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1–7

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Preambuła
(skreślony)
Dział pierwszy. Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne

Artykuł 1

Przedmiot regulacji

Artykuł 2

Pojęcie pracownika

Artykuł 3

Pojęcie pracodawcy

Artykuł 31

Artykuł 4

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy

§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą
jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą
fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa
w tym przepisie.

(skreślony)

Artykuł 5

Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania

Artykuł 6

(uchylony)

Artykuł 7

10

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.

(skreślony)

Titre premier. Dispositions générales

Préambule

1–7

(radié)
Titre premier. Dispositions générales
Chapitre I. Dispositions préliminaires
Objet du règlement

Article 1

Notion de salarié

Article 2

Notion d’employeur

Article 3

Personne assumant les actes relevant du droit du travail

Article 31

Le Code du travail détermine les droits et obligations des salariés et des
employeurs.
Toute personne employée en vertu d’un contrat de travail, de nomination, d’élection, de désignation ou d’un contrat coopératif de travail est
salarié.
Toute entité, même n’ayant pas de personnalité juridique, ainsi que toute
personne physique – si elles emploient des salariés – est employeur.
§ 1. Les démarches relevant du droit du travail sont effectuées par une
personne ou un organe gestionnaire d’une entité étant employeur, ou par
une autre personne désignée à cette fin.
§ 2. La disposition du § 1 s’applique respectivement aux employeurs
étant personnes physiques, s’ils n’effectuent eux-mêmes les démarches
citées dans la disposition susvisée.

(radié)

Article 4

Ordre d’importance – priorité d’application

Article 5

(abrogé)

Article 6

(radié)

Article 7

Si la relation de travail d’un groupe particulier de salariés est régie par les
dispositions particulières, les dispositions du Code du travail s’appliquent
aux questions non régies par les dispositions particulières.
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8–91

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Artykuł 8

Nadużycie prawa podmiotowego

Artykuł 9

Źródła prawa pracy

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego
nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się
przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów
wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów
określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla
pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych.
§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy
i porozumień zbiorowych.
§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na
ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.

Artykuł 91	Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów
prawa pracy

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być
zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części
przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku
pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych
ustaw i aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie
jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym
u tego pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.
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Titre premier. Dispositions générales

8–91

Abus de droits subjectifs

Article 8

Sources du droit du travail

Article 9

Il n’est pas possible d’exercer ses droits en contrariété avec la destination
sociale et économique de ces droits ou avec le règles de la vie sociale. Telle
action ou négligence du salarié n’est pas considérée comme exercice d’un
droit et n’est pas protégée par la loi.
§ 1. Lorsque le Code du travail cite le droit du travail, on entend par là
les dispositions du Code du travail et les dispositions des autres lois et
normes d’application, déterminant les droits et obligations des salariés
et des employeurs, ainsi que les dispositions des conventions et autres
accords collectifs, règlements et statuts se fondant sur la loi en la matière.
§ 2. Les dispositions des conventions et accords collectifs, ainsi que
celles des règlements et statuts, ne peuvent être moins avantageuses pour
les salariés que celles du Code du travail et des autres lois et normes
d’application.
§ 3. Les dispositions des règlements et statuts ne peuvent être moins
avantageuses pour les salariés que celles des conventions et accords collectifs.
§ 4. Les dispositions des conventions et autres accords collectifs se fondant sur la loi, ainsi que celles des règlements et statuts déterminant les
droits et obligations des parties à la relation de travail, portant atteinte au
principe d’égalité dans l’emploi, ne s’appliquent pas.

Accord sur la suspension de l’application des dispositions du droit
du travail au sein d’un établissement de travail

Article 91

§ 1. Si la situation financière de l’employeur le justifie, un accord peut
être conclu sur la suspension de l’application intégrale ou partielle des
dispositions du droit déterminant les droits et obligations des parties
à une relation de travail ; cependant, ceci ne s’applique pas aux dispositions du Code du travail et aux dispositions des autres lois et normes
d’application.
§ 2. L’accord susvisé au § 1 est conclu par l’employeur et par le syndicat
représentant les salariés, et si un tel syndicat n’existe pas au sein de l’établissement, l’accord est conclu par l’employeur et par un corps représentatif des salariés élu dans les conditions retenues par cet employeur.
§ 3. La suspension de l’application des dispositions du droit du travail ne
peut dépasser la durée de trois ans. Les dispositions de l’article 24127 § 3
s’appliquent respectivement.
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Dział pierwszy. Przepisy ogólne

§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Artykuł 10

Prawo do pracy

§ 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.
§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.
§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Artykuł 11

Zasada swobody nawiązania stosunku pracy

Artykuł 111

Poszanowanie dóbr osobistych

Artykuł 112

Zasada równości pracowników

Artykuł 113

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

Artykuł 12

(skreślony)
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Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy,
bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego
oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.
Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste
pracownika.
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Titre premier. Dispositions générales

§ 4. L’employeur transmet l’accord à l’inspecteur du travail compétent au
niveau du district.

10–12

§ 5. Les dispositions des §§ 1–4 ne portent pas atteinte aux dispositions
de l’article 24127.

Chapitre II. Principes fondamentaux du droit du travail
Droit de travailler

§ 1. Chacun a droit au travail qu’il est libre de choisir. Il n’est pas possible d’interdire à qui que ce soit, sauf les cas déterminés dans la loi,
d’exercer son métier.

Article 10

§ 2. L’Etat arrête le montant minimum de la rétribution du travail.
§ 3. L’Etat exerce une politique favorisant la pleine productivité des
emplois.

Principe de liberté dans la conclusion d’une relation de travail

Article 11

Respect de biens personnels

Article 111

Principe d’égalité des salariés

Article 112

Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Article 113

(radié)

Article 12

La conclusion d’une relation de travail, la détermination des modalités
d’exercice du travail et notamment celles de rémunération, quel qu’en soit
le fondement juridique, requiert une déclaration de volonté conjointe de
l’employeur et du salarié.
L’employeur est tenu au respect de la dignité et des autres droits attachés
à la personne du salarié.
Les salariés bénéficient des mêmes droits au titre de l’exécution des
mêmes obligations ; ceci concerne notamment l’égalité des hommes et
des femmes.
Toute discrimination dans l’emploi, qu’elle soit directe ou indirecte,
notamment en raison de sexe, d’âge, d’invalidité, de race, de religion,
de nationalité, de convictions politiques, d’appartenance aux syndicats,
d’origine ethnique, de confession, d’orientation sexuelle, et également en
raison d’emploi à durée déterminée ou indéterminée ou à temps plein ou
partiel – est inadmissible.
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