
Wstęp do wydania I

Opracowanie komentarza do KP nie jest zadaniem łatwym. Nie wynika to jednak wyłącznie
z tego powodu, że jest to obszerny akt prawny. W systemie prawa w Polsce występują dłuższe
regulacje. Problem w tym, że prawo pracy jest dyscypliną stosunkowo młodą, a w wolnej Polsce
wręcz bardzo młodą. Uwzględnić przecież należy i to, że znaczna część powojennego dorobku
nauki i orzecznictwa straciła swoją aktualność w 1990 r., a z okresu międzywojennego odzie-
dziczyliśmy nieliczną literaturę. Tymczasem rozwój współczesnego europejskiego prawa pracy
wiąże się przede wszystkim z okresem po II wojnie światowej. I nie mam tu na myśli prawa
unijnego, ale prawo krajowe państw zachodnich.

Młodością dyscypliny prawnej można tłumaczyć bardzo znaczną skalę rozbieżności w sądowej
i doktrynalnej interpretacji prawa pracy, w tym szczególnie prawa indywidulanego. Zwłaszcza,
jeśli do tej krótkiej historii dodać stosunkowo licznie występujące w prawie pracy klauzule
generalne.

Problem jest jednak głębszy. Zupełnie fundamentalne różnice występują w nauce prawa pracy
co do oceny jego pozycji w systemie prawa. Część doktryny postrzega ustawowe przepisy prawa
pracy jako regulacje przede wszystkim publicznoprawne. Część natomiast uważa, że prawo pracy
to z zasady prawo prywatne (cywilne) z elementami publicznymi.

Zwolennicy postrzegania prawa pracy jako w dominującej części prawa publicznego uważają,
że ustawa nakłada na pracodawcę, a częściowo także na pracownika obowiązki w imię ochrony
interesów wspólnych (publicznych). Na interes ten składa się przede wszystkim szereg elementów
polityki społecznej takich jak: niwelowanie nierówności społecznych, ochrona przed wyklucze-
niem społecznym (w tym przede wszystkim socjalnym), ochrona rodziny, zachowanie spokoju
społecznego czy promocja dialogu społecznego. Tym samym obowiązki stron stosunku pracy nie
są wzajemne za świadczenie drugiej strony. Realizują bowiem określony model ładu społecznego,
co łącznie można nazwać dobrem wspólnym.

Z kolei zwolennicy postrzegania indywidualnego prawa pracy jako prawa prywatnego traktują
KP jako zmodyfikowane prawo cywilne. Ustawa ma, więc charakter ogólnych warunków umowy
o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstaje stosunek pracy. W myśl tego poglądu,
Państwo wyręcza pracowników w negocjowaniu warunków umów z tego powodu, że zdomino-
wany przez pracodawcę pracownik, nie byłby w stanie wynegocjować ich sam. Tym samym KP
stanowi w istocie swoisty standard umowy o pracę, określając jej minimalne warunki.

Powyższe rozważania brzmią dość teoretycznie. Nie poruszałbym jednak tego zagadnienia
gdyby nie to, że ma ono absolutnie kluczowe znaczenie dla wykładni prawa. Zgodnie, bowiem
z pierwszą koncepcją, prawo pracy należy wykładać ściśle. Skoro pracodawca wypełnia obo-
wiązki publiczne, to obowiązków takich nie można domniemywać. Sąd Najwyższy nie ma prawa
kreować zasad prawa, jeśli nie są one wprost wymienione w ustawie. Ponadto, w prawie pracy
dominują rozwiązania chroniące pracownika przede wszystkim przez konstrukcje nakazów i za-
kazów, których naruszenie jest deliktem. W konsekwencji ochrona prawna odbywa się przez
art. 415 KC w zw. z art. 300 KP.

Z kolei w przypadku drugiej z koncepcji, obowiązki stron mają charakter kontraktowy,
a ochrona uprawnień stron odbywa się przez art. 471 KC w zw. z art. 300 KP. Sądownictwo
nie jest zmuszone do restryktywnej wykładni prawa, ponieważ w przypadku interpretacji umów,
i to umów współtworzonych przez Państwo, istnieje szersza przestrzeń dla wykładni celowościo-
wej i sprawiedliwościowej.

Nie muszę w tym miejscu dodawać, że powyższe rozróżnienie ma absolutnie kluczowe zna-
czenie z perspektywy zasad odpowiedzialności stron stosunku pracy, a w tym w szczególności
rozkładu dowodu co do winy. Wyrażam zresztą pogląd, że brak uporządkowania w zakresie okreś-
lenia charakteru prawa pracy jest w znacznym stopniu przyczyną bardzo znacznych rozbieżności
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w orzecznictwie SN. Widać to zresztą w publicznych wypowiedziach prominentnych Sędziów
SN, np. w tak podstawowej kwestii, czy wadliwe wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę
jest deliktem czy też naruszeniem obowiązku umownego.

Mam nadzieję, że ta zwięzła doktrynalna dygresja posłuży pogłębionemu wyjaśnieniu trudno-
ści w komentowaniu i stosowaniu prawa pracy, zwłaszcza w komentowaniu zespołowym. Wśród
Autorów tego komentarza występują bowiem zarówno tacy, którzy prawo pracy postrzegają przede
wszystkim jako regulację prawa publicznego, jak i tacy, którzy w tej materii nie zajęli stanowi-
ska. Powyższe musi rzutować na sposób wykładni dokonywanej przez poszczególnych Autorów.
Jedni zachowują model tradycyjny dla obecnych na rynku komentarzy, a inni zdecydowanie poza
ten model wykraczają. Wyrażam jednak nadzieję, że ta okoliczność jest jednym z największych
atutów tego komentarza, przez co czyni go na polskim rynku unikalnym. Ocenę tę wywodzę
nie tyle ze swoich doświadczeń akademickich, ale z perspektywy wieloletniego praktyka prawa
pracy.

Komentarz został opracowany przez zespół reprezentujący różne wrażliwości prawnicze, o ile
w wykładni prawa pracy można (a chyba można) o nich mówić. Pan prof. dr hab. Jakub Stelina,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pan prof. dr hab. Le-
szek Mitrus z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wnoszą
do komentarza przede wszystkim nurt doktrynalny. Choć nie wolno w tym miejscu zapomnieć
o wybitnych osiągnięciach eksperckich Pana prof. Jakuba Steliny oraz jego udziału w pracach
legislacyjnych.

Pan prof. dr hab. Marcin Zieleniecki z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego jest
równocześnie czołowym ekspertem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Z kolei Pani dr Monika
Gładoch – pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest
zarazem doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei Pan mec. Paweł Korus, były wieloletni sędzia sądu pracy, wnosi do komentarza per-
spektywę sędziowską.

Wreszcie, Pani dr Dominika Dörre-Kolasa oraz moja osoba, wnosimy doświadczenia z kil-
kunastu lat pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce. Pani dr Dominika
Dörre-Kolasa ma dodatkowo wybitne i znane w Polsce kompetencje z zakresu ochrony dóbr
osobistych i danych osobowych.

Prawo pracy jest co prawda jedno, ale z różnych perspektyw wygląda nieco inaczej. Dziękując
więc Autorom za przyjęcie mojego zaproszenia do prac nad tym Komentarzem wyrażam zara-
zem nadzieję, że ich różna perspektywa wnosi istotną wartość dodaną. I choć mam świadomość
starego prawniczego powiedzenia, że komentarze kończą się tam, gdzie zaczynają się problemy,
to jednak chcę wierzyć, że przynajmniej część wcześniej nierozwiązanych problemów rozwiąza-
liśmy. Tym samym może, choć w pewnym zakresie przełamaliśmy zasadę, że komentatorzy są
mądrzy mądrością Sądu Najwyższego. Bo mądrość Sądu Najwyższego została już skatalogowana
w programie Legalis. Pisanie tekstów drukowanych – jeśli ma sens – to musi do tej mądrości
coś dodać.

Arkadiusz Sobczyk
Kraków, 20.2.2014 r.
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Potrzeba kolejnego wydania komentarza do Kodeksu pracy wynika przede wszystkim z po-
trzeby jego dostosowania do zmieniającego się stanu prawnego. Wprawdzie ewolucji ulega także
judykatura i doktryna, to jednak nowe rozwiązania prawne najsilniej determinują potrzebę aktu-
alizacji tekstu.

Co więcej wiele wskazuje, że stosunkowo częste zmiany stanu prawnego trzeba traktować
jako stan normalny, a nie nadzwyczajny. Prawo pracy jest bowiem bardzo silnie uwarunkowane
społecznie. Tymczasem od dawna nie było w Polsce tak ożywionej dyskusji na temat społecznej
odpowiedzialności państwa. Inna rzecz, że na dzień wydania tego komentarza nie jest jeszcze
pewne, czy zwycięży koncepcja całkowitej zmiany Kodeksu, co zajmie zapewne kilka lat, czy
też będziemy obserwowali częściowe i intensywne modyfikacje aktualnego tekstu ustawy.

Prezentowany tekst odnosi się przede wszystkim do obowiązującego stanu prawnego. W zakre-
sie, w jakim proces legislacyjny jest silnie zaawansowany, odnosi się także do zmian planowanych.
W stosunku do poprzedniego wydania, komentarz uwzględnia także nowy dorobek judykatury.

Korzystając z okazji raz jeszcze dziękuję współautorom. Zwłaszcza, że bardzo wielu z nich
łączyło pracę nad aktualizacją tekstu nie tylko z pracą naukową lub wykonywaniem praktyki, ale
także z zaangażowaniem publicznym w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Pozostajemy w nadziei, że także 3. wydanie naszego Komentarza będzie dla Czytelników
zajmujących się na co dzień prawem pracy narzędziem pomocnym w wykonywaniu obowiązków,
a dla studentów źródłem poznania tej fascynującej dyscypliny społecznej.

Arkadiusz Sobczyk
Kraków, 25.1.2017 r.
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