
Przedmowa

Udostępniany Szanownym Czytelnikom w nowym wydaniu komentarz
do Kodeksu pracy ma swoją historię sięgającą roku 1996. Wówczas
pod firmą Spółki Sezam ukazało się pierwsze jego wydanie będące
reakcją na uchwalenie gruntownej, w skali dotychczas niewystępującej,
nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z 2.2.1996 r. Komentarz ten miał już
w tym samym roku wznowienie, a następnie ukazywał się rokrocznie
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przepisach ustawodawstwa
pracy, przepisach wykonawczych, a także dorobku orzecznictwa. W sumie
do 2001 r. komentarz miał siedem wydań. Przez cały czas cieszył się
niesłabnącą popularnością na rynku wydawnictw prawniczych.

Po przejęciu praw do tytułu przez Wydawnictwo C.H.Beck komentarz
doczekał się, nie licząc obecnego, pięciu wydań. Pierwsze uwzględniało
stan prawny na koniec 2002 r., drugie – na koniec 2003 r. Trzecie wydanie
rejestrowało stan prawny w zakresie ustawodawstwa pracy na dzień
1.7.2004 r., a więc już po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, czwarte
ukazało się na początku 2005 roku, piąte zaś w 2013 roku.

W okresie, gdy komentarz publikowany był w Wydawnictwie C.H.Beck,
miało miejsce kilka nowelizacji Kodeksu pracy o przełomowym znaczeniu
dla kształtowania się stosunków pracy. Pierwszą była zmiana Kodeksu
pracy z 26.7.2002 r., która weszła w życie częściowo 29.11.2002 r.,
częściowo zaś – 1.1.2003 r., określana w niniejszym komentarzu jako
„nowelizacja lipcowa”. Drugą całościową nowelizację przepisów Kodeksu
pracy przyniosła ustawa z 14.11.2003 r. obowiązująca od 1.1.2004 r. Tę
drugą nowelizację określa się w komentarzu jako „nowelizację europejską”
z uwagi na jej zasadniczy cel, jakim było dokończenie na ówczesnym
etapie procesu dostosowywania przepisów polskiego prawa pracy do norm
wspólnotowych.

Nowelizacja lipcowa przyniosła obniżenie standardów uprawnień pra-
cowniczych w wielu działach kodeksu, a więc nastąpiło odwrócenie
wcześniejszej, trwającej przez dziesiątki lat, tendencji do rozwijania tych
uprawnień. W intencjach ustawodawcy przepisy wprowadzone tą nowe-
lizacją służyły uelastycznieniu prawa oraz obniżeniu kosztów pracy, co
miało się przyczynić do ograniczenia skali bezrobocia. Wraz z większością
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analityków pozwalam sobie wyrazić sceptycyzm co do skuteczności takiej
metody jego zwalczania.

Kolejną, obszerną i znaczącą, zmianą Kodeksu pracy była wspomniana
nowelizacja europejska. Dominującym, chociaż niewyłącznym, jej ce-
lem było dokończenie procesu dostosowywania przepisów kodeksowych
do kilkudziesięciu dyrektyw Unii Europejskiej. Przykładowo chodziło
o przepisy rozszerzające szczegółową regulację zasady niedyskryminacji
w zatrudnieniu na inne niż tylko płeć pracownika kryteria niezwiązane
z pracą. Wprowadzono zakaz mobbingu oraz molestowania seksualnego
w pracy. Uwzględniono przepisy stwarzające zachętę do podejmowania
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przepisy nakładające
na pracodawcę rozszerzony obowiązek informowania pracowników o wa-
runkach zatrudnienia, podniesiono minimalny wymiar urlopu wypoczyn-
kowego.

Najdalej idące zmiany miały miejsce w Dziale szóstym KP regulującym
problematykę czasu pracy, któremu nadano w całości nowe brzmienie
ze zmienioną numeracją przepisów. Istotne zmiany do Kodeksu pracy
wprowadzono w drugiej połowie pierwszej dekady oraz na początku
drugiej dekady XXI w.

Do najważniejszych należy zaliczyć uwzględnienie w Kodeksie pracy,
w wyniku nowelizacji z 24.8.2007 r., przepisów o zatrudnieniu pracowni-
ków w formie telepracy (art. 675–6715), co było podyktowane potrzebą
przyswojenia regulacji europejskiej dotyczącej tej nietypowej umowy
o pracę. Wydźwięk dostosowawczy miała także nowelizacja Rozdziału IIa
Działu pierwszego (Równe traktowanie w zatrudnieniu) dokonana głownie
ustawą nowelizującą Kodeks pracy z 21.11.2008 r.

Z kolei do przesłanek polityki prorodzinnej, szczególnie w jej aspekcie
pronatalistycznym, odwołano się w uzasadnieniu do ustawy z 6.12.2008 r.,
której efektem była rewizja Działu ósmego KP w zakresie urlopów
rodzicielskich.

Innego rodzaju wyznacznikiem zmian był w tym okresie, a także
i wcześniej, wzgląd na prawidłowość techniki legislacyjnej w zakre-
sie podziału regulowanej materii między ustawę a akty wykonawcze
zgodnie z wymaganiami Konstytucji. Ta głównie przyczyna przesądziła
o rozbudowaniu i uszczegółowieniu przepisów art. 102–1036 traktujących
o zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, co
nastąpiło w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z 20.5.2010 r.

Piętno na treści pewnej liczby przepisów odcisnęła ustawa z 16.9.2011 r.
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, zwana
ustawą deregulacyjną, mająca za cel usunięcie nieżyciowych ograniczeń
poprzez ułatwienie stosowania prawa w interesie obu stron stosunku pracy.
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Istotne zmiany miały miejsce w czasie między ukazaniem się piątego
wydania Komentarza rejestrującego stan prawny na dzień 1.2.2013 r. a datą
obecnego wydania. W tym ponad trzy- i półletnim okresie ustawodawca
dokonał gruntownych nowelizacji kilku działów Kodeksu; cele tych działań
trudno jednak sprowadzić do wspólnego mianownika.

Uelastycznienie przepisów o czasie pracy głównie w interesie pracodaw-
ców, przyniosła nowelizacja Kodeksu, która weszła w życie od 23.8.2013 r.
Do najważniejszych postanowień należy dopuszczenie przedłużania, nawet
do skrajnych granic, okresów rozliczeniowych czasu pracy, wprowadzenie
możliwości stosowania ruchomego czasu pracy, określenie warunków
stosowania indywidualnych harmonogramów czasu pracy i inne.

Kolejne, z najświeższej daty, zmiany przepisów Kodeksu pracy
o zasadniczym charakterze weszły w życie w pierwszym kwartale 2016 r.
Dotyczyły one w szczególności przepisów Działu ósmego (Uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem) oraz Działu drugiego (Stosunek
pracy).

Jeśli chodzi o nowelizowanie Działu ósmego, to stanowiło ono
kontynuację ustawy z 2008 r. Wydźwięk zmian, które – po natłoku
wcześniejszych, chaotycznych nowelizacji – zaczęły ostatecznie obo-
wiązywać od 2.1.2016 r. był pronatalistyczny, równościowy z uwagi
na płeć rodziców lub opiekunów dziecka; rozszerzał również uprawnienia
urlopowe związane ze sprawowaniem opieki i wychowaniem dziecka
na kategorie osób ubezpieczonych z innego tytułu niż pracowniczy. Pod
względem techniki legislacyjnej obowiązujące przepisy Działu ósmego nie
zasługują na pozytywną ocenę.

Istotnym modyfikacjom, które poza wyjątkami weszły w życie
22.2.2016 r. uległy także przepisy Działu drugiego dotyczące rodzajów
umowy o pracę. Zmiany te z kolei zostały wymuszone przez Komisję
Europejską oraz Trybunał Sprawieliwości UE i miały cele ochronne
związane przede wszystkim z przeciwdziałaniem nadużywaniu w praktyce
terminowych umów o pracę.

Równolegle nieustannie pomnażany był dorobek piśmiennictwa i judy-
katury. Na kształt niektórych przepisów Kodeksu pracy lub na kierunek ich
wykładni wpłynęły także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o dużym
ciężarze gatunkowym. Ważnym dla polityki prawa pracy wydarzeniem było
powołanie w 2002 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która w 2006 r.
przedstawiła projekty dwóch ustaw: zrekodyfikowanego Kodeksu pracy
oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy, będącego pionierską próbą sko-
dyfikowania zbiorowej części prawa pracy. W nawiązaniu do pierwszego
z tych projektów należy podkreślić, że kodyfikatorom przyświecała myśl
zerwania z plagą niekończących się nowelizacji Kodeksu pracy, czemu
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służyć miało zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy aktem względnie
stabilnym, dostosowanym do współczesnych warunków. Zabrakło wszakże
woli wykorzystania projektów na płaszczyźnie legislacyjnej, w związku
z czym pozostały one jedynie kolektywnym wkładem do nauki prawa
pracy. Od września 2016 r. ma podjąć pracę nowo powołana Komisja
Kodyfikacyjna, której zadaniem będzie przygotowanie projektów dwóch
kodeksów pracy na bazie projektów dotychczasowych.

Wacław Szubert pisał przed laty, rozważając kwestię dynamiki sto-
sunków pracy, że: „prawo pracy, należy od tych gałęzi prawa, które
w sposób szczególnie bezpośredni są uwarunkowane przez realia życia
społeczno-gospodarczego oraz przez postęp techniczny” (W. Szubert, Zarys
prawa pracy, Warszawa 1980, s. 46). Należy się zatem spodziewać i dziś,
jak w każdej epoce, dalszych zmian, zapowiadanych w bliższej lub dalszej
perspektywie.

Szczególnym celem komentarza jest przybliżenie i ułatwienie zrozu-
mienia Czytelnikom nowych rozwiązań prawa pracy zwłaszcza wpro-
wadzonych w latach 2005–2016. Rozwiązania te zostały szczegółowo
omówione z ukazaniem istoty zmian i przyczyn ich wprowadzenia.
Dokonano porównań ze stanem prawnym poprzednio obowiązującym oraz
rozważono problemy wykładni. Utrzymanie się w konwencji przewodnika
po Kodeksie pracy uzasadniało jedynie selektywne powoływanie literatury
przedmiotu, której dorobek został wykorzystany w treści objaśnień
do poszczególnych przepisów Kodeksu pracy. W niniejszym wydaniu
wzbogacono wskazówki bibliograficzne do ostatnich zmian Kodeksu pracy,
co, w przekonaniu autora, podnosi walory praktyczne komentarza. Omó-
wiono skomplikowany stan prawny charakteryzujący się funkcjonowaniem
wielu aktów wykonawczych oraz ustaw pozakodeksowych. Uwzględniono
w szerszym niż w poprzednich wydaniach stopniu orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Komentarz uwzględnia stan
prawny na 15.10.2016 r. W komentarzu omówiono zmiany stanu prawnego
wchodzące w życie w 2017 r., jak również projekty zmian, które wprawdzie
jeszcze nie przeszły przez ścieżkę legislacyjną, ale których uchwalenie
w bliskim czasie wpisane jest w kalendarz działań reformatorskich rządu;
dotyczy to w szczególności aspektów prawa pracy wchodzących w skład
pakietu ułatwień dla przedsiębiorców („100 zmian dla firm”) będących
I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. plan
Morawieckiego).

Niniejsze wydanie komentarza chciałbym zarekomendować osobom
zarządzającym firmami, kierownikom działów kadr, radcom prawnym oraz
innym osobom zajmującym się sprawami pracowniczymi. Szczególnie
gorąco polecam ją moim studentom i słuchaczom. Nieocenioną pomoc
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w przygotowaniu obecnego wydania komentarza otrzymałem od p. Wio-
lety Beczek z Wydawnictwa C.H.Beck, moich asystentek: p. dr Leny
Krysińskiej-Wnuk z Instytutu Nauk Prawnych PAN, p. dr Agaty Ludery-
-Ruszel z Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. dr Marty Derlacz-Wawrowskiej
z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz p. Klaudii Gawlik-Bugańskiej
doktorantce z Uczelni Łazarskiego. Tą drogą pragnę skierować do nich
słowa podziękowania.

Pragnę również dodać, że numery przepisów bez wskazania aktu
prawnego odnoszą się do Kodeksu pracy.

prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny
Warszawa, październik 2016 r.
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