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I. Uprzywilejowanie pracownika w porównaniu z równorzędnością stron 
w stosunkach prawa cywilnego

1. Uprzywilejowanie pracownika. W odróżnieniu od właściwej prawu cywilnemu zasady 
równorzędności stron, w prawie pracy fundamentalna jest zasada uprzywilejowania pracow-
nika zawarta w art. 18 KP.

Zasada ta pełni funkcję ochronną w stosunku do pracownika w relacji z dominującym na 
rynku pracy pracodawcą, gwarantująca pracownikom szczególnie uprzywilejowaną pozycję.
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Artykuł 18 KP zawiera w sobie dwa rodzaje ochrony pracownika. W § 1 art. 18 KP wy-
rażono swobodę ustalania treści stosunku pracy przez strony, z zastrzeżeniem, że ustalone po-
stanowienia będą nie mniej korzystne od zawartych w KP regulacji. W związku z powyższym 
KP stał się pewnym minimum praw zagwarantowanych pracownikom.

Przykład
Firma X w regulaminie pracy przewiduje dla wszystkich pracowników ze stażem ogólnym poniżej 
10 lat – 26 dni urlopu wypoczynkowego, a dla pracowników ze stażem pracy ogólnym 10 lat i wię-
cej – 31 dni urlopu wypoczynkowego.

2. Korzystniejsze warunki zatrudnienia. Co istotne, ustalenie korzystniejszych warunków 
zatrudnienia wywiera skutki prawne pozwalające pracownikowi w razie niewywiązania się 
przez pracodawcę z tychże korzystniejszych postanowień na wystąpienie z roszczeniem o speł-
nienie ustalonych korzystniejszych regulacji1.

3. Zasada automatyzmu prawnego. Paragraf 2 art. 18 KP wprowadza zasadę automaty-
zmu prawnego, która ma być gwarantem traktowania przepisów KP jako norm minimalnych. 
Zgodnie z tą zasadą wszelkie postanowienia umowne, tudzież innych aktów, na podstawie 
których powstaje stosunek pracy, ustalone na poziomie poniżej kodeksowego minimum, są 
nieważne, a w ich miejsce automatycznie zostaną zastosowane regulacje kodeksowe.

Wskazówka praktyczna
Jakakolwiek próba usankcjonowania przez pracodawcę i pracownika, nawet za obopólną zgodą, 
warunków pracy pracownika poniżej gwarantowanych przez KP regulacji, będzie bezskuteczna, 
gdyż zgodnie z zasadą automatyzmu nieważne ustalenia zostaną zastąpione przez odpowiedni 
przepis KP.

Przykład
Pracownik i pracodawca w umowie o pracę ustalili, iż pracownikowi ze stażem ogólnym poniżej 
10 lat przysługuje 15 dni urlopu wypoczynkowego, a dla pracowników ze stażem pracy ogólnym 
10 lat i więcej przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego. Mimo dobrowolnego, zgodnego 
oświadczenia woli obu stron, umowa o pracę w zakresie ustaleń urlopowych będzie nieważna, 
a pracownikowi z mocy prawa przysługiwać będzie odpowiednio 20 i 26 dni urlopu wypoczynko-
wego, gwarantowane przez KP.

4. Postanowienia niedyskryminujące. Paragraf 3 art. 18 KP przewiduje analogiczne roz-
wiązanie do zawartej w § 2 ww. artykułu zasady automatyzmu prawnego, tyle że nie traktuje 
o mniej korzystnych unormowaniach, ale o postanowieniach umów i aktów, na podstawie któ-
rych powstaje stosunek pracy i które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. 

Wskazówka praktyczna
Postanowienia umów i aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę 
równego traktowania w zatrudnieniu, zostaną automatycznie zastąpione przez normy kodeksowe, 
a w razie ich braku – przez odpowiednie postanowienia niemające dyskryminującego charakteru.

II. Zasady prawa pracy

1. Kodeks pracy jako źródło prawa. Kodeks pracy będący głównym źródłem regulacji sto-
sunków prawnych między pracownikiem i pracodawcą określa prawa i obowiązki obu stron. 

1 Por. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 18.

2 

3 

4 

5 



§ 1 6–11  Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw...

B. Godlewska-Bujok/M. Sybilska-Bonicka4

W rozdziale II KP zostały wyszczególnione podstawowe zasady prawa pracy, które można 
określić jako zbiór norm prawnych, którym ustawodawca nadał szczególne, wręcz zasadnicze 
znaczenie dla danej dziedziny prawa. Wyróżnia je również stopień ogólności, który nadaje im 
charakteru zarówno normatywnego, jak i postulatywnego2, mają charakter dyrektyw legisla-
cyjnych i interpretacyjnych.

Opisane w KP zasady prawa pracy znajdują odzwierciedlenie w szczegółowych przepisach 
KP i wielu innych aktach prawnych składających się na system prawa pracy.

2. Prawo do pracy

a) Zasada prawa do pracy. Zasada ta po raz pierwszy została sformułowana w 1948 r. 
w art. 23 § 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ3, określając, że „każdy człowiek 
ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do sprawiedliwych i zadowalających wa-
runków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem”. Następnie wielokrotnie była odwzorowy-
wana w różnych dokumentach o randze międzynarodowej, np. art. 6 ust. 1 Międzynarodowego 
Paktu Gospodarczego, Społecznego i Kulturalnego Praw Człowieka z 19.12.1966 r.4, w którym 
ustalono, że: „Państwa – strony niniejszego Paktu uznają prawo do pracy, które obejmuje pra-
wo każdego człowieka do uzyskania możliwości utrzymania się poprzez pracę swobodnie wy-
braną lub przyjętą, oraz podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia tego prawa”.

b) Regulacje konstytucyjne. Prawo do pracy zostało zapisane także w art. 65 Konstytu-
cji RP i jako konsekwencja właśnie tej konstytucyjnej zasady rozwinięte w art. 10 KP.

Zasada prawa do pracy zapewnia każdemu wolność wyboru i wykonywania wybranego 
zawodu, a także miejsca pracy, poza wyjątkami wynikającymi z ustaw.

c) Zawody regulowane. Takimi wyjątkami są zawody regulowane. Według defi nicji zawar-
tej w art. 3 ust. 1 lit. a dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifi kacji zawodowych5 „zawód regulowany” to „działalność za-
wodowa lub zespół działalności zawodowych, których podjęcie, wykonywanie, lub jeden ze 
sposobów wykonywania wymaga, bezpośrednio bądź pośrednio, na mocy przepisów usta-
wowych, wykonawczych lub administracyjnych, posiadania specjalnych kwalifi kacji zawo-
dowych”.

d) Dodatkowe wymagania dla kandydatów. Według danych Komisji Europejskiej (marzec 
2017 r.) w Polsce jest 350 zawodów regulowanych. Tymczasem Niemcy regulują dostęp do 
149 zawodów, Francja do 258, Holandia do 145, a Estonia do 98 zawodów. Przed kandyda-
tami do tych zawodów stawiane są szczególne wymagania, m.in. odpowiednie wykształcenie, 
egzaminy państwowe lub zawodowe, konieczność uzyskania wpisu do rejestrów, doświadcze-
nie i odbycie praktyk zawodowych, niekaralność, spełnianie odpowiednich kryteriów zdro-
wotnych oraz psychologicznych, i inne.

 Zob. część B § 4 pkt 12. Informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia (metoda opisowa), 
pkt 13. Informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia (metoda wskazania przepisów), 
pkt 14. Informacje o zmianie w dodatkowych warunków zatrudnienia.

e) Deregulacja zawodów regulowanych. W roku 2015 zakończył się proces deregulacji, 
czyli stopniowego łagodzenia wymogów dostępu do zawodów regulowanych, a w części przy-
padków zupełnego uwolnienia dostępu do tych profesji. Proces deregulacji został przeprowa-
dzony w trzech turach.

f) Zakaz zatrudniania dzieci. Kolejnym ograniczeniem pełnej swobody dostępu do pracy 
jest zapisany na poziomie konstytucyjnym zakaz zatrudniania dzieci do lat 16. Jednak także 
zgodnie z Konstytucją RP dopuszczalne są wyjątki pod warunkiem ustalenia ich w ustawie. 

2 Por. M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
3 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217/III A z 10.12.1948 r., tekst w języku polskim na stronie inter-

netowej ONZ: http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php, dostęp 20.3.2017 r.
4 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
5 Dz.Urz. UE L Nr 255, s. 22–142 ze zm.

6 

7 

8 

9 

10 

11 



§ 1. Uwagi wstępne 12–16  § 1

5B. Godlewska-Bujok/M. Sybilska-Bonicka

Kodeks pracy przewiduje takie sytuacje, gdy wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko do ukończenia 16. roku życia jest wykonywane na rzecz podmiotu pro-
wadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Ponadto wymagana 
jest uprzednia zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwole-
nie właściwego inspektora pracy6.

 Szerzej zob. część A § 19 pkt II. Zatrudnianie dzieci.

g) Gwarancja wolności pracy. Zasada prawa do pracy zawiera w sobie też gwarancję wol-
ności pracy, co w praktyce oznacza zarówno możliwość swobodnego decydowania o podjęciu 
zatrudnienia lub powstrzymania się od zawierania stosunku pracy, a także koresponduje z za-
kazem przymusu pracy zawartym w art. 11 KP7. Z zastrzeżeniem zawartym w art. 65 Konsty-
tucji RP, że obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. 

h) Gwarancja wynagrodzenia. Artykuł 10 KP obejmuje również gwarancję wynagrodzenia 
za pracę na z góry określonym minimalnym poziomie. Sposób, w jaki ustalana jest wysokość 
płacy minimalnej w Polsce, reguluje MinWynagrU. W 2017 r. płaca minimalna w Polsce zosta-
ła ustalona na poziome 2000 zł brutto8. W 2017 r. wprowadzono również przepisy dotyczące 
stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy 
o świadczenie usług, a także umów, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia i umowy 
o świadczenie usług. W 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł.

i) Wyrównanie wynagrodzenia. Ustawa gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w peł-
nym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu, nie 
niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Jeżeli w danym miesiącu 
po stosownym wyliczeniu wynagrodzenie pracownika będzie niższe od minimalnego, wów-
czas pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 Zob. część B § 8 pkt 1. Regulamin wynagradzania.

j) Obowiązki państwa w zakresie zatrudnienia. Zasada prawa do pracy obejmuje także 
obowiązek państwa prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, produktywnego zatrud-
nienia. Jest to realizowanie przez programy zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie 
i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego, dofi nansowanie tworzenia miejsc pracy, 
wsparcie w postaci bonów, wsparcie przedsiębiorstw sektora ekonomii społecznej, a także po-
przez fi nansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych. Obowiązki państwa w tym za-
kresie reguluje m.in. PromZartU oraz RehZawU, a także ZatPozWolU, ustawa z 27.4.2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych9.

k) Roszczenia o nawiązanie stosunku pracy. Należy jednak podkreślić, że polityka zmie-
rzająca do pełnego, produktywnego zatrudnienia, postulowana zarówno w Konstytucji RP, jak 
i w KP, nie stanowi podstawy do roszczeń o nawiązanie stosunku pracy10. Zgodnie ze stano-
wiskiem pojawiającym się w doktrynie „ze swobody wyboru pracy nie wynika ani roszczenie 
określonej osoby o zatrudnienie, ani obowiązek zatrudnienia danej osoby przez pracodawcę; 
oznacza ona swobodny i równy dla wszystkich osób spełniających oznaczone warunki dostęp 
do określonej pracy”11. Owa polityka zmierzająca do pełnego produktywnego zatrudnienia 
rozumiana jest jako zobowiązanie państwa do prowadzenia polityki zatrudnienia w ogóle, 
w ramach wyznaczanych przez obecny ustrój społeczno-gospodarczy.

 Zob. część C § 3. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa 
pracy.

  6 Art. 3045 § 1 KP.
  7 A. Świątkowski, Kodeks pracy, 2012, wersja online Legalis, komentarz do art. 10 KP oraz L. Florek (red.), 

Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 74.
 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w 2015 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1220.
  9 Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.
10 W. Patulski, w: A. Patulski, G. Orłowski (red.), Kodeks pracy – Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012, 

s. 44. 
11 K. Rączka, Podstawowe zasady, Rzeczp. PCD. 1996, Nr 2, s. 13.
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l) Kary umowne. Ciekawym problemem, który jest poruszany w kontekście zasady wolno-
ści pracy, jest możliwość stosowania kar umownych w relacjach między dwoma podmiotami 
gospodarczymi za zatrudnienie pracownika drugiej strony.

Z praktyki orzeczniczej
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyr. z 20.3.1998 r.12 stwierdził, że sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego oraz kolidujące z zasadą wolności pracy, i tym samym za naruszające prawo osób 
fi zycznych do wyboru miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, jest stosowanie w umowie dwóch 
podmiotów gospodarczych ograniczeń polegających na nakładaniu na tę ze stron, która zatrudni 
pracownika drugiej strony, obowiązku zapłaty kary umownej (art. 3531 KC i art. 10 § 1 KP).

m) Kara umowna a zakaz konkurencji. Równie ciekawym zagadnieniem w kwestii kar 
umownych jest ich dopuszczalność w umowie o zakazie konkurenci po ustaniu stosunku pra-
cy, co do której uwagi przedstawił A. Świątkowski, stwierdzając, że „wprowadzenie, nawet 
dobrowolne, dodatkowej sankcji, jaką jest kara umowna regulowana przepisami KC, pozo-
staje w sprzeczności z podstawową zasadą prawa pracy – swobodnym wyborem rodzaju pracy 
(art. 10 KP). Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym stosowanym 
na wypadek złamania przez pracownika zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Każ-
dy, dotyczy to także sygnatariusza klauzuli konkurencyjnej, ma prawo wykonywania swo-
bodnie wybranej pracy. Powyższa swoboda może być ograniczana przepisami Kodeksu pracy. 
Przepis art. 1012 KP zezwala na wprowadzenie takiego ograniczenia. Natomiast art. 483 KC, 
norma prawa cywilnego dodatkowo sankcjonująca niedopełnienie zobowiązania niepienięż-
nego obowiązkiem zapłaty określonej sumy pieniężnej, narusza wolność pracy. W moim prze-
konaniu, określenie »ustawa« użyte w art. 10 § 1 KP odnosi się do Kodeksu pracy oraz innych 
aktów prawnych rangi ustawowej, które tworzą prawo pracy”13.

 Zob. część B § 12. Zakaz konkurencji.

Z praktyki orzeczniczej
Powszechnie obowiązujące jest jednak stanowisko przedstawione w wyr. SN z 10.11.2003 r.14, 
stwierdzające, iż w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dopuszczalne jest 
zastrzeżenie kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez byłego pracownika obowiązku powstrzymywania się od działalności konkuren-
cyjnej (art. 483 KC w zw. z art. 300 KP).

3. Swoboda nawiązania stosunku pracy

a) Zasada swobody nawiązania stosunku pracy, zwana także zasadą autonomii woli stron, 
w praktyce dla pracownika oznacza swobodę wyboru zawodu, pracodawcy, nawiązania sto-
sunku pracy i pozostawania w nim, a także współkształtowania warunków pracy i płacy. 
Natomiast dla pracodawcy oznacza możliwość swobodnego doboru pracowników15.

Stosunek pracy następuje w wyniku oświadczenia woli o dobrowolnym zobowiązaniu obu 
stron – pracownika i pracodawcy16. Zgodne oświadczenie ma dotyczyć zarówno istoty, czyli 
samego faktu nawiązania stosunku pracy, jak i równie ważnych ustaleń dotyczących warun-
ków pracy i płacy17, a także ewentualnego pozostawania w nim lub jego zakończenia. 

b) Roszczenie o zatrudnienie na danym stanowisku. Zasada swobodnego nawiązania sto-
sunku pracy nie daje podstawy do roszczenia o zatrudnienie na danym stanowisku. Nie daje 

12 I ACa 136/98, Legalis.
13 Glosa A. Świątkowskiego do wyroku SN z dnia 10 listopada 2003 r., I PK 528/02, PiP 2005, Nr 3, poz. 121.
14 I PK 528/02, Legalis.
15 J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 11.
16 Ibidem.
17 Ł. Pisarczyk, L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
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także osobie zatrudnionej możliwości skutecznego żądania zmiany treści stosunku pracy na 
korzystniejszy, np. awansu na wyższe stanowisko czy podwyżki, w sytuacji gdy pracodawca 
nie wyraża na to zgody.

Z praktyki orzeczniczej
Sąd Najwyższy w wyr. z 10.5.2012 r.18 zaznaczył, że: „osoba już zatrudniona (pracownik) nie może 
skutecznie żądać nowego, korzystniejszego ukształtowania treści stosunku pracy, w tym zajęcia 
wyższego stanowiska, jeżeli pracodawca nie godzi się na taką zmianę”. Sąd jednak dalej stwierdził, 
że: „Odmienna sytuacja może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy roszczenie o nawiązanie stosunku 
pracy na konkretnym stanowisku wynika z przepisów prawa lub zobowiązania przyjętego przez 
pracodawcę”. 

c) Zakaz przymusu pracy. W konsekwencji zasada ta oznacza także również zakaz przy-
musu pracy, co zostało zapisane w art. 65 ust. 2 Konstytucji RP, a wcześniej zostało określone 
w Konwencji MOP Nr 29 z 28.6.1930 r. dotyczącej pracy przymusowej19 oraz Konwencji 
MOP Nr 105 z 25.6.1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej20. Zasada zakazu przymusu pracy 
wyraża się również w tym, że w przypadku stosunku pracy z powołania, wyboru czy miano-
wania do nawiązania stosunku pracy konieczna jest zgoda przyszłego pracownika21.

4. Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

a) Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika nakłada na pracodawcę obowią-
zek szanowania godności pracownika oraz innych dóbr osobistych. Pojęcie godności należy 
zdefi niować jako poczucie własnej wartości i oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi. 
Natomiast w kontekście stosunków pracowniczych możemy mówić o powstałym w doktrynie 
oraz orzecznictwie pojęciu godności pracowniczej. 

Z praktyki orzeczniczej
W wyr. SA w Katowicach z 29.3.2013 r.22 defi niowano je jako „poczucie własnej wartości, opar-
te na opinii dobrego fachowca i sumiennego pracownika oraz na uznaniu zdolności, umiejętno-
ści i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych. Naruszeniem tak rozumianej godności 
pracowniczej są zaś zachowania pracodawcy polegające między innymi na słownej lub czynnej 
zniewadze, dopuszczaniu się czynów nieobyczajnych wobec pracownika, krzywdzących ocenach 
jego kwalifi kacji, udzielaniu nieprawdziwych opinii o pracowniku, bezzasadnym wymierzaniu mu 
kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych oso-
bowych”. 

b) Ochrona innych dóbr pracownika. W art. 111 KP ustanowiono także ochronę innych 
dóbr osobistych pracownika, jednak nie zawarto ich katalogu. W związku z powyższym 
należy posiłkować się art. 23 KC, który wymienia najważniejsze dobra osobiste chronione 
prawem. Zawiera on zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko, pseudonim, wize-
runek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, 
wynalazczą i racjonalizatorską. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, że jest to katalog otwarty.

Codzienne relacje pracownicze oraz konfl ikty powstające w tych relacjach powodują, że 
wyłania się swoisty katalog najczęściej występujących w praktyce problemów, z którymi sty-
kają się pracodawcy w kontekście ochrony dóbr osobistych. Problemy te zazwyczaj związane 
są z trudnością określenia granicy, dopuszczalności pewnych działań pracodawcy jako niena-
ruszających godności i dóbr osobistych.

18 II PK 199/11, Legalis.
19 Dz.U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122.
20 Dz.U. z 1959 r. Nr 39, poz. 240.
21 A. Sobczyk, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 11.
22 III APA 52/12, Legalis.
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c) Poszanowanie godności

Z praktyki orzeczniczej
Nawet wadliwe rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nie daje podstaw do stosowania prze-
pisów o ochronie dóbr osobistych (art. 23, 24, 448 KC), jeżeli rozwiązaniem tym pracodawca nie 
naruszył dobra osobistego poza zakresem stosunku pracy. Samo rozwiązanie stosunku pracy, co 
do zasady, nie narusza godności pracownika. W przypadku naruszenia dobór osobistych istotna 
jest bezprawność działania podmiotu naruszającego dobra osobiste (por. wyr. SA w Białymstoku 
z 7.11.2013 r.23).
Nie narusza godności taka opinia pracodawcy, w której zawarte są jedynie fakty. Stosowanie się 
przez pracodawcę do reguł oceny ustalonych prawem i przyjętych także zwyczajowo w środowisku 
akademickim nie powinno wzbudzać w ocenianym uczucia braku zaufania czy też przekonania 
o negatywnej ocenie zawodowej. Brak subiektywnie oczekiwanej pochwały nie stanowi naruszenia 
dobra osobistego (zob. wyr. SA w Białymstoku z 17.9.2013 r.24).
Pracodawca może użyć w stosunku do ocenianego kandydata na pracownika określeń wskazu-
jących na brak jego predyspozycji zawodowych. Nie mogą to jednak być sformułowania wykra-
czające poza rzeczywistą potrzebę, nazbyt uogólniające oraz niezachowujące właściwej formy 
wypowiedzi (zob. wyr. SN z 6.3.2008 r.25).
Działanie pracodawcy, polegające na wydawaniu pracownicy polecenia wykonywania ciężkich 
prac fi zycznych, z naruszeniem zasad bhp, wzbronionych kobietom i nienależących do zakresu jej 
podstawowych obowiązków pracowniczych, może być kwalifi kowane jako naruszenie jej godno-
ści pracowniczej, w sytuacji gdy ma ono charakter stały (nie wiąże się z nadzwyczajną, doraźną 
potrzebą pracodawcy), gdyż jest przejawem instrumentalnego traktowania pracownika (zob. wyr. 
SN z 9.7.2009 r.26). 
Powierzenie na podstawie art. 42 § 4 KP odwołanemu prezesowi zarządu spółki pracy niewymaga-
jącej wysokich kwalifi kacji, wykonywanej na hali produkcyjnej pomiędzy pracownikami fi zyczny-
mi, może stanowić naruszenie przez pracodawcę obowiązku poszanowania godności pracownika 
(art. 111 KP), jeżeli nosiło znamiona intencjonalnego, świadomego i natężonego złą wolą działania 
zmierzającego do poniżenia i zdyskredytowania pracownika. Naruszenie to może być przesłanką 
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 KP 
(zob. wyr. SN z 21.2.2008 r.27).
Sporządzenie i złożenie do akt osobowych pracownika notatki o jego zachowaniu, będące wyni-
kiem ustalenia przyczyn powstania konfl iktu pomiędzy pracownikami, nie może być uznane za 
bezprawne naruszenie dobra osobistego pracownika (zob. wyr. SN z 4.6.2002 r.28).

d) Dopuszczalność monitoringu pracowników. W chwili obecnej możliwości techniczne 
kontrolowania, monitorowania pracy pracowników są bardzo rozbudowane. Poczynając od 
monitorowania zawartości skrzynek mailowych i dysków, przez monitorowanie czasu po-
święconego i rodzaju stron oglądanych przez pracownika w internecie, a także sprawdzanie 
billingów rozmów telefonicznych, podsłuchów treści rozmów, lokalizowania pracowników za 
pomocą systemów GPS, kontrolowania za pomocą monitoringu z kamer przemysłowych, aż 
po rozwijające się kwestie monitoringu aktywności pracownika na portalach społecznościo-
wych. Niestety, KP wprost nie reguluje granic dopuszczalności takich działań. Jednak z regu-
lacji mówiących o konieczności wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny można 
wywnioskować, że pracodawca jako organizator procesu pracy ma prawo do działań kon-
trolnych. Jednak ze względu na poszanowanie dóbr osobistych pracownika powinno się to 
odbywać w sposób niegodzący w zasadę określoną w art. 111 KP.

23 III APa 14/13, niepubl.
24 III APa 7/13, Legalis.
25 II PK 188/07, Legalis.
26 II PK 311/08, Legalis.
27 II PK 171/07, Legalis.
28 I PKN 249/01, Legalis.
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Wskazówka praktyczna
W związku z tym, że ustawodawstwo nie nadąża za możliwościami technicznymi monitoringu 
pracowników, w praktyce przyjęła się zasada uprzedniego informowania pracownika o fakcie i za-
sadach stosowania monitoringu w danym zakładzie pracy, a także wyboru takich środków, które są 
wystarczające do realizacji uzasadnionego celu pracodawcy. W wyjątkowych sytuacjach dopusz-
czalne jest monitorowanie nieujawniane pracownikom, ale tylko wówczas, gdy nie ma innej moż-
liwości osiągnięcia celu kontrolnego.

Z praktyki orzeczniczej
Stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów prawa pracy lub ustalonych zwyczajów prze-
szukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszenia należącego do pracodawcy mienia 
jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 KC), wówczas 
gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możliwości zastosowania tego rodzaju kontroli (zob. wyr. SN 
z 13.4.1972 r.29).

e) Granice tajemnicy korespondencji. Notorycznie pojawiającym się w relacjach pracow-
niczych problemem jest kwestia granic tajemnicy korespondencji prywatnej przy użyciu służ-
bowej poczty elektronicznej.

Analizując problem, należy pamiętać, że nie bez znaczenia jest fakt, że pracownik, otrzy-
mując służbowe narzędzie pracy, np. telefon, komputer, powinien używać ich wyłącznie do 
celów służbowych, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, że narzędzi tych pracownicy mo-
gą używać także w celach prywatnych. Niemniej w tej pierwszej sytuacji pracownik powinien 
mieć świadomość ograniczenia tajemnicy korespondencji, gdyż mail nieoznaczony wyraźnie 
jako prywatny jest identyfi kowany jako korespondencja prowadzona w imieniu i na rzecz 
pracodawcy. Natomiast pracodawca w miarę możliwości mimo wszystko powinien starać się 
respektować prywatność pracowników. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca wyraźnie do-
puszcza możliwość użytkowania maila służbowego w celach prywatnych, powinien liczyć się 
ze zwiększoną ochroną prywatności pracownika, a jeśli już do niej dojdzie, informacje, jakie 
pracodawca w ten sposób pozyskał, nie powinny być wykorzystywane w sposób sprzeczny 
z zasadami współżycia społecznego.

Przykład
Pracownica w korespondencji mailowej prowadzonej za pośrednictwem służbowego adresu napi-
sała do swojej koleżanki, że zaczyna poważnie myśleć o potomku. Pracodawca pod nieobecność 
pracownicy w pracy chciał dotrzeć do jej korespondencji z klientem i przypadkowo natknął się na 
mail dotyczący planów powiększenia rodziny. Pracodawca, mając świadomość obciążeń praco-
dawcy, z jakimi wiąże się ciąża i macierzyństwo pracownicy, postanowił ją zwolnić, zanim zajdzie 
w ciążę. 

f) Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych. Artykuł 221 KP stanowi uszczegó-
łowienie zasady ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wyraźnie wyznacza on 
granice informacji o kandydacie do pracy/pracowniku, jakich pracodawca ma prawo żądać. 
W przypadku pracodawcy są to: 

1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

29 I PR 153/72, Legalis.
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§ 1 28

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania również: 
1) innych danych osobowych pracownika, 
2) imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych 

jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy,

3) numeru PESEL.

 Szerzej zob. część A § 3 pkt II. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji. 

Ponadto KP wyraźnie zaznacza, że pracodawca może żądać podania innych danych osobo-
wych, wówczas gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

Sporna w doktrynie jest kwestia dopuszczalności wyrażenia zgody przez pracownika na 
przekazanie pracodawcy szerszego zakresu danych.

Z praktyki orzeczniczej
W wyr. WSA z 18.6.2010 r.30 pojawił się pogląd, iż „wyrażona na życzenie pracodawcy pisemna 
zgoda pracownika na pobranie i przetwarzanie jego danych osobowych […] narusza prawa pra-
cownika i swobodę, wyrażenia przez niego woli. Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia 
zależność pracownika od pracodawcy. Generalnie więc brak równowagi w relacji pracodawca–
pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetwa-
rzanie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył art. 221 KP 
katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. […] Uznanie faktu wyrażenia 
przez pracownika zgody na przetwarzanie jego danych (art. 23 ust. 1 pkt 1 OchrDanychU) za 
okoliczność legalizującą pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 KP stano-
wiłoby naruszenie tego przepisu”. 

g) Niekaralność pracownika. W związku z powyższym podobnie należy podejść do kwestii 
dopuszczalności pobierania zaświadczeń o niekaralności, gdzie w praktyce pracodawcy dosyć 
często wykorzystują element zgody pracownika na przekazanie informacji o niekaralności. 
Swoje stanowisko w tej kwestii również wielokrotnie przedstawiał GIODO, wyraźnie stwier-
dzając, że podstawą do żądania informacji o niekaralności kandydata do pracy lub pracow-
nika może być tylko przepis rangi ustawowej, przewidujący wśród wymogów niezbędnych 
do spełnienia wymienia niekaralność. Podobnie problem reguluje art. 6 pkt 10 KrRejKarU 
przyznający pracodawcy bezpośredni dostęp do rejestru wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności lub 
korzystania z pełni praw publicznych.

Tak restrykcyjne stanowisko GIODO nie znajduje pełnego poparcia w doktrynie, w której 
pojawiają się głosy, że brak ustawowego wymogu niekaralności zamyka pracodawcy jedynie 
możliwość bezpośredniego zwrócenia się z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego, nie 
zamyka jednak całkowicie możliwości pozyskania takowej informacji31.

Dosyć częste spory sądowe dotyczące naruszenia dóbr osobistych i naruszenia ochrony 
danych osobowych, także te powołane powyżej, ujawniają, że problem ochrony dóbr osobi-
stych pojawia się zazwyczaj w kontekście różnych procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
(chociażby w temacie rekrutacji pracowników, formułowania ocen pracowniczych, polityki 
wynagradzania, postępowań dyscyplinarnych, a nawet formułowania oświadczeń woli o roz-
wiązaniu umowy o pracę). 

 Zob. część A § 3 pkt II. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.

Z praktyki orzeczniczej
Obowiązek konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia zmieniającego (art. 38 § 1 w zw. 
z art. 42 § 1 KP) obejmuje także wskazanie nowych warunków pracy i płacy, na jakich pracodawca 

30 II SA/Wa 151/10, Legalis. Por. też wyr. NSA z 1.12.2009 r., I OSK 249/09, Legalis.
31 A. Patulski, w: A. Patulski, G. Orłowski (red.), Kodeks pracy, s. 118.

28 



§ 1. Uwagi wstępne

11B. Godlewska-Bujok/M. Sybilska-Bonicka

29  § 1

zamierza zatrudniać pracownika po upływie okresu wypowiedzenia. Przekazanie tych informa-
cji zakładowej organizacji związkowej nie narusza dóbr osobistych pracownika ani ochrony jego 
danych osobowych (art. 111 KP w zw. z art. 23 i 24 KC oraz art. 23 OchrDanychU) (zob. wyr. SN 
z 30.11.2012 r.32).

Pamiętać należy, że przy rozstrzyganiu sporów z zakresu ochrony dóbr osobistych sąd 
będzie rozstrzygał spór, opierając się na kryteriach obiektywnych, a nie subiektywnych odczu-
ciach pracownika.

Z praktyki orzeczniczej
Sąd Najwyższy w wyr. z 8.10.2009 r.33 zaznaczył, że dla oceny, czy doszło do naruszenia godności 
pracownika (art. 111 KP), nie ma znaczenia, czy on sam potraktował określone zachowanie osoby 
reprezentującej pracodawcę jako godzące w jego dobro osobiste. Reakcja pracownika na takie 
zachowanie może mieć jednak znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie 
wystąpiło.
W ocenie SN z tytułu jednej (tej samej) krzywdy może przysługiwać jedno zadośćuczynienie, nie-
zależnie od tego, ile dóbr osobistych zostało naruszonych (zob. wyr. SN z 9.7.2009 r.34).

5. Równość i niedyskryminowanie w zatrudnieniu

a) Zakaz dyskryminacji i równość w zatrudnieniu. Polskie prawo pracy zawiera w sobie 
wiele regulacji poświęconych równości w zatrudnieniu oraz zakazowi dyskryminacji. Z uwagi 
na to, że przepisy te były sukcesywnie dodawane, modyfi kowane w związku z implementacją 
przepisów europejskich, można odnieść wrażenie, że nie są w pełni spójne. W głównej mierze 
ze względu na niekonsekwentne używanie pojęć. Przykładowo ustawodawca w art. 112 i 113 

KP wyraźnie rozdziela i osobno defi niuje równe traktowanie w zatrudnieniu i zakaz dyskrymi-
nacji. W doktrynie wielu komentatorów stoi na stanowisku, że rozdział IIa KP stanowi rozwi-
nięcie zasady zakazu dyskryminacji z art. 113 KP, jednak ustawodawca w rozdziale IIa bardzo 
często posługuje się sformułowaniem „równego traktowania w zatrudnieniu”, co stwarza pe-
wien chaos pojęciowy, który jest przyczyną występowania różnych podejść często ze sobą 
sprzecznych w interpretacji przepisów poświęconych tej tematyce. Istnieje również interpreta-
cja pozwalająca uznać treść art. 112 KP za pewną dyrektywę dla ustawodawcy, wyznaczającą 
kierunek prac legislacyjnych, z kolei treść art. 113 KP traktowana jest jako dyrektywa dla 
pracodawcy – jak powinien postępować w relacjach z pracownikami.

Można także napotkać na podejście, według którego pojęcia równości w zatrudnieniu i za-
kazu dyskryminacji są synonimiczne. Aktualnie jednak najczęściej spotykamy opinie, że zasa-
da dyskryminacji jest kwalifi kowanym typem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
potraktowanym w przepisach KP rozdzielnie.

Taka sytuacja skłania do refl eksji, czy regulacje poświęcone tak ważnej w praktyce tematy-
ce, jak równość w zatrudnieniu i dyskryminacja, nie powinny zostać rzetelnie uporządkowane, 
aby nie budziły tak licznych wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności między literalnym 
brzmieniem przepisu a przypisywanym przez doktrynę i orzecznictwo sensem. 

Z praktyki orzeczniczej
W najnowszym orzecznictwie zwraca się uwagę, że: „Wyrażona w art. 113 KP i rozwinięta 
w art. 183a i n. KP zasada niedyskryminacji (równego traktowania w zatrudnieniu) nie jest tożsama 
z określoną w art. 112 KP zasadą równych praw (równego traktowania) pracowników jednakowo 
wypełniających takie same obowiązki. Przyjmuje się, że te dwie zasady, aczkolwiek pozostają ze 
sobą w ścisłym związku, to niewątpliwie są odrębnymi zasadami, a ich naruszenie przez pracodaw-

32 I PK 134/12, Legalis.
33 II PK 114/09, Legalis.
34 II PK 311/08, Legalis.
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cę rodzi różne konsekwencje” (zob. wyr. SN z 26.1.2016 r.35). Dalej, Sąd Najwyższy wprowadza 
rozróżnienie pomiędzy nierównym traktowaniem a dyskryminacją ze względu na cechy osobiste 
podmiotu dyskryminowanego i ich znaczenie społeczne: „dyskryminacja (art. 113 KP), w odróż-
nieniu od »zwykłego« nierównego traktowania (art. 112 KP), oznacza nieusprawiedliwione obiek-
tywnymi powodami gorsze traktowanie pracownika ze względu na niezwiązane z wykonywaną 
pracą cechy lub właściwości dotyczące go osobiście i istotne ze społecznego punktu widzenia, 
przykładowo wymienione w art. 183a § 1 KP, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (wyr. z 2.10.2012 r., II PK 82/12, 
OSNP 2013, Nr 17–18, poz. 202). A contrario nie stanowi dyskryminacji nierówność niepodykto-
wana przyczynami uznanymi za dyskryminujące, nawet jeżeli pracodawcy można przypisać naru-
szenie zasady równego traktowania (wyr. z 7.12.2011 r., II PK 77/11, MoPr 2012, Nr 3, s. 149” (zob. 
wyr. SN z 7.1.2014 r.36).

b) Pojęcie „równość w zatrudnieniu”. Patrząc na zagadnienie z praktycznego punktu wi-
dzenia, należy wyraźnie zdefi niować pojęcie równości w zatrudnieniu i dyskryminacji.

Równość w zatrudnieniu oznacza, że osoby wykonujące takie same obowiązki w sposób 
jednakowy, mają takie same prawa.

Z praktyki orzeczniczej
Sąd Najwyższy podkreślił w wyr. z 25.2.2009 r.37, że: „Określona w art. 112 KP zasada równych 
praw odnosi się do przypadków, w których pracownicy charakteryzują się cechą istotną (relewant-
ną), polegającą na »jednakowym wypełnianiu takich samych obowiązków«. Oznacza to, że ocenę 
równości odnieść należy nie tylko do takiego samego rodzaju pracy i takiego samego zakresu obo-
wiązków pracowniczych, ale nadto do sposobu wywiązywania się z nich”.

c) Kryteria dyskryminacyjne. Na podstawie wyżej powołanego orzeczenia można wskazać, 
że badając temat równości praw, skupiamy się na porównaniu zakresu obowiązków pracow-
ników i ocenie jakościowej ich wykonywania. W związku z powyższym równość praw nie 
jest badana przez pryzmat kryteriów dyskryminacyjnych. Podsumowując, zasada równości to 
prawa przyznawane na podstawie kryterium oceny wykonywanej pracy38. 

Z praktyki orzeczniczej
Nie ulega wątpliwości, co zresztą potwierdza SN w wyr. z 15.11.2013 r.39, że „porównanie sytuacji 
prawnej pracowników w ramach art. 112 KP może nastąpić tylko w obrębie tego samego praco-
dawcy”.
Co istotne, SN w wyr. z 2.10.2012 r.40 uznał, że przepisy KP odnoszące się do dyskryminacji nie 
mają zastosowania w przypadkach nierównego traktowania niespowodowanego przyczyną uznaną 
za podstawę dyskryminacji41, co w praktyce oznacza, niemożność zastosowania do tych przypad-
ków art. 183d KP przewidującego odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie. Stanowisko to jest co najmniej zaskakujące, jeśli podejdziemy do analizy tych przepisów 
literalnie, w większości z nich odnajdziemy sformułowanie „równe traktowanie w zatrudnieniu”, 
a nie dyskryminacja.

d) Dyskryminacja to nieusprawiedliwione obiektywnymi powodami gorsze traktowanie 
pracownika ze względu na niezwiązane z wykonywaną pracą cechy lub właściwości.

35 II PK 303/14, Legalis.
36 I PK 174/13, Legalis.
37 II PK 174/08, Legalis.
38 P. Korus, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 112.
39 III PK 20/13, Legalis.
40 II PK 82/12, Legalis.
41 Por. np. wyr. SN: z 18.8.2009 r., I PK 28/09, MoPr 2010, Nr 3, s. 148–151, oraz z 18.4.2012 r., II PK 

196/11, Legalis i przywołane w nich orzeczenia.
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Szczegółowo pojęcie to defi niuje art. 183a KP, który według wielu komentatorów stanowi 
rozwinięcie art. 113 KP.

W przepisie tym w pierwszej kolejności określone są okoliczności, do jakich przepis ma 
zastosowanie: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansowanie, 
dostęp do szkoleń podnoszących kwalifi kacje zawodowe.

e) Kryteria dyskryminacyjne. Następnie przepis art. 113 KP określa katalog kryteriów dys-
kryminacyjnych, wymieniając cechy przykładowe: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wy-
znanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony lub 
nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W doktrynie przeważa po-
gląd, że jest to katalog otwarty, jednak z zaznaczeniem, iż kryteria niewymienione w katalogu, 
na które chciałby powołać się pracownik, powinny mieć istotne społecznie znaczenie, np. stan 
cywilny, nosicielstwo wirusa HIV, a nawet wygląd pracownika42. Warto zwrócić uwagę, że 
w dyrektywach odnoszących się do równego traktowania, katalog cech różnicujących jest za-
mknięty (por. np. dyrektywę Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzającą w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne43, dyrektywę Ra-
dy 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy44), w przeciwieństwie do katalogu wskazanego w KP.

Oprócz KP w relacjach pracowniczych zastosowanie ma również ustawa z 3.12.2010 r. 
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania45. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na art. 12 przewidujący odszkodowanie za naruszenie zasady 
równego traktowania w stosunku do osoby fi zycznej, m.in. w związku z ciążą, urlopem ma-
cierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem 
rodzicielskim lub urlopem wychowawczym. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, że zgodnie 
z art. 13 tejże ustawy odszkodowanie to przyznawane jest przy zastosowaniu przepisów KC.

f) Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Przepis art. 183a KP wprowadza rozróżnie-
nie pojęć dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Odpowiada on odpowiednim postano-
wieniom dyrektywy, choć nie jest identyczny46. Pierwsza z nich zdefi niowana w art. 183a § 3 
KP ma miejsce, gdy pracownik w porównywalnej sytuacji do innych pracowników z powodu 
z jednej lub kilku przesłanek dyskryminacyjnych był, jest lub mógłby być traktowany mniej 
korzystnie. Natomiast dyskryminacja pośrednia, zdefi niowana w art. 183a § 4 KP, ma miejsce, 
na skutek pozornie neutralnego postanowienia. Można jednak odnieść wrażenie, że podział 
ten jest nieco sztuczny, a życiowe sytuacje często mogą być graniczne. A szczególną trudność 
w ich faktycznym rozróżnieniu mogą mieć pracownicy. Z uwagi na to, że obydwa rodzaje 
dyskryminacji wiążą się z takim samym roszczeniem, nasuwa to pytanie, czy taki podział 
praktycznie jest niezbędny.

g) Przejawy dyskryminacji wg art. 183a KP. Regulacja art. 183a KP jako przejaw dyskrymi-
nacji wymienia także: w § 5 pkt 1 podżeganie do dyskryminacji, w § 5 pkt 2 molestowanie 
(niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika 
i stworzenie zastraszającej, wrogiej i poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery), 
a także w § 6 molestowanie seksualne (mogące przybierać postać fi zyczną, werbalną lub poza-
werbalną zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, mające 
na celu lub skutek w postaci naruszenia godności pracownika, w szczególności stworzenie 
zastraszającej, wrogiej i poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery). W literaturze 
istnieją wątpliwości co do takiego ich umiejscowienia.

42 Por. wyr. SN z 2.10.2012 r., II PK 82/12, Legalis.
43 Dz.Urz. L Nr 180, s. 22.
44 Dz.Urz. UE L Nr 303, s. 16.
45 T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1219.
46 Art. 2 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy 
(Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 23), art. 2 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warun-
ki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE L Nr 303, s. 16), art. 2 dyrektywy 
Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. UE L Nr 180, s. 22).
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Wskazówka praktyczna
Wskazania wymaga fakt, że ustawodawca zakłada, iż to pracownik ocenia, czy określone zachowa-
nie jest dla niego akceptowalne, czy przekracza dopuszczalne granice i tym samym jest oceniane 
jako molestowanie lub molestowanie na tle seksualnym. Ważne jest, iż za molestowanie może być 
uznane nawet jednorazowe niepożądane zachowanie.

h) Otwarty katalog przejawów dyskryminacji. Artykuł 183b KP poświęcony jest przejawom 
dyskryminacji, wymieniając przykładowo odmowę nawiązania lub rozwiązania stosunku pra-
cy, niekorzystne ustalenie wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia, pominięcie przy 
awansie i przyznawaniu świadczeń dodatkowych, pominięcie przy wysyłaniu na szkolenia 
podnoszące kwalifi kacje zawodowe. Katalog ten należy traktować jako otwarty, a zatem nie-
ograniczający się wyłącznie do wymienionych sytuacji.

i) Obiektywne powody dyskryminacji. Ustawodawca zastrzegł jednak, że pracodawca 
uwolni się od zarzutu dyskryminacji, jeśli udowodni, że kierował się obiektywnymi powoda-
mi. Oznacza to przerzucenie ciężaru dowodowego na pracownika, który musi uprawdopodob-
nić zarzut dyskryminacji, przez wykazanie gorszego traktowania go w porównaniu z innymi 
zatrudnionymi, a wówczas pracodawca musi wykazać, że jednak kierował się obiektywnymi 
dowodami47.

j) Wyjątki wyłączające dyskryminację. Artykuł 183b § 2 KP ustanawia wyjątki, które wy-
łączają dyskryminację. Pierwszy z nich to sytuacja, kiedy na danym stanowisku cecha sta-
nowiąca kryterium dyskryminacyjne jest pożądana, aby prawidłowo wypełniać przewidziane 
obowiązki. 

Przykład
Przedsiębiorstwo poszukuje magazynierów do pracy, w której do zakresu obowiązków należy ręcz-
ne podnoszenie i przenoszenie ciężarów powyżej 20 kg. Zgodnie z wykazem prac wzbronionych 
kobietom tego typu prace są dla nich zakazane. W związku z powyższym pracodawca ma prawo 
poszukiwać do pracy wyłącznie mężczyzn, nie naruszając zakazu dyskryminacji. 

Przykład
Inwestor postanowił zbudować hotel o inspirowanej starym fi lmem nazwie „Babska Rzeczpospoli-
ta”, którego specjalnością mają być pakiety pobytowe dla pragnących relaksu we własnym gronie 
i odpoczynku od męskiego towarzystwa kobiet, z ofertą spędzania czasu dostosowaną do gustów 
i potrzeb pań. Wszystko to zostaje wpisane w ofi cjalnym dokumencie „Polityka Hotelu”. W związ-
ku z powyższym na każdym ze stanowisk, które mają styczność z gośćmi hotelu, zatrudniane są 
wyłącznie kobiety. W tym przypadku płeć jest cechą niezbędną do właściwego funkcjonowania na 
powierzonym stanowisku.

Druga sytuacja to zmniejszenie wymiaru etatów z przyczyn leżących po stronie pracodaw-
cy, a trzecia sytuacja, to wspieranie rodzicielstwa oraz niepełnosprawnych pracowników.

Zupełnie inną, ale też wyjątkową sytuacją, którą dopuszcza KP, jest podjęcie działań zmie-
rzających do wyrównania szans, w określonym czasie, zwane działaniami pozytywnymi.

Przykład
W przedsiębiorstwie 90% stanowisk kierowniczych zajmują mężczyźni. W związku z powyższym 
pracodawca podejmuje decyzję o polityce wyrównywania proporcji pomiędzy kobietami i mężczy-
znami na stanowiskach kierowniczych i postanawia przyznawać pierwszeństwo awansu kobietom, 
do czasu osiągnięcia równowagi.

47 Por. wyr. SN z 9.6.2006 r., III PK30/06, OSNAPiUS 2007, Nr 11–12, poz. 160.
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Ostatnim wyjątkiem jest możliwość różnicowania ze względu na wyznanie bądź przyna-
leżność do danego związku wyznaniowego. Istotą tego wyjątkowego unormowania jest ko-
nieczność reprezentowania określonego światopoglądu, przekonań odpowiednich dla danego 
wyznania, związku wyznaniowego, jako obiektywne i decydujące wymaganie zawodowe, np. 
wymagania dla nauczyciela religii.

k) Wynagrodzenie pracowników. Kolejny przepis rozdziału IIa KP został poświęcony kwe-
stii wynagradzania pracowników.

Zawiera on zasadę, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jed-
nakową pracę lub pracę jednakowej wartości, która w doktrynie jest uznawana za kwali-
fi kowaną postać nierównego traktowania w oparciu o kryteria dyskryminujące określone 
w art. 183a KP48. 

l) Pojęcie „wynagrodzenie”. Na wstępie należy wyraźnie zdefi niować pojęcie wynagrodze-
nia w rozumieniu przepisu art. 183c KP. Jak wskazuje § 2 komentowanego przepisu, wyna-
grodzenie to nie tylko wszystkie składniki wynagrodzenia podstawowego, lecz także wszelkie 
pozostałe świadczenia pieniężna oraz pozapieniężne, jakie otrzymuje pracownik w związku ze 
swoją pracą. W praktyce będą to wszelkiego rodzaju bonusy przyznawane pracownikom, jak 
np. dodatkowe ubezpieczenia, prywatna opieka medyczna, narzędzia pracy typu: samochód, 
telefon czy komputer. Z orzecznictwa wynika także, że są to również takie świadczenia jak 
odprawa pieniężna.

Z praktyki orzeczniczej
Kolejne pojęcia wymagające zdefi niowania to pojęcia pracy jednakowej i pracy jednakowej war-
tości, gdyż zgodnie ze stanowiskiem powszechnym zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie „ter-
minów tych nie należy łączyć w całość, uzupełniając treść jednego treścią drugiego, ani stosować 
zamiennie, jak również defi niować pierwszego z pojęć przy pomocy kryteriów kwalifi kacyjnych 
dotyczących drugiego” (zob. wyr. SN z 18.9.2008 r.49).

 Zob. część B § 8 pkt 1. Regulamin wynagradzania.

m) Prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju kwalifi kacji niezbędnych 
do ich wykonywania, warunków ich świadczenia oraz ilości i jakości wykonanej pracy50.

n) Praca o jednakowej wartości. Natomiast o pracy jednakowej wartości możemy mó-
wić w sytuacji, kiedy wykonywane obowiązki wymagają od pracowników porównywalnych 
kwalifi kacji, potwierdzonych stosownymi dokumentami lub/oraz praktyką zawodową z za-
znaczeniem, że muszą być one ściśle związane z pracą na danym stanowisku, a ponadto cha-
rakteryzują się podobnym stopniem odpowiedzialności, a także wysiłku zarówno fi zycznego, 
jak i psychicznego.

o) Zróżnicowanie wynagrodzenia pracowników. W doktrynie i orzecznictwie popularny 
jest pogląd, iż art. 183c KP nie uniemożliwia pracodawcy zróżnicowania wynagrodzeń pracow-
ników. Jest to dozwolone w sytuacji, kiedy pracodawca wprowadzi kryterium obiektywne, 
które jest istotne ze względu na potrzeby pracodawcy, np. dyspozycyjność do pracy w niestan-
dardowych godzinach, mobilność. Drugą sytuacją uzasadniającą różnicowanie wynagrodzeń 
jest zastosowanie kryteriów rynkowych, czyli sytuacje, kiedy np. rynek pracy ze względu na 
brak specjalistów w danej dziedzinie kreuje wyższe wynagrodzenia dla danego rodzaju pracy, 
mimo iż wg kryteriów branych pod uwagę przy wycenie prac pod kątem ich jednakowej war-
tości dane obowiązki są mniej warte51.

 Zob. część A § 8 pkt II. Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu.

48 Por. wyr. SN z 2.10.2012 r., II PK 82/12, OSNAPiUS 213, Nr 17–18, poz. 202.
49 II PK 27/08, OSNAPiUS 2010, Nr 3–4, poz. 41.
50 Por. wyr. SN z 18.9.2008 r., II PK 27/08, OSNAPiUS 2010, Nr 3–4, poz. 41.
51 Por. wyr. SN z 7.4.2011 r., I PK 232/10, OSNAPiUS 2012, Nr 11–12, poz. 133, a także wyr. SN z 6.3.2003 r., 

I PK 171/02, OSNAPiUS 2004, Nr 15, poz. 258.
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p) Sankcje. W rozdziale IIa KP ustawodawca opisał także sankcje za nieprzestrzeganie 
zakazu dyskryminacji.

Poświęcony temu zagadnieniu art. 183d KP przewiduje odszkodowanie w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponieważ określona została tylko dolna grani-
ca wysokości odszkodowania, sądy pracy mogą swobodnie decydować o jego wysokości, na 
podstawie indywidualnie badanych okoliczności sprawy. Sąd będzie badał wystąpienie dys-
kryminacji i sam ten fakt będzie podstawą do przyznania minimalnego wynagrodzenia, a także 
szkodę, jaka została wyrządzona w konsekwencji zachowań dyskryminujących. Sądy, kierując 
się wytycznymi zawartymi w przepisach unijnych, powinny mieć na uwadze, że odszkodowa-
nie musi mieć charakter prewencyjny, a także wyrównywać uszczerbek52.

Z praktyki orzeczniczej
Odnośnie do sposobu ustalania odszkodowania ciekawy jest wyr. z 22.2.2007 r.53. Sąd Najwyższy 
precyzuje, że: „rozstrzygnięcie sądu pracy zastępujące postanowienia umowy o pracę odpowied-
nimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminującego (art. 18 § 3 in fi ne KP) może 
dotyczyć ukształtowania na przyszłość treści trwającego stosunku pracy. W przypadku naruszenia 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wysokości wynagrodzenia w przeszłości 
(zwłaszcza po rozwiązaniu stosunku pracy) pracownik może dochodzić odszkodowania w wysoko-
ści różnicy między wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymywać bez naruszenia zasady równego 
traktowania, a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym (art. 183d KP)”.

r) Odpowiedzialność odszkodowawcza. Odpowiedzialność odszkodowawczą opisaną 
w art. 183d KP ponosi pracodawca w rozumieniu art. 3 KP. Jednak w praktyce zachowań 
dyskryminacyjnych może dopuszczać się także inny pracownik lub osoba działająca w imieniu 
pracodawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowawcza nadal będzie ciążyła na 
pracodawcy, co można wywieźć z art. 94 pkt 2b KP, zgodnie z którym pracodawca jest obo-
wiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu54.

 Zob. część A § 15 pkt I. Odpowiedzialność pracodawcy na podstawie Kodeksu pracy.

s) Uprawnieni. Jako uprawnionych do roszczeń odszkodowawczych przepis wskazuje 
„osoby, wobec których pracodawca naruszył zasadę”. Ustawodawca nie bez przyczyny za-
stosował takie pojęcie, gdyż roszczenie przysługuje także kandydatom do pracy, za naruszenia 
w procesie rekrutacji, a także byłym pracowników.

t) Odesłanie. Warto w tym miejscu nadmienić, że w konsekwencji poglądu, że zasady za-
warte w art. 112 KP oraz 113 KP nie są tożsame, a rozdział IIa KP jest rozwinięciem wyłącznie 
zasady zakazu dyskryminacji z art. 113 KP, należałoby uznać, że odpowiedzialność odszko-
dowawcza przewidziana w art. 183d KP będzie dotyczyła wyłącznie właśnie tego artykułu. 
Natomiast w przypadku naruszenia zasady równości w zatrudnieniu z art. 112 KP będziemy 
mieli do czynienia z odmiennym zakresem odpowiedzialności, a mianowicie z roszczeniem 
o zastąpienie postanowień naruszających zasadę równości przepisem prawa, a w razie braku 
takich przepisów postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

u) Ochrona pracownika. Istotnym elementem przepisów antydyskryminacyjnych w KP jest 
ochrona pracownika korzystającego z przepisów antydyskryminacyjnych, zawarta w art. 183e 

KP, która obejmuje zarówno pracownika, który dochodzi swoich praw, jak i pracownika, 
który udziela mu w tych działaniach jakiegokolwiek wsparcia. W regulacji jest mowa o ochro-
nie przed jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Podkreślono, że zwłaszcza nie może 
stanowić uzasadnienia dla rozwiązania umowy o pracę, czy to za wypowiedzeniem, czy bez.

52 Art. 18 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy 
(Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 23).

53 I PK 242/06, Legalis.
54 A. Sobczyk, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy, komentarz do art. 112, a także K. Walczak, Kodeks pracy, 

s. 54. 
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w) Sprawy indywidualne. Na koniec należy zauważyć, że podczas rozpatrywania indywi-
dualnych spraw naruszenia, których dopuszczają się pracodawcy, będą mogły dotyczyć zasad 
z art. 112 i 113 KP rozwiniętej w rozdziale IIa. Niestety, sposób, w jaki zostały kwestie te opi-
sane w KP, czyli chaos pojęciowy, to że przepisy te nie występują po sobie w jednym miejscu, 
może powodować, że przeciętny pracownik będzie miał duży problem w ocenie swojej sytu-
acji. Co więcej, różnorodność stanowisk w doktrynie i orzecznictwie sprawiają, że również 
pełnomocnik może mieć problem w ocenie danej sprawy i przewidzenia, jak do danego za-
gadnienia podejdzie sąd. W związku z powyższym warto zapoznać się z jak największą liczbą 
konkretnych orzeczeń w podobnych sprawach.

Poniżej interesujące rozstrzygnięcia, przedstawiające ocenę sądu w konkretnych praktycz-
nych sytuacjach.

Z praktyki orzeczniczej
Pominięcie byłego pracownika przy przyznawaniu świadczenia, będącego składnikiem wynagro-
dzenia za pracę w okresie, w którym był on zatrudniony, narusza zasady wynagradzania za pracę 
wykonaną (art. 80 KP), wynagradzania według ilości i jakości pracy (art. 78 KP) i równego traktowa-
nia pracowników (art. 112 KP) (zob. wyr. SN z 23.10.1996 r.55). 
Ustalenie dla pracownika dodatku indywidualnego na niższym poziomie od tego, jaki został przy-
znany pracownikowi mającemu znacznie węższy zakres obowiązków i odpowiedzialności za 
wykonaną pracę, stanowi o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników (zob. wyr. SA 
w Warszawie z 5.7.2007 r.56).

Z praktyki orzeczniczej
1. Artykuł 112 KP, stanowiący o równych prawach pracowników z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków, w ścisłym znaczeniu obejmuje prawo do równej płacy za równą pracę 
i w ogólności prawo do takich samych świadczeń z tytułu wypełniania takich samych obowiązków. 
Uznanie równych praw pracownika z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków 
nie kreuje obowiązku pracodawcy stosowania takich samych sankcji prawa pracy w stosunku do 
wszystkich pracowników dopuszczających się naruszeń obowiązków pracowniczych.
2. W zakresie praw równych z tytułu wykonywania takich samych obowiązków nie mieści się 
ochrona z tytułu takiego samego niewykonywania obowiązków i nie powstaje prawo pracownika 
do jednakowo pobłażliwego lub restryktywnego traktowania wszystkich pracowników narusza-
jących swe obowiązki. Nie stanowi naruszenia zasady równości zastosowanie tylko do jednego 
z pracowników sankcji prawa pracy, w sytuacji, w której także inni pracownicy w taki sam sposób 
naruszają swe obowiązki. Pracownik, który nie przestrzega prawa, nie może liczyć na ochronę, 
a ewentualne uwzględnienie jego roszczeń byłoby sprzeczne z prawem i jego społeczno-gospo-
darczym przeznaczeniem oraz z zasadami współżycia społecznego (zob. wyr. SN z 17.2.2005 r.57).

6. Prawo do godziwego wynagrodzenia

a) Godziwe wynagrodzenie. Zasadę prawa do godziwego wynagrodzenia można rozpatry-
wać w dwóch aspektach: systemowym i indywidualnym58.

W aspekcie systemowym realizowane jest przez odgórne wprowadzenie płacy minimalnej 
przez państwo, której wysokość jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej kraju, poziomu 
życia jego obywateli59. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę reguluje procedurę 
ustalania minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Odbywa się to w drodze negocjacji na forum 

55 I PRN 94/96, Legalis.
56 III APa 31/07, Legalis.
57 II PK 87/04, Legalis.
58 A. Sobczyk, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy, komentarz do art. 13.
59 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, t. I, Warszawa 2012, s. 82.
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Rady Dialogu Społecznego60. Zgodnie z MinWynagrU gwarantowany jest coroczny wzrost 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

 Zob. część A § 8 pkt III. Wynagrodzenie zasadnicze. 

b) Wysokość wynagrodzenia. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, iż 
jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 
5%, minimalne wynagrodzenie podwyższone zostaje raz 1 stycznia. Natomiast w przypadku, 
gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5% i więcej, minimalne wynagrodzenie 
ulega podwyższaniu dwa razy, pierwszy od 1 stycznia, a drugi od 1 lipca. 

 Zob. część C § 5 pkt IV ppkt 3 lit. b), lit. bd) Godziny nadliczbowe i przerzucanie ciężaru dowodu 
na pracodawcę. 

c) Termin ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rada Dialogu Społecznego na 
ustalenie minimalnego wynagrodzenia na następny rok ma 30 dni od otrzymania od Rady Mi-
nistrów propozycji wysokości tego wynagrodzenia oraz informacji koniecznych do podjęcia 
niniejszej decyzji ustalonych w art. 2 ust. 2 MinWynagrU. Następnie do 15 września w Mo-
nitorze Polskim dokonuje się ogłoszenia wysokości minimalnego wynagrodzenia, w drodze 
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

d) Rada Ministrów. Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w wyżej opisanym ter-
minie wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagro-
dzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, 
w terminie do 15 września danego roku. 

Co istotne, ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie mo-
że być niższa od kwoty, którą Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego 
do negocjacji.

Co interesujące, wiele instytucji i dokumentów międzynarodowych podejmuje próbę usta-
lenia wysokości godziwego wynagrodzenia. Na podstawie art. 4 pkt 1 Europejskiej Karty Spo-
łecznej61 Komitet Niezależnych Ekspertów uznał za godziwe wynagrodzenie na poziomie 68% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju, który następnie został obniżony do 60% płacy 
przeciętnej w danym kraju (wynagrodzenie netto, czyli po odliczeniu podatków i składek na 
ubezpieczenie społeczne). Z kolei według Międzynarodowej Organizacji Pracy płaca minimal-
na nie może być niższa od 50% płacy przeciętnej w danym państwie. Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) natomiast zaleca, aby płaca godziwa wynosiła co najmniej 
66% produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Z praktyki orzeczniczej
W aspekcie indywidualnym kwestie godziwego wynagrodzenia są to ustalane indywidualnie płace 
pracowników. Zgodnie z wyr. SA w Krakowie z 25.9.2012 r.62 wynagrodzenie godziwe to „należne, 
właściwe, odpowiednie, rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe, zachowujące cechy ekwiwalentności 
do pracy. Natomiast ocena godziwości tego wynagrodzenia wymaga uwzględnienia okoliczności 
każdego konkretnego przypadku, a zwłaszcza rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy oraz wy-
maganych kwalifi kacji”.
Sąd Najwyższy w wyr. z 23.1.2014 r.63 wskazał, w jaki sposób należałoby ustalać wynagrodzenie 
godziwe. „Wzorzec godziwego wynagrodzenia, który czyni zadość ekwiwalentności zarobków do 
rodzaju i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych przez pracownika doświadczenia i kwa-
lifi kacji zawodowych będzie uwzględniał między innymi takie czynniki, jak: siatka wynagrodzeń 
obowiązująca w zakładzie pracy; średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter 

60 Rada Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z 24.7.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), stanowi forum trójstronnej współpracy strony 
pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.

61 Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
62 III AUa 398/12, Legalis.
63 I UK 302/13, Legalis.
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świadczonej pracy w danej branży; wykształcenie; zakres obowiązków; odpowiedzialność mate-
rialna oraz dyspozycyjność”. 

Również Trybunał Konstytucyjny przy okazji rozważań na temat ustawy kominowej 
wskazał poza rynkowymi także inne kryteria istotne przy określaniu godziwego wynagrodze-
nia, takie jak gospodarcza efektywność pracy, staż pracy pracownika, poziom posiadanych 
kompetencji pracownika, proporcje do wielkości zysku przedsiębiorstwa, wielkość ogólnego 
dochodu narodowego64. 

e) Wynagrodzenie na poziomie niższym niż godziwe. Zaznaczenia wymaga fakt, iż prawo 
pracy nie przewiduje sankcji na wypadek określenia wynagrodzenia za pracę na poziomie 
niższym niż godziwy. Co potwierdza linia orzecznicza65, prawo pracy przewiduje wówczas je-
dynie zastosowanie art. 18 § 2 KP, na podstawie którego postanowienia takie nie będą ważne, 
a w ich miejsce zgodnie z zasadą automatyzmu zastosujemy przepisy regulujące wynagrodze-
nie minimalne. 

Natomiast zasada zawarta w art. 13 KP nie może być podstawą do oczekiwania przez pra-
cownika, aby jego wynagrodzenie zostało ukształtowane na wyższym poziomie, w jego opinii 
godziwym, z uwzględnieniem subiektywnych odczuć pracownika w tym zakresie66.

7. Prawo do wypoczynku

a) Wypoczynek. Zawarta w art. 14 KP zasada prawa do wypoczynku nakłada na prawo 
pracy obowiązek ustalenia szczegółowych przepisów regulujących czas pracy pracowników, 
ustalających dni wolne od pracy, prawa do urlopów, a także normy odpoczynku, które należy 
zapewnić pracownikowi. Unormowania dotyczące czasu pracy, a w tym normy odpoczynku, 
zostały umieszczone w rozdziale VI KP. W przepisach tych przewidziano odpoczynek dobowy, 
wynoszący minimum 11 godzin, tygodniowy na poziomie 35 godzin, a także zasadę 5-dnio-
wego tygodnia pracy. Kodeks przewiduje oczywiście wyjątki od tych norm, np. w przypadku 
osób zarządzających zakładem pracy, konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, zmiany 
pory wykonywania pracy w związku z przejściem pracownika na inną zmianę – istnieje moż-
liwość skrócenia okresu odpoczynku pod warunkiem zrównoważenia tego czasu pracy odpo-
czynkiem w terminie późniejszym.

b) Dni wolne od pracy. W rozdziale poświęconym regulacjom czasu pracy zdefi niowano 
również dni wolne od pracy, którymi są niedziele i dni świąteczne. Szczegółowy katalog dni 
świątecznych znajduje się w DniWolneU, która wymienia następujące dni:

 1) 1 stycznia – Nowy Rok, 
 2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 
 3) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
 4) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
 5) 1 maja – Święto Państwowe, 
 6) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
 7) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
 8) dzień Bożego Ciała, 
 9) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
10) 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
11) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
12) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
13) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

64 W. Patulski, w: A. Patulski, G. Orłowski (red.), Kodeks pracy, s. 55.
65 Por. wyr. SN z 12.7.2011 r., II PK 18/11, OSNAPiUS 2012, Nr 17–18, poz. 220. 
66 S. Kryczka, Wynagrodzenie za pracę – wybrane problemy, Sł.Pracow. 2014, Nr 5, poz. 6.
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§ 1 57–58  Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw...

B. Godlewska-Bujok/M. Sybilska-Bonicka20

Wskazówka praktyczna
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pracodawca zawsze ma prawo zwiększyć liczbę dni wolnych od 
pracy w swoim zakładzie pracy.

 Zob. część A § 16 pkt V. Praca w niedziele i święta. 

c) Urlop wypoczynkowy. Ostatnią już formą odpoczynku, stanowiącą realizację zasady 
z art. 14 KP, jest urlop wypoczynkowy. Czyli czas dodatkowego odpoczynku pracownika, 
ustalany dla niego indywidualnie, w którym pracownik, mimo iż nie pracuje, zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia. W Polsce wynosi on odpowiednio 20 lub 26 dni rocznie, w zależności 
od długości ogólnego stażu pracy. Szczegółowe regulacje dotyczące naliczania i urlopów znaj-
dziemy w rozdziale VII KP.

 Zob. część A § 17. Urlopy wypoczynkowe oraz inne zwolnienia z pracy.

d) Zrzeczenie się prawa do urlopu. Podkreślenia wymaga fakt, że KP nie daje pracowni-
kowi możliwości zrzeczenia się prawa do urlopu wypoczynkowego, czy też podjęcia decy-
zji o zamianie urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent pieniężny (poza wyjątkową sytuacją, 
kiedy stosunek pracy ulega zakończeniu, a pracownikowi pozostał niewykorzystany urlop, 
pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny). Co więcej, nawet jeśli pracownik i pracodawca 
dojdą do porozumienia w wyżej opisanym zakresie i postanowią zmniejszyć zakres odpoczyn-
ku pracownika, będą one na podstawie art. 18 § 2 KP nieważne.

 Zob. część A § 17 pkt I ppkt 1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego i zasady dotyczące prawa do 
urlopu wypoczynkowego.

Przykład
Pracownik legitymujący się 15-letnim stażem pracy i pracodawca w umowie o pracę umieścili 
uzgodnienia, według których pracownik zrzeka się 10 dni urlopu, a zatem w każdy roku kalenda-
rzowym przysługiwać mu będzie 16 dni. Ponieważ liczba dni urlopowych jest niższa, niż gwaran-
tuje to KP, postanowienia umowy w tym zakresie będą nieważne, a pracownikowi przysługiwać 
będzie gwarantowane w KP 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Należy również pamiętać, że urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, i to pracow-
nik dysponuje swoim czasem na urlopie. A co zatem idzie, zgodnie ze stanowiskiem panują-
cym w doktrynie, pracownik ma prawo pracować u innego pracodawcy67.

Przykład
Pracownik zatrudniony w spółce w branży bankowości na stanowisku informatyk-programista w trak-
cie urlopu wypoczynkowego otrzymuje propozycję zatrudnienia na czas określony 4 tygodni w spół-
ce branży odzieżowej w celu napisania programu do projektowania wykrojów do szycia. Pracownik 
ma prawo podjąć się wykonania tego zadania, bez konieczności pytania o zgodę swojego podsta-
wowego pracodawcy. Należy tylko pamiętać, aby działania pracownika nie stanowiły działalności 
konkurencyjnej względem podstawowego pracodawcy. Praca w trakcie urlopu u innego pracodaw-
cy nie obniży puli odpoczynku urlopowego u pracodawcy podstawowego.

Konsekwencją prawa do odpoczynku jest art. 281 pkt 5 KP oraz art. 282 pkt 2 KP, który 
uznaje nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz nieudzielanie urlopu za wy-
kroczenie, za które przewidziana jest sankcja w postaci grzywny 1000–30 000 zł.

 Zob. część A § 15 pkt I ppkt 9. Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynko-
wego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu.

67 A. Świątkowski, Kodeks pracy, komentarz do art. 14 KP.
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