., II PK ��/12, Legalis Nr ��2�94).

Nie obowiązują tylko te postanowienia regulaminów wy-
nagradzania, które naruszają zasadę równego traktowa-
nia w zatrudnieniu (art. 9 § 4 KP). Zamieszczona w tym 
przepisie norma prawna odnosi się do postanowień naru-
szających zasadę równego traktowania pracowników ze 
wszystkich powodów wymienionych w art. 112, art. 113 
i art. 183a KP. W opinii Sądu Najwyższego pojęcie dyskrymi-
nacji (art. 113 KP) należy odróżnić od „zwykłego” nierów-
nego traktowania (art. 112 KP), bo dyskryminacja oznacza 
gorsze traktowanie pracownika ze względu na jego cechę 
lub właściwość, określaną w Kodeksie pracy jako przyczy-
na (w języku prawniczym także jako podstawa lub kryte-
rium) dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekona-
nia, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność 
związkową (wyrok SN z 10.9.1997 r., I PKN 246/97, OSNA-
PiUS 1998, Nr 12, poz. 360; z 19.1.1998 r., I PKN 484/97, 
OSNAPiUS 1998, Nr 24, poz. 710; z 24.3.2000 r., I PKN 
314/99, OSNAPiUS 2001, Nr 15, poz. 480; z 17.2.2004 r., I PK 
386/03, OSNP 2005, Nr 1, poz. 6; z 5.5.2005 r., III PK 14/05, 
OSNP 2005, Nr 23, poz. 376; z 9.1.2007 r., II PK 180/06, 
OSNP 2008, Nr 3–4, poz. 36; z 18.8.2009 r., I PK 28/09, Le-
galis Nr 491813). Normatywne wyróżnienie dyskryminacji, 
jako kwalifikowanej postaci nierównego traktowania, służy 
przeciwdziałaniu najbardziej nagannym i szkodliwym spo-
łecznie przejawom nierównego traktowania. Uzasadnia to 
wdrożenie takich szczególnych rozwiązań prawnych słu-
żących zwalczaniu tego rodzaju nierówności, jak konstruk-
cja dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (art. 183a § 4 
KP), zachęcania do nierównego traktowania z wyżej wymie-
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nionych powodów (art. 183a § 5 pkt 1 w zw. z art. 183a § 2 
KP), molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 i § 6 KP), szczegól-
nego rozkładu ciężaru dowodu w sprawach o dyskrymina-
cję (art. 183b § 1 KP) i inne. Wynika stąd jednocześnie, że 
przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do dyskryminacji 
nie mają zastosowania w przypadkach nierównego trakto-
wania niespowodowanego przyczyną uznaną za podstawę 
dyskryminacji (wyrok SN z 6.9.2012 r., II PK 35/12, Legalis 
Nr 552594).

Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania 
podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podsta-
wę w odpowiednio przekonywających argumentach. Argu-
menty te muszą mieć:
1) charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośred-

nim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, 
w których zawarta jest kontrolowana norma oraz słu-
żyć realizacji tego celu i treści; innymi słowy, wprowa-
dzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie 
uzasadniony; nie wolno ich dokonywać według dowol-
nie ustalonego kryterium;

2) charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, które-
mu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, 
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi in-
teresów, które zostaną naruszone w wyniku nierówne-
go potraktowania podmiotów podobnych;

3) związek z innymi wartościami, zasadami czy normami 
konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowa-
nie podmiotów podobnych

(z uzasadnienia orzeczenia TK z 3.9.1996 r., K 10/96, OTK 
1996, Nr 4, poz. 33; zob. też wyrok SN z 16.11.2001 r., I PKN 
696/00, OSNP 2003, Nr 20, poz. 486). 

WaŻNe

O naruszeniu zasady równego traktowania można 
mówić wówczas, gdy przepis regulaminu w sposób nieuspra
wiedliwiony (nieracjonalny) różnicuje sytuację prawną pod
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miotów posiadających te same cechy istotne (relewantne). 
Nie narusza zasady równości usprawiedliwione i racjonalne 
zróżnicowanie (dyferencjacja) sytuacji prawnej podmiotów ze 
względu na różniącą je cechę istotną.

1.3. Relacja regulaminu wynagradzania do 
regulaminu pracy

Regulamin wynagradzania i regulamin pracy to akty praw-
ne usytuowane na tym samym poziomie w hierarchii źródeł 
prawa pracy. Na tym kończy się jednak ich podobieństwo. 
Różni je natomiast zakres przedmiotowy i podmiotowy, cele 
regulacji, sposób wprowadzania, a ponadto trwałość regu-
lacji obejmowanej materii (regulamin pracy jest aktem do-
celowym, natomiast regulamin wynagradzania tymczaso-
wym). 

UWaga! 
Regulamin wynagradzania nie określa wszystkich 
spraw związanych z płacą pracownika. Niektóre kwe
stie organizacyjne pozostawione zostały do ustale
nia w regulaminie pracy. Dotyczy to terminu, miejsca, 
czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę 
(art. 1041 § 1 pkt � KP).

PytaNie

Czy ustalenie terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypła
ty wynagrodzenia może zostać umieszczone w regulaminie wyna
gradzania, a w regulaminie pracy w tym zakresie umieszczone zosta
nie ogólne odesłanie do postanowień regulaminu wynagradzania?
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dzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie 
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2) charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, które-
mu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, 
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi in-
teresów, które zostaną naruszone w wyniku nierówne-
go potraktowania podmiotów podobnych;

3) związek z innymi wartościami, zasadami czy normami 
konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowa-
nie podmiotów podobnych

(z uzasadnienia orzeczenia TK z 3.9.1996 r., K 10/96, OTK 
1996, Nr 4, poz. 33; zob. też wyrok SN z 16.11.2001 r., I PKN 
696/00, OSNP 2003, Nr 20, poz. 486). 
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O naruszeniu zasady równego traktowania można 
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miotów posiadających te same cechy istotne (relewantne). 
Nie narusza zasady równości usprawiedliwione i racjonalne 
zróżnicowanie (dyferencjacja) sytuacji prawnej podmiotów ze 
względu na różniącą je cechę istotną.
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prawa pracy. Na tym kończy się jednak ich podobieństwo. 
Różni je natomiast zakres przedmiotowy i podmiotowy, cele 
regulacji, sposób wprowadzania, a ponadto trwałość regu-
lacji obejmowanej materii (regulamin pracy jest aktem do-
celowym, natomiast regulamin wynagradzania tymczaso-
wym). 

UWaga! 
Regulamin wynagradzania nie określa wszystkich 
spraw związanych z płacą pracownika. Niektóre kwe
stie organizacyjne pozostawione zostały do ustale
nia w regulaminie pracy. Dotyczy to terminu, miejsca, 
czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę 
(art. 1041 § 1 pkt � KP).

PytaNie

Czy ustalenie terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypła
ty wynagrodzenia może zostać umieszczone w regulaminie wyna
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