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Zagadnienie 1

Źródła prawa pracy

Zapamiętaj!
	 Katalog	źródeł	prawa	pracy	wyznacza	Konstytucja	RP	(art. 87)	oraz	KP	
(art. 9).

	 W prawie	pracy	wyróżnia	się	źródła	prawa	niespotykane	w innych	gałę-
ziach	prawa.	Są nimi	układy	zbiorowe	pracy,	regulaminy,	statuty	oraz	same	
umowy	o pracę.

	 Źródła	prawa	pracy	dzieli	się	na powszechne	i autonomiczne.
	 W prawie	pracy	obowiązuje	hierarchia	źródeł	prawa	pracy,	do której	należą	
zarówno	powszechne,	jak	i autonomiczne	źródła	prawa.

1.1. Uwagi ogólne
W prawoznawstwie za źródła prawa uważa się zarówno fakty prawo two-

rzące (takie jak stanowienie, umowa, kształtowanie się prawa zwyczajowego 
i precedens prawotwórczy), jak i rezultaty tych faktów (takie jak np. ustawy)1. 
Na potrzeby niniejszego zagadnienia omówione zostaną źródła prawa ujmo-
wane jako rezultaty stanowienia względnie jako rezultaty stanowiącego źró-
dło prawa pracy konsensusu partnerów społecznych.

Rozważania wypada otworzyć prezentacją unormowania art. 87 ust. 1 
Konstytucji RP. Przepis ten wprowadza katalog źródeł powszechnie obowią-
zującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zalicza się: Konstytucję, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, w po-
danej hierarchii. Mogłoby wydawać się, że katalog źródeł prawa, o którym 
mowa w ustawie zasadniczej, ma charakter taksatywny. Za słusznością tego 
poglądu przemawiałaby zarówno wykładnia gramatyczna art. 87 Konstytu-

1 Zob. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 21.
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cji RP, jak też fakt nadrzędności Konstytucji względem innych aktów norma-
tywnych. Pogląd ten nie może się jednak utrzymać, z uwagi na art. 9 § 1 KP, 
który jednoznacznie stanowi, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie 
pracy, rozumie się przez to przepisy KP oraz przepisy innych ustaw i aktów 
wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, 
a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na usta-
wie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa 
i obowiązki stron stosunku pracy. Notabene omawiany art. 9 KP ma umoco-
wanie w Konstytucji RP, o czym będzie mowa dalej.

1.2. Katalog źródeł prawa pracy
1.2.1. Konstytucja

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Do prze-
pisów tego aktu normatywnego, ważnych z punktu widzenia prawa pracy, 
zaliczyć należy te zamieszczone w Rozdziale II, poświeconym wolnościom, 
prawom i obowiązkom człowieka i obywatela. Na szczególną uwagę zasługuje 
w tej mierze art. 65 ust. 1, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność 
wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. W ramach 
Konstytucji RP ustanowiono również generalną zasadę, według której stałe 
zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane, a formy i charakter dopuszczal-
nego zatrudniania określa ustawa (zob. art. 65 ust. 3 Konstytucji RP). Z regu-
lacji ustawy zasadniczej wypływa również szczególne zadanie władz publicz-
nych, mających prowadzić politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego 
zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym 
organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót 
publicznych i prac interwencyjnych (zob. art. 65 ust. 5 Konstytucji RP). Nie 
sposób pominąć również konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy oraz do dni wolnych od pracy 
i corocznych płatnych urlopów (zob. art. 66 Konstytucji RP).

1.2.2. Ustawy

Czołowe miejsce wśród aktów normatywnych tej kategorii zajmuje Kodeks 
pracy. Ustawa ta reguluje kompleksowo prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców. Jednakże warto pamiętać, że w stosunku do niektórych po-
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stanowień Kodeksu ustawodawca określił uregulowania szczególne, co do-
tyczy m.in. praw i obowiązków stron stosunku pracy powstałego w drodze 
powołania. Ustawodawca afirmuje przy tym zasadę prawną lex specialis de-
rogat legi generali, ograniczając stosowanie przepisów KP na rzecz uregulo-
wań odrębnych, na co wskazuje treść art. 5 KP. Zgodnie z brzmieniem tego 
uregulowania, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regu-
lują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregu-
lowanym tymi przepisami. Wśród ustaw, które w sposób szczególny regulują 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy są m.in. ustawa z 21.11.2008 r. o służ-
bie cywilnej2, ustawa z 6.4.1990 r. o Policji3, ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej4, ustawa z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnie-
rzy zawodowych5, ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych6, 
ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela7, ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lot-
nicze8 lub ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze9.

1.2.3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Normy prawa pracy mogą wynikać z bilateralnych albo multilateralnych 
umów międzynarodowych. Umowy ratyfikowane dzielą się na takie, w sto-
sunku do ratyfikacji których potrzebna jest zgoda wyrażona w ustawie oraz 
na takie, które w środowisku prawniczym zwykło się nazywać samowyko-
nalnymi.

Na „plusika”
Powszechnie przyjmuje się, że postanowienia umów międzynarodowych 
są skuteczne nie tylko w stosunku do państw, ale także mogą stanowić sa-
modzielną podstawę np. roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przed 
sądami krajowymi (tzw. normy samowykonalne). Aby jednak określone po-
stanowienie umowy międzynarodowej mogło być uznane za normę samowy-
konalną, to muszą być spełnione dwa warunki: warunek formalny – wymóg 

2 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.
3 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.
4 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.
5 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.
6 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202.
7 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.
8 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1393 ze zm.
9 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.
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ratyfikacji umowy oraz ogłoszenia jej tekstu w Dzienniku Ustaw oraz waru-
nek materialny – wymaganie kompletności normy umożliwiającej jej sto-
sowanie bez konieczności dodatkowej implementacji10. Spełnienie warunku 
materialnego należy rozważać przede wszystkim na gruncie elementów syn-
taktycznych normy prawnej.

Kompetencję ratyfikowania umów międzynarodowych posiada Prezydent 
RP. Warto wspomnieć, że ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej 
w ustawie, jeżeli umowa dotyczy (zob. art. 89 ust. 1 Konstytucji RP):
 pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych;
 wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytu-

cji RP;
 członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej;
 znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym;
 spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja wymaga 

ustawy.
Przykład
Wśród ratyfikowanych umów międzynarodowych, funkcjonujących w pol-
skim systemie prawnym, jest np. Europejska Karta Społeczna sporządzona 
w Turynie 18.10.1961 r.11, jak również Konwencja Rady Europy o zapobiega-
niu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzona 
w Stambule 11.5.2011 r., którą Prezydent RP ratyfikował na podstawie ustawy 
z 6.2.2015 r.12.

1.2.4. Układy zbiorowe pracy
1.2.4.1. Układ jako źródło prawa pracy

Zwyczaj zawierania układów zbiorowych pracy sięga okresu międzywojen-
nego. Problematyka stosowania tego źródła prawa pracy została unormowana 
w Dziale jedenastym KP.

10 Zob. uzas. wyr. SN z 21.11.2003 r., I CK 323/02, OSNC 2004, Nr 6, poz. 103.
11 Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.
12 Dz.U. z 2015 r. poz. 398.
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W ramach wcześniejszych rozważań wskazano, że konstytucyjny kata-
log źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie jest wyliczeniem wy-
czerpującym. Teza ta znajduje potwierdzenie przy omawianiu charakteru 
prawnego układów zbiorowych pracy, gdyż to właśnie one, obok porozumień 
zbiorowych, stanowią wyłom spod ustaleń wykładni tekstualnej art. 87 Kon-
stytucji RP.

Podniesiono w literaturze przedmiotu, że art. 87 Konstytucji RP nie wy-
mienia wśród źródeł prawa powszechnie obowiązującego układów zbioro-
wych pracy ani innych porozumień zbiorowych. Jednak art. 59 ust. 2 Kon-
stytucji RP przyznaje związkom zawodowym, jak również pracownikom i ich 
organizacjom, prawo do zawierania układów zbiorowych pracy oraz innych 
porozumień zbiorowych. Omawiane postanowienie Konstytucji RP zostało 
uznane za konstytucyjną podstawę obowiązywania układów zbiorowych 
pracy i innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie, jako źródeł 
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie należącym do prawa pracy13.

Wyróżnia się dwa rodzaje układów zbiorowych pracy (układ ponadzakła-
dowy i układ zakładowy).

UKŁAD ZBIOROWY PRACY

ponadzakładowy zakładowy

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierają: właściwy statutowo or-
gan ponadzakładowej organizacji związkowej (ze strony pracowników) oraz 
właściwy statutowo organ organizacji pracodawców w imieniu zrzeszonych 
w tej organizacji pracodawców (ze strony pracodawców). Zakładowy układ 
zbiorowy pracy zawiera natomiast pracodawca i zakładowa organizacja 
związkowa. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakłado-
wego przysługuje organizacji pracodawców uprawnionej do zawarcia układu 
ze strony pracodawców oraz każdej ponadzakładowej organizacji związkowej 
reprezentującej pracowników, dla których ma być zawarty układ. Jeżeli idzie 
o prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, przysługuje 
ona pracodawcy oraz każdej zakładowej organizacji związkowej.

13 Zob. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 34. Zob. także E. Gdulewicz, [w:] W. Skrzydło 
(red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997, s. 203.
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Układ zbiorowy pracy (podobnie jak porozumienie zbiorowe oparte 
na ustawie, regulamin czy statut) stanowi tzw. autonomiczne źródło prawa 
pracy (w przeciwieństwie do powszechnych źródeł prawa pracy, stanowią-
cych akty normatywne, względnie umowy międzynarodowe implemento-
wane do polskiego porządku prawnego czy akty wiążące Polskę z tytułu przy-
należności do Unii Europejskiej).

W utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przy 
dokonywaniu interpretacji tekstu (treści normatywnej) autonomicznego źró-
dła prawa pracy (art. 9 KP) decydujące znaczenie mają zasady wykładni ak-
tów normatywnych. Możliwe jest – jednak wyłącznie w drodze wyjątku 
i z dużą ostrożnością – odpowiednie (art. 300 KP) i jedynie posiłkowe 
stosowanie do wykładni zawartych w nim postanowień (przepisów prawa) 
art. 65 KC. Możliwość ta zachodzi tylko w sytuacji, gdy zawodzą metody wy-
kładni przyjęte w odniesieniu do interpretacji treści aktów normatywnych, 
w szczególności, jeżeli jakieś sformułowania zawarte w postanowieniach tych 
aktów (zbudowanych w pewnym stopniu na oświadczeniach stron – part-
nerów społecznych – w przypadku układu zbiorowego pracy, porozumienia 
zbiorowego opartego na ustawie, pakietu socjalnego albo na jednostronnym 
oświadczeniu pracodawcy w przypadku regulaminów wynagradzania lub re-
gulaminów pracy ustalanych jednostronnymi aktami pracodawcy) nie dają się 
wyjaśnić w inny sposób, jak tylko przy zastosowaniu metod wykładni właści-
wych dla wykładni oświadczeń woli14.

1.2.4.2. Treść układu
Układ zbiorowy pracy nie jest ani ustawą, ani aktem wykonawczym 

do ustawy, mimo że jego przepisy w sferze prawa pracy mogą mieć taką 
samą wagę. Stanowi on porozumienie normatywne zawierane przez partne-
rów społecznych (pracodawców lub organizacje pracodawców oraz związki 
zawodowe), określające warunki, jakim powinny odpowiadać umowy o pracę. 
Przepisy układów mają charakter negocjowanych aktów indywidualnych 
i zbiorowego prawa pracy15. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba 
że strony w układzie postanowią inaczej. Mogą być nim objęte osoby świad-
czące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jak też emeryci i renciści. 

14 Zob. uzas. wyr. SN z 12.12.2013 r., I PK 135/13, OSNAPiUS 2015, Nr 2, poz. 21.
15 Zob. uzas. wyr. WSA w Gliwicach z 20.1.2009 r., I SA/Gl 974/07, Legalis.
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Istnieją pewne grupy osób, dla których układów zbiorowych nie zawiera się. 
Mowa np. o członkach korpusu służby cywilnej oraz sędziach i prokurato-
rach. Zadaniem układu jest określenie warunków, jakim powinna odpowiadać 
treść stosunku pracy, jak również określenie wzajemnych zobowiązań stron 
układu, w tym dotyczących stosowania układu i przestrzegania jego posta-
nowień. Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, 
mogą w szczególności ustalić sposób publikacji układu i rozpowszechniania 
jego treści, tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu, jak 
też tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygania sporów 
między stronami w tym zakresie. Oprócz wymienionych kwestii układ może 
określać także inne sprawy, jeżeli nie są one uregulowane w przepisach prawa 
pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.

Na „plusika”
W literaturze prawa pracy zaakcentowano, że każdy układ zbiorowy pracy 
składa się z trzech części.
Część normatywna zawiera postanowienia, jakim winny odpowiadać indy-
widualne stosunki pracy. Często część normatywna stanowi o zasadach wy-
nagradzania oraz zasadach nabywania praw do urlopów wypoczynkowych 
w wymiarze korzystniejszym aniżeli stanowi Kodeks pracy. Część obliga-
cyjna układu zbiorowego to zobowiązania wzajemne stron co do stosowa-
nia postanowień układu oraz ich przestrzegania. Dotyczy to np. sposobu 
publikacji układu czy trybu dokonywania okresowych ocen jego funkcjo-
nowania. Trzecia część układu zbiorowego pracy, czyli tzw. inne postano-
wienia, zazwyczaj stanowi o zasadach przyznawania świadczeń socjalnych 
pracownikom, byłym pracownikom oraz rodzinom pracowników i byłych 
pracowników. Bywa też tak, że układ zbiorowy pracy nie posiada żadnych 
postanowień tej części16.

TREŚĆ UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY

normatywna obligacyjna inne postanowienia

16 Szerzej Z. Niedbała, Układy zbiorowe pracy, [w:] Z. Niedbała (red.), Prawo pracy, Warszawa 
2010, s. 67–69.
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1.2.4.3. Zawarcie układu
Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. Każda ze stron jest obo-

wiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusz-
nych interesów drugiej strony. Pracodawca jest obowiązany udzielić przed-
stawicielom związków zawodowych prowadzącym rokowania informacji 
o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami i niezbęd-
nym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. Obowiązek ten dotyczy 
w szczególności informacji objętych sprawozdawczością Głównego Urzędu 
Statystycznego. Z drugiej zaś strony przedstawiciele związków zawodowych 
są obowiązani do nieujawniania uzyskanych od pracodawcy informacji, sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powia-
domić każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla któ-
rych ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez 
wszystkie organizacje związkowe. Warto nadmienić, że strona uprawniona 
do zawarcia układu nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia ro-
kowań:
 w celu zawarcia układu dla pracowników nieobjętych układem;
 w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej 

bądź finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej 
pracowników; 

 jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem 
okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.
Układ zawiera się w formie pisemnej na czas nieokreślony lub na czas 

określony. Jednakże przed upływem terminu obowiązywania układu zawar-
tego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na czas 
określony lub uznać układ za zawarty na czas nieokreślony.

Układ można rozwiązać na podstawie zgodnego oświadczenia stron, 
z upływem okresu, na który został zawarty oraz z upływem okresu wypo-
wiedzenia dokonanego przez jedną ze stron (okres wypowiedzenia układu 
wynosi 3 miesiące kalendarzowe, chyba że strony w układzie postanowią ina-
czej). Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz wypowiedzenie układu 
następuje w formie pisemnej.

Ewentualne zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodat-
kowych, do których stosuje się przepisy Działu jedenastego KP.
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1.2.4.4. Rejestracja układu
Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji, która jest konsty-

tutywnym zdarzeniem, powodującym wejście w życie zawartych w ukła-
dzie postanowień. Terminy rejestracji liczy się od dnia złożenia wniosku 
w tej sprawie do właściwego organu przez jedną ze stron układu. Wynoszą 
one: 3 miesiące – w odniesieniu do układu ponadzakładowego, miesiąc – 
w odniesieniu do układu zakładowego.

Jeżeli chodzi o rodzaj rejestru, układ ponadzakładowy podlega wpisowi 
do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy, układ 
zakładowy natomiast należy zarejestrować w rejestrze układów zakładowych, 
prowadzonym przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

1.2.4.5. Wejście w życie układu
Układ wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jed-

nak niż z dniem zarejestrowania. O wejściu w życie (jak też o zmianach do-
tyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu) pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić pracowników. Pracodawca winien także do-
starczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy 
układu oraz – na żądanie pracownika – udostępnić do wglądu tekst układu 
i wyjaśnić jego treść.

1.2.4.6. Skutek niezgodności z prawem postanowień układu
Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony 

do jego rejestracji może – za zgodą stron układu – wpisać układ do rejestru 
bez tych postanowień albo wezwać strony układu do dokonania w nim od-
powiednich zmian w terminie 14 dni. Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody 
na wpisanie układu do rejestru bez postanowień niezgodnych z prawem lub 
nie dokonają w terminie odpowiednich zmian w układzie, organ uprawniony 
do rejestracji układu odmawia jego rejestracji. W ciągu 30 dni od dnia za-
wiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje odwołanie: stronom układu 
ponadzakładowego – do Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie; stronom układu zakładowego – do właściwego dla 
siedziby pracodawcy sądu rejonowego – sądu pracy. Sąd rozpoznaje sprawę 
w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nie-
procesowym.
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Oprócz tego warto jedynie zasygnalizować możliwość wystąpienia przez 
każdą osobę legitymującą się interesem prawnym do organu, który układ 
zarejestrował, w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania układu, z zastrze-
żeniem, że układ ten został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu 
układów zbiorowych pracy.

1.2.4.7. Hierarchia obowiązywania układów
Przede wszystkim wszelkie układy zbiorowe pracy powinny być nie mniej 

korzystne dla pracowników aniżeli postanowienia przepisów prawa po-
wszechnie obowiązującego. W dalszej kolejności postanowienia układu za-
kładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia 
obejmującego ich układu ponadzakładowego.

1.2.5. Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie

Porozumienia zbiorowe – w odróżnieniu od układów – odnoszą się 
do szczególnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
(zakładu pracy) i są instrumentem elastycznego reagowania na te sytu-
acje. Szczególny charakter porozumień zbiorowych uzasadnia dopuszczal-
ność modyfikacji kształtowanych przez nie warunków pracy i płacy w celu 
elastycznego reagowania na zmiany warunków funkcjonowania przedsię-
biorstwa, bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego. Nie 
oznacza to jednak pozbawienia pracowników ochrony. Każda zmiana poro-
zumienia wymaga bowiem zgodnej woli stron porozumienia, w tym zgody 
związku zawodowego reprezentującego interesy pracowników. Należy uznać, 
że w tej sytuacji zmiany, nawet jeśli są niekorzystne dla poszczególnych pra-
cowników, są uzasadnione ogólniej widzianym interesem załogi zakładu lub 
innej grupy pracowniczej17.

Stronami porozumienia zbiorowego pracy opartego na ustawie są praco-
dawcy oraz organizacje związków zawodowych. Powstawanie porozumień 
takich opiera się na uregulowaniu art. 9 § 1 KP. W przeciwieństwie do ukła-
dów zbiorowych pracy, w stosunku do porozumień ustawodawca nie okre-
ślił szczególnych zasad i trybu ich zawierania. Normatywny charakter po-
rozumień uzależniony jest od wyraźnego ustawowego umocowania do ich 
zawierania. Przykładowo porozumienie zbiorowe partnerzy społeczni mogą 

17 Zob. uzas. wyr. SN z 25.2.2009 r., II PK 184/08, Legalis.



1.2. Katalog źródeł prawa pracy

11

zawrzeć na podstawie ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników18 w szcze-
gólności w zakresie ustalenia kryteriów doboru pracowników do zwolnień 
grupowych a także kolejności oraz terminów tychże zwolnień, jak też na pod-
stawie art. 261 ust. 3 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych19 lub 
art. 9 i 14 ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych20.

Na „plusika”
Zdaniem Sądu Najwyższego nadanie porozumieniu zbiorowemu statusu aktu 
normatywnego wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, 
tj. ustawowego oparcia dla takiego porozumienia oraz uregulowania w nim 
praw i obowiązków stron stosunku pracy. W zakresie porozumień zbioro-
wych zawieranych w trakcie sporów zbiorowych prowadzonych na podstawie 
przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie ulega wątpliwo-
ści, że wyraźne ustawowe oparcie posiadają porozumienia zbiorowe zawarte 
w ramach bezpośrednich rokowań (tzw. porozumienia koncyliacyjne – art. 9 
ustawy) oraz w czasie mediacji prowadzonej przez mediatora (tzw. porozu-
mienia mediacyjne – art. 14 ustawy)21.
Powyżej wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą porozumienie zacho-
wuje status źródła prawa wówczas, gdy jest oparte na ustawie. W orzecz-
nictwie nie ma jednak zgodności, czy źródłem prawa pracy są także poro-
zumienia zbiorowe nieoparte na ustawie. Pojęcie oparcia na ustawie można 
rozumieć wąsko, jako ustawowe upoważnienie do zawarcia określonego 
porozumienia zbiorowego ze wskazaniem okoliczności, w jakich ma być 
zawarte, jego przedmiotu i zakresu podmiotowego. W takim rozumieniu 
„oparcie na ustawie” byłoby zbliżone do ustawowego upoważnienia do wy-
dania aktu wykonawczego. Pojęcie to można jednak rozumieć szeroko, jako 
wskazanie w ustawie (wyraźne lub wyinterpretowane) możliwości zawar-
cia porozumienia zbiorowego, nawet bez bliższego jego określenia. Według 
aktualnej linii orzeczniczej ostatnia z przedstawionych interpretacji pojęcia 
„oparcia na ustawie” innego porozumienia zbiorowego jest trafna (przema-
wiają za tym względy systemowe, a także względy funkcjonalne)22.

18 Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.
19 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167 ze zm.
20 Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.
21 Zob. uzas. wyr. SN z 8.7.2014 r., I PK 312/13, MoPr 2014, Nr 10, s. 537.
22 Zob. uzas. wyr. SA w Białymstoku z 4.9.2013 r., III APa 10/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
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Postanowienia porozumień zbiorowych nie mogą być również mniej ko-
rzystne dla pracowników niż przepisy KP oraz innych ustaw i aktów wyko-
nawczych.

1.2.6. Regulaminy

Regulaminy należą do tych źródeł prawa pracy, które usytuowane są na naj-
niższym poziomie w hierarchii. Postanowienia tychże aktów muszą być zatem 
nie mniej korzystne aniżeli przepisy KP, innych ustaw i aktów wykonawczych, 
jak też postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych 
opartych na ustawie. Wyróżnia się trzy główne rodzaje regulaminów: pracy 
(ustalają organizację i porządek w procesie pracy i wynikające z tego prawa 
i obowiązki stron stosunku pracy), wynagradzania (stanowią o warunkach 
i zasadach wynagradzania pracowników) i świadczeń socjalnych.

1.2.7. Statuty

Zarejestrowany w przepisanym trybie statut odgrywa taką samą rolę, jak 
akt zawierający przepisy wykonawcze do obowiązujących ustaw23.

W literaturze przedmiotu funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym statuty 
można kwalifikować do źródeł prawa pracy wówczas, gdy określają one 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy24. Sfera praw i obowiązków stron 
stosunku pracy szeroko znajduje wyraz w statutach spółdzielni pracy oraz 
w statutach szkół wyższych. Postanowienia statutowe w zakresie, w jakim 
dotyczą praw i obowiązków stron stosunku pracy, identycznie jak postano-
wienia regulaminów, nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż po-
stanowienia układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych25.

Podobnie jak w przypadku układów zbiorowych pracy, porozumień zbio-
rowych oraz regulaminów, postanowienia statutów nie mogą być również 
mniej korzystne dla pracowników niż przepisy KP oraz innych ustaw i aktów 
wykonawczych.

23 Tak: L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 42.
24 Zob. Z. Niedbała, Statuty, [w:] Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, s. 76. Zob. także K.W. Baran, 
Statuty, [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 115.
25 Zob. Z. Niedbała, Statuty, [w:] Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, s. 76.
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Orzecznictwo
Sąd	Najwyższy	stoi	na stanowisku,	że wśród	źródeł	prawa	powszechnie	obowiązującego	nie	
ma miejsca	dla	umów	międzynarodowych	nieratyfikowanych.

Wyrok SN z 29.11.2000 r.,	I PKN	107/00,	OSNAPiUS	2001,	Nr 5,	poz. 162. Umowa mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddele-
gowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona 
w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474 ze zm.) nie jest źró-
dłem powszechnie obowiązującego prawa i nie zawiera przepisów prawa pracy w rozumieniu 
art. 18 KP.
Zgodnie	z argumentacją	Sądu	Okręgowego	w Piotrkowie	Trybunalskim	postanowienia	norma-
tywne	autonomicznych	aktów	prawa	pracy	mają	charakter	jednostronnie	bezwzględnie	obo-
wiązujący.	Normy	wynikające	z tych	postanowień	mają	zatem	charakter	semiimperatywny.

Uzasadnienie wyroku SO w Piotrkowie Trybunalskim z 28.11.2013 r.,	V	Pa	111/13,	
http://orzeczenia.ms.gov.pl.	Normatywnym postanowieniom autonomicznych aktów (porozu-
mień) prawa pracy przypisuje się na ogół tzw. jednostronnie bezwzględnie obowiązujący cha-
rakter prawny, co oznacza, że nie mogą być one mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy 
lub innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnego prawa pracy jedynie dla pracowników 
(art. 9 § 2 KP). A contrario, postanowienia te mogą być bardziej korzystne dla pracowników 
niż przepisy powszechnego prawa pracy, nawet gdyby okazały się niekorzystne dla pracodaw-
ców. Za takim stanowiskiem ma przemawiać argumentacja, że ustanowione w nienazwanym 
zbiorowym porozumieniu prawa pracy ustępstwa lub przyznane pracownikom dodatkowego 
świadczenia pracodawcy przyjmują na siebie dobrowolnie (volenti non fit iniuria), bez ich 
narzucania przez ustawodawcę powszechnego lub w drodze wykładni sądowej.
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