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Przedmowa

Normy prawa pracy stanowione na poziomie europejskim przez instytucje unijne
oraz negocjowane przez ponadnarodowych partnerów społecznych, europejskie cen-
trale związków zawodowych i organizacji pracodawców stanowią gwarancję prawną, że
Unia Europejska może zapewnić swoim obywatelom – w ramach wspólnego rynku –
pokój społeczny, wolność pracy, bezpieczeństwo prawne i socjalne oraz sprawiedliwość
społeczną. W granicach określonych przepisami tytułu X „Polityka społeczna” Trak-
tatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. oraz rozdziałów III „Równość”
i IV „Solidarność” Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. instytu-
cje unijne podejmują działania legislacyjne w celu dostosowania do standardów unij-
nych krajowych systemów prawa pracy i polityki społecznej w dziedzinie zatrudnienia.
W sprawach dotyczących prawa pracy i polityki społecznej podstawowym zadaniem
instytucji unijnych jest popieranie współpracy między państwami członkowskimi oraz
w większości z nich harmonizacja regulacji prawnych obowiązujących w państwach
członkowskich Unii w sferach: zatrudnienie, prawo pracy i warunki pracy, kształcenie
i doskonalenie zawodowe, zabezpieczenie społeczne, ochrona przed wypadkami i cho-
robami zawodowymi, higiena pracy oraz prawo zrzeszania się w związki zawodowe
i spory zbiorowe między pracodawcami i pracownikami. Zamierzeniem Autora mo-
nografii „Prawo pracy Unii Europejskiej” jest przedstawienie zasad, funkcji i instytucji
prawa stanowionego i negocjowanego na poziomie unijnym z myślą o urzeczywistnie-
niu koncepcji spójnych, opartych na wspólnych wartościach, systemów prawa pracy
państw członkowskich UE.

Specyfika unijnego systemu prawa pracy wyraża się w alternatywnej metodzie sta-
nowienia prawa. Przepisy prawa unijnego stwarzają europejskim i krajowym part-
nerom społecznym (związkom zawodowym i organizacjom pracodawców) szansę
negocjowania ramowych porozumień normatywnych i układów zbiorowych pracy,
w których unijne standardy prawne są tworzone i wdrażane do porządku prawnego
poszczególnych państw członkowskich. Osobliwość prawa pracy Unii Europejskiej wy-
raża się również w wykorzystaniu przez Komisję UE uchwał zawierających wytyczne
w sprawach dotyczących harmonizowania wspólnej polityki społecznej. W skład sys-
temu prawa pracy Unii Europejskiej wchodzą więc normy prawne w ścisłym znacze-
niu tego pojęcia (hard law) oraz wytyczne w określonych sferach spraw należących do
polityki społecznej, w szczególności polityki zatrudnienia (soft law). Z tego względu
koniecznym warunkiem rozważań o prawie pracy jest prezentacja ponadnarodowych
standardów prawnych w kontekście społecznym.
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Europejskie prawo pracy jako dyscyplina naukowa jest nową gałęzią prawa. W pier-
wotnych przepisach prawa europejskiego, trzech traktatach ustanawiających w połowie
ubiegłego stulecia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Energię Atomową
i Europejską Wspólnotę Gospodarczą, nie było norm z dziedziny prawa pracy. Wymie-
nione międzynarodowe organizacje regionalne utworzone w Europie nie prowadziły
wspólnej polityki społecznej. W Traktacie Rzymskim, podpisanym 25.3.1957 r. przez
sześć państw założycielskich, wprowadzono normę prawną (art. 118a ust. 1) zobowią-
zującą państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę wprowa-
dzania korzystnych dla pracowników zmian w warunkach pracy. W literaturze prawa
pracy1 jako początek rozwoju prawa pracy Unii Europejskiej wymienia się zainicjowane
przez Komisję w połowie lat 70. XX w. programu akcji społecznych oraz uchwalone
w 1975 r. dyrektywy Rady: 75/117/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw
członkowskich w sprawie równego wynagradzania pracowników mężczyzn i kobiet
oraz 75/129/EWG dotyczącą zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie
zwolnień grupowych. Obecnie, jak zaznaczyłem na początku przedmowy, w przepisach
podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa unijnego zagadnieniom prawa pracy
i polityki społecznej w sferze zatrudnienia poświęcone są odrębne rozdziały traktatów.

Monografia o prawie pracy Unii Europejskiej traktuje o aspektach proceduralnych
i materialnoprawnych tego prawa. Jednakże unijne prawo pracy to przede wszystkim
normy prawne określające standardy minimalnych uprawnień i obowiązków stron in-
dywidualnych stosunków pracy (pracowników i pracodawców). Prawo pracy Unii Eu-
ropejskiej reguluje głównie sferę indywidualnych stosunków pracy w sprawach doty-
czących: równego traktowania i zakazu dyskryminacji zatrudnionych ze względu na
prawnie zabronione kryteria różnicowania, warunków umowy o pracę, wynagrodze-
nia oraz zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, czasu pracy i urlo-
pów wypoczynkowych pracowników wykonujących pracę w ramach typowych i aty-
powych podstaw i ram prawnych zatrudnienia, ochrony macierzyństwa, pracowników
młodocianych oraz prawnej ochrony pracowników zatrudnionych w zakładach pracy
objętych procesami restrukturyzacyjnymi ze względu na przejęcie przedsiębiorstwa,
zwolnienia grupowe, niewypłacalność pracodawcy. Prawne problemy zbiorowych sto-
sunków pracy zostały przedstawione w końcowym, dziewiątym rozdziale monografii,
poświęconym prezentacji prawa pracowników do informacji i konsultacji oraz prowa-
dzenia rokowań i podejmowania działań zbiorowych.

Wymienione wyżej instytucje unijnego prawa pracy zostały dokładnie zilustrowane
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powyższe ujęcie proble-
matyki prawnej i społecznej w aspekcie teoretycznoprawnym i praktycznym sprawia, że
książka „Prawo pracy Unii Europejskiej” ma walory monografii naukowej, komenta-
rza do dyrektyw oraz podręcznika do studiów nad europejskim prawem pracy. Jest ad-

1 A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. 1 Specyfika, stanowienie i stosowanie eu-
ropejskiego prawa socjalnego, Warszawa 1998, s. 77 i n.; t. 2 Europejskie prawo pracy, Warszawa
1999, s. 179 i n.; s. 419 i n.
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resowana do studentów i absolwentów następujących kierunków studiów: prawo, ad-
ministracja, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka. Mogą z niej
z pożytkiem korzystać praktycy: sędziowie, radcy prawni, adwokaci, pracodawcy, pra-
cownicy działów spraw osobowych. Może okazać się przydatna dla pracowników i ich
przedstawicieli – związkowców.

Wydanie książki „Prawo pracy Unii Europejskiej” nie byłoby możliwe bez dotacji fi-
nansowej ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Podyplomowego Studium Prawa Pracy UJ. Pragnę w tym miejscu przekazać serdeczne
podziękowania Pani prof. dr hab. Krystynie Chojnickiej, dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UJ, oraz Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Wojciechowi Baranowi, kierow-
nikowi Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ oraz Studium Podyplomowego
Prawa Pracy UJ. Jako autor ponoszę odpowiedzialność za wszelkie usterki, których nie
ustrzegłem się podczas pisania monografii.

Kraków, październik 2015
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