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MIROSŁAW WŁODARCZYK*

Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu

1. Treścią funkcji ochronnej prawa pracy, od jego narodzin, zawsze była 
ochrona pracowników (osób podejmujących zatrudnienie w celu pozyskania środ-
ków utrzymania). W ramach prawa pracy rozwijały się zatem instytucje prawne, 
których dążeniem była efektywna ochrona pracowników przed różnorodnymi za-
grożeniami występującymi w związku z zatrudnieniem. Z natury rzeczy głównym 
celem tych regulacji jest tworzenie narzędzi eliminujących określone niebezpie-
czeństwa lub ograniczających ich skutki. Przykładem takich konstrukcji jest in-
stytucja ochrony wynagrodzenia za pracę, która ma zapewnić wypłatę wynagro-
dzenia w określonej (godziwej) wysokości, w ustalonym terminie i formie. Inny 
przykład to regulacje, których zadaniem jest ochrona trwałości stosunku pracy 
– w tym przypadku chodzi o jak najdłuższe zachowanie stanowiska pracy u okre-
ślonego pracodawcy. Przykłady te można wskazywać bez końca, gdyż każda 
niemal instytucja prawa pracy służy realizacji wskazanej powyżej funkcji1.

Występujące obecnie na świecie zjawiska społeczne i ekonomiczne, jak 
w szczególności globalizacja oraz dotykający wielu krajów kryzys gospodarczy, 
bardzo silnie oddziałują na stosunki zatrudnienia, a przy tym również na treść 
przepisów prawa. Dążenie do ograniczenia ich negatywnych konsekwencji pro-
wadzi często do kontestowania uprawnień pracowniczych, gwarantowanych 
przez prawo pracy. W efekcie powoduje to również ograniczanie tych uprawnień, 
odbieranie pracownikom praw zdobytych w okresach koniunktur gospodarczych 
na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci2.

* Prof. nadzw. dr hab. Mirosław włodarczyk, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki 
Społecznej, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 90-232 Łódź, 
ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Na ten temat patrz np.: J. Jończyk, Ochrona pracy kobiet i młodocianych w polskim przemyśle 
w latach 1918–1939, Warszawa 1961; w. szubert, Ochrona pracy, Warszawa 1966; idem, Funkcje 
prawa pracy, „Państwo i Prawo” 1971, nr 3–4; L. FLorek, Ochrona praw i interesów pracownika, War-
szawa 1990; M. skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006.

2 Kwestie te od dawna są przedmiotem zainteresowania doktryny prawa pracy; patrz np.: t. zie-
Liński, Problemy rozwoju prawa pracy, Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa 
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Obniżanie standardów ochrony pracowników następuje zawsze w przypadku 
pojawienia się dekoniunktury gospodarczej. Zanim proces globalizacji gospodar-
ki światowej przybrał obecną postać (do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku) 
kryzysy uderzały w pracowników głównie poprzez obniżanie wysokości płac oraz 
ograniczanie rozmiarów zatrudnienia (wzrost bezrobocia). Fenomen globaliza-
cji zmienił zasadniczo warunki funkcjonowania gospodarek krajów europejskich 
– wysokie koszty zatrudnienia powodują, że przegrywają one w konkurencji z roz-
wijającymi się krajami Azji (Korea, Chiny, Indie). Jako przyczynę owej mniejszej 
konkurencyjności wskazuje się bardzo często istnienie rozwiniętych uprawnień 
socjalnych pracowników oraz brak elastyczności prawa pracy. Atak na ochronne 
instytucje prawa pracy został rozpoczęty już niemal trzydzieści lat temu – a więc 
w okresie, kiedy globalizacja postrzegana była optymistycznie, jako podstawowy 
motor rozwoju gospodarki światowej. Na wywołaną przez globalizację tendencję 
do uelastycznienia prawa pracy nałożył się obecny kryzys gospodarczy, który bez 
wątpienia wzmaga i wspiera wskazaną tendencję do ograniczania uprawnień pra-
cowniczych3.

Proces deregulacji prawa pracy (lub – ujmując to bardziej oględnie – zwięk-
szania jego elastyczności), który trwa już od trzydziestu co najmniej lat, nie został 
więc wywołany przez obecny kryzys gospodarczy. Z punktu widzenia zaś posta-
wionych dalej kwestii istotne jest, że podstawowym kryterium dokonywania zmian 
w prawie pracy jest owa konkurencyjność gospodarki – w praktyce oznacza to, 
że zmiany dyktowane są przez potrzeby przedsiębiorców dążących do poprawie-
nia pozycji rynkowej swych firm w skali międzynarodowej. W tym kontekście oce-
nia się ogólne koszty pracy ludzkiej w relacji do takich kosztów występujących 
w innych krajach i – by te ciężary obniżyć – niekiedy wskazuje się ograniczanie 
uprawnień pracowniczych jako jedyny sposób osiągnięcia tego celu. W pierw-
szej kolejności ma temu służyć dopuszczalność stosowania tzw. elastycznych 
form zatrudnienia, tańszych (a więc konkurencyjnych) w porównaniu do klasycz-
nej bezterminowej umowy o pracę. Preferuje się zatem stosowanie terminowych 
umów o pracę oraz umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, 
samozatrudnienie). W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia, a w dalszej ko-
lejności do pozbawienia osób zatrudnionych w tych formach ciągłości i trwałości 

Pracy, Kraków 1984; Studia z prawa pracy. Dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profeso-
ra Wacława Szuberta, red. H. Lewandowski, Warszawa–Łódź 1988; Polskie prawo pracy w okresie 
transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997; Prawo 
pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności, Materiały z XIII Ogólnopolskie-
go Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 2001; Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, 
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002; Granice liberalizacji prawa 
pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pra-
cy i Ubezpieczeń Społecznych, red. E. Bielak, H. Lewandowski, Łódź 2003; Układy zbiorowe pracy. 
W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013.

3 Patrz np.: M. seweryński, r. bLanpain, a. supiot, p. L. davies, [w:] Referaty na VI Europejski 
Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999; M. skąpski, op. cit., passim; 
M. Latos-Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013. 
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zatrudnienia, zaś w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych – także do po-
zbawienia znacznej części uprawnień wynikających z zabezpieczenia społecz-
nego. Innym przykładem jest stworzenie możliwości obniżania poziomu płac po-
przez konstrukcje pozwalające na zawieszanie stosowania układów zbiorowych 
pracy, regulaminów wynagradzania czy warunków umów o pracę, a dalej poprzez 
dopuszczenie stosowania klauzul „opt-aut” oraz kształtowanie na niskim poziomie 
płacy minimalnej (lub nawet postulowanie odstąpienia od ustalania krajowej płacy 
minimalnej). W dziedzinie regulacji czasu pracy wskazać można wydłużanie okre-
sów rozliczeniowych, zwiększanie limitów pracy w godzinach nadliczbowych czy 
szeroko stosowane zatrudnienie w niedziele i święta.

Wprowadzanie rozwiązań pozwalających na obniżanie kosztów pracy jest 
działaniem racjonalnym i uzasadnionym z punktu widzenia przedsiębiorcy-praco-
dawcy, zmierza bowiem bezpośrednio do podniesienia bieżącej konkurencyjności 
jego firmy. Decyzje prawodawcy determinowane są więc – co zostało już zazna-
czone – interesem przedsiębiorców. Prowadzi to jednak do kolizji z interesami 
osób zatrudnionych; uprawnione wydaje się z punktu widzenia tych ostatnich 
oczekiwanie, że wskazane dążenie lobby gospodarczego zostanie skorygowane 
przez potrzebę ochrony interesów zatrudnionych – niestety w debatach, także 
naukowych, tego ostatniego wątku bardzo często brakuje.

Postawić trzeba zatem pytanie, jak daleko można się posuwać w ogranicza-
niu uprawnień pracowniczych, a nazywając rzecz inaczej – gdzie jest granica 
pomniejszania tych uprawnień. To jest także pytanie o racjonalność działań mody-
fikujących treść prawa pracy. Szukając odpowiedzi należy odwołać się do katego-
rii, która przez prawie dwieście lat determinowała rozwój prawa pracy i formowała 
jego treść – jest nią wskazana na początku tych uwag funkcja ochronna prawa 
pracy. Definiuje się ją zwykle jako działanie norm prawa pracy w sposób zabez-
pieczający interesy pracowników. Analiza norm prawa pracy, mająca na celu po-
szukiwanie przykładów działania tej funkcji, prowadzi z kolei do wniosku, że re-
gulacje te tworzą instytucje i procedury, które ochronę taką mają zapewnić – brak 
w nich natomiast wskazania, o jakie interesy chodzi. Nazwanie owych interesów 
pozwoli ustalić, czy stworzone w prawie pracy środki ich ochrony są adekwatne 
do potrzeb, do charakteru i treści konkretnego interesu.

Jakie zatem okoliczności można uznać za owe interesy, chronione przez nor-
my prawa pracy? Szukając odpowiedzi należy odwołać się do celu, jaki zamie-
rza osiągnąć każda osoba podejmująca zatrudnienie. W pierwszej kolejności jest 
to wynagrodzenie, które chce ona przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania 
siebie i rodziny. Podkreślić trzeba, że pracy nie podejmuje się w celu otrzymania 
jakiegokolwiek świadczenia, lecz po to, by uzyskać wartość majątkową, która tak 
określoną potrzebę (utrzymanie siebie i rodziny) zaspokoi – to jest granica wyzna-
czająca racjonalność zatrudnienia z punktu widzenia osoby zatrudnionej. Dalej za-
uważyć należy, że osobie świadczącej pracę zależeć będzie na zatrudnieniu trwa-
łym – praca winna zapewnić stały dochód w długim horyzoncie czasowym, bo tylko 
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wówczas będzie ona mogła realizować plany związane z życiem rodzinnym i oso-
bistym, które zawsze są dalekosiężne. Wreszcie, trzeba odnieść się do zagrożeń, 
jakie wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem określonej pracy – to przede wszyst-
kim determinuje ochronę zdrowia: zarówno fizycznego (co objęte zostało ochroną 
już w najwcześniejszych regulacjach prawa pracy – przede wszystkim w przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), jak i psychicznego (regulacje prawa 
pracy w tym zakresie zaczęły powstawać stosunkowo niedawno – dyskryminacja, 
molestowanie, mobbing). Z ochroną zdrowia ściśle związane jest też prawo do wy-
poczynku, gwarantowanego przez przepisy o minimalnym odpoczynku dobowym, 
tygodniowym i corocznym urlopie wypoczynkowym. Czas wolny to również czas 
niezbędny do realizacji planów osobistych czy wypełniania obowiązków rodzinnych.

Na powyższym wyliczeniu katalog owych interesów oczywiście się nie koń-
czy. W rezultacie, szukając odpowiedzi na interesujące nas pytanie, należy od-
wołać się do kategorii, które przez szereg lat determinowały rozwój prawa pracy 
i kształtowały jego treść – są to wartości: życie, zdrowie, praca, godność, rodzina, 
sprawiedliwość społeczna czy równość, które były zawsze punktem odniesienia 
dla określania treści interesów pracowniczych.

W przedstawionym kontekście interesy pracownika zatem to szereg okolicz-
ności i celów, które związane są z jego osobą lub życiem osobistym i rodzinnym, 
i dla których praca stanowi środek służący do ich realizacji. W ciągu niemal dwu-
stu lat rozwoju prawa pracy pracownicy dążyli do takiego ukształtowania warun-
ków zatrudnienia, by jak najlepiej służyło ono wypełnieniu wskazanych oczeki-
wań. Z pracowniczego punktu widzenia zmiana warunków zatrudnienia dopóty 
będzie racjonalna, dopóki określony interes pracowniczy pozostanie chroniony 
na społecznie akceptowalnym poziomie.

2. Przyjmowane w Polsce w ostatnich kilkunastu latach regulacje pokazują 
wyraźnie, czym kierował się prawodawca przy ich tworzeniu, jakie interesy zo-
stały w tych wypadkach uwzględnione i w jakie wartości (dobra) ich realizacja 
uderza. Podczas kształtowania treści stosunków zatrudnienia niezbędne jest jed-
nak uwzględnienie celów wynikających ze wskazanych wartości, które stanowią 
fundament życia społecznego. Przez wiele dziesiątków lat rozwój prawa pracy 
zmierzał ku takiemu ukształtowaniu warunków zatrudnienia, by jak najlepiej słu-
żyły one realizacji owych wartości. Ważne jest, by modyfikacje prawa dziś się 
dokonujące nie zaprzepaściły tego dorobku, który ma wymiar nie tylko ekono-
miczny, lecz także społeczny i kulturowy – decyduje o tym, jaka jest treść życia 
współczesnego człowieka.

By wskazany ostatnio cel zrealizować, postulować należy uznanie za nie-
zbędne każdorazowego dokonywania stosownej oceny tworzonych pod wpły-
wem bieżących potrzeb regulacji prawnych – z wykorzystaniem jako kryterium 
wskazanej wyżej kategorii wartości. Zważywszy na aspekt techniczny tworzenia 
aktów prawnych, w pierwszej kolejności ocena taka z natury rzeczy powinna 
być dokonywana przez podmiot przygotowujący projekt dokumentu. Wymaga-



11Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu

nie to daje się urzeczywistnić, jeśli projekt regulacji przygotowywany jest przez 
osoby reprezentujące środowisko nauki prawa pracy lub polityki społecznej. 
Taka praktyka pojawia się podczas tworzenia aktów o znaczeniu zasadniczym 
dla badanej dziedziny prawa, w szczególności projektów kodeksów (ostatnio 
projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy) lub gruntow-
nej nowelizacji tego typu regulacji (nowelizacje Kodeksu pracy z lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku). Modyfikacje o mniejszym zakresie (nowelizacje 
fragmentaryczne), a nawet obszerne akty ustawowe nie będące kodeksami 
(np. ustawy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu) przygotowywane są naj-
częściej bez udziału przedstawicieli nauki, zwykle przez urzędników odpowied-
nich ministerstw, a następnie kierowane do legislacji. Częściowa weryfikacja 
przedmiotowych projektów aktów prawnych w tym zakresie dokonuje się w trak-
cie obligatoryjnej ich konsultacji z udziałem związków zawodowych i organi-
zacji pracodawców; częściowa – albowiem w tej fazie procesu legislacji moż-
liwość dyskusji jest ograniczona ze względu na krótki czas trwania procedury 
i zamknięty krąg podmiotów biorących w niej udział. Szersza refleksja, przede 
wszystkim o charakterze naukowym, nad treścią regulacji prawnych może więc 
mieć miejsce dopiero po wejściu w życie aktu prawnego. W takiej jednak sytu-
acji rzadko można liczyć na zmianę ustanowionego już prawa. Jego weryfikacji, 
również pod wpływem wypowiedzi przedstawicieli nauki, może dokonywać co 
najwyżej judykatura, która jednakowoż ograniczona jest ścisłym brzemieniem 
norm prawnych. W określonych sytuacjach modyfikacja stanu normatywnego 
może być jeszcze dokonana w drodze uchylenia przepisów przez Trybunał 
Konstytucyjny, który z kolei działa jedynie w ramach uprawnień określonych 
przez normy Konstytucji – a zważyć trzeba, że w treści Konstytucji nie wszyst-
kie prawa socjalne obywateli zostały wyartykułowane. Polski prawodawca jest 
co prawda jeszcze determinowany przez obowiązujące standardy wynikające 
z norm zawartych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, aktach 
Rady Europy oraz prawie Unii Europejskiej – lecz w wielu przypadkach ramowy 
charakter tych regulacji nie gwarantuje dopełnienia interesujących nas celów.

3. Encyklika Laborem exercens Papieża Jana Pawła II z 1981 roku stano-
wi bez wątpienia dokument, który może być doskonałym punktem odniesienia 
dla prowadzonych tu rozważań. Za w pełni aktualne należy uznać myśli w niej 
sformułowane. Dokonane przez Papieża Polaka zdefiniowanie wartości istotnych 
dla świata pracy nie utraciło swej aktualności mimo upływu czasu oraz zmian po-
litycznych, ekonomicznych i społecznych, które się dokonały.

Zbiór niniejszy zawiera opracowania, które w formie referatów przedstawione 
zostały podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W 30-lecie encykliki Jana 
Pawła II Laborem exercens”, poświęconej aksjologicznym problemom prawa 
pracy. Konferencja odbyła się 9 maja 2011 roku na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedstawione 
wówczas teksty stały się zaczynem interesującej dyskusji, która zaowocowała 
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ideą utrwalenia sformułowanych wówczas stwierdzeń i wniosków w formie publi-
kacji książkowej z myślą, że stanie się ona podstawą do kontynuowania rozpo-
czętych w ten sposób badań.

Autorami tekstów, poza artykułami prof. dr hab. Anieli Dylus, prof. dr hab. 
Teresy Wyki oraz autora niniejszych uwag, są młodzi przedstawiciele nauki pra-
wa pracy z polskich ośrodków uniwersyteckich (Warszawa, Łódź, Olsztyn) oraz 
studenci prawa (z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie), którzy w Laborem exercens poszukiwali od-
niesień dla krytycznej oceny szczegółowych rozwiązań prawnych kształtujących 
status osób zatrudnionych. Problematyka poszczególnych opracowań jest róż-
norodna, powiązana zwykle z tematami badań prowadzonych przez ich auto-
rów, które do dnia wydania niniejszej publikacji nierzadko zostały sfinalizowane 
w postaci pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, a których zróżnicowanie 
wskazuje, jak szerokie i znaczące jest możliwe oddziaływanie Laborem exercens 
na kształtowanie treści relacji zachodzących pomiędzy podmiotami występujący-
mi na wszystkich płaszczyznach społecznych i prawnych stosunków zatrudnienia. 
Będące punktem odniesienia dla Jana Pawła II w Laborem exercens wartości 
stanowią bowiem nieprzemijające kryteria, w świetle których oceniać można stan 
społecznych stosunków zatrudnienia, ich regulację prawną, ale także sposoby jej 
interpretacji, a przez to także stosowania tego prawa. Zamieszczone w tym zbio-
rze opracowania dowodzą zasadności powyższej tezy.

W ocenie autora niniejszego tekstu, na podkreślenie zasługuje inny istot-
ny bardzo kontekst publikacji zamieszczonych opracowań. Otóż, zdecydowana 
większość Autorów to niemal równolatkowie Laborem exercens, dla których spo-
tkanie z Encykliką zdarzyło się na początku naukowej kariery. To pozwala sformu-
łować przypuszczenie, że opisane w tym dokumencie wartości staną się trwałym 
elementem tworzonego przez Nich w przyszłości dorobku, zaś sama Laborem 
exercens będzie żywotnym źródłem dla polskiej nauki prawa pracy.



ANIELA DYLUS*

Praca w nauczaniu Jana Pawła II.  
Treści partykularne i uniwersalne

1. Uniwersalność i partykularność nauczania  
społecznego Kościoła

Nie wchodząc w spory wokół statusu metodologicznego nauczania społecz-
nego Kościoła (NSK) i katolickiej nauki społecznej (KNS)1 przyjmujemy, że obej-
mują one m.in. treści etyczne – normatywne. Jako takie są one uniwersalne. Już 
Immanuel Kant wiedział, że możliwość generalizacji (uniwersalizacji) jakiejś nor-
my – to, „aby stała się prawem powszechnym” – jest kryterium jej etyczności. Jed-
nocześnie trudno zaprzeczyć konieczności „inkulturacji” standardów etycznych.

Dlatego też obowiązujące hic et nunc standardy etyczne są zawsze konkret-
ne – kulturowo zróżnicowane. Wydaje się, że – niezależnie od współczesnego 
pluralizmu ideowego – troska o takie zintegrowanie elementów uniwersalności 
i partykularności w standardach etycznych, aby nie popadać ani w moralny abso-
lutyzm, ani w moralny relatywizm jest postawą dominującą w środowiskach etycz-
nych. Ich przedstawiciele doskonale wiedzą, że plastyczność aplikacji zasad nie 
oznacza relatywizacji, lecz konkretyzację2.

* Prof. dr hab. anieLa dyLus, Instytut Politologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Na ten temat por.: H. Juros, Miejsce katolickiej nauki społecznej w polskiej typologii nauk, 
[w:] Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, red. J. Kupny, A. Dylus, T. Biedrzycki, Katowice 
2007, s. 11–25; idem, Katolicka nauka społeczna 2010, [w:] Od akcesji do prezydencji. Kościół kato-
licki w Polsce i Unia Europejska, red. p. Burgoński, S. Sowiński, Toruń 2011, s. 197–225; J. Gocko, 
Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warszawa 2013. 

2 O tej regule przypomniał Paweł Bortkiewicz, omawiając kwestię komunikowania prawdy czło-
wiekowi umierającemu. Por. p. bortkiewicz, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000, 
s. 222.
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Dotyczy to także przepowiadania Kościoła. Przecież definiuje się on jako 
i powszechny, i lokalny. Rzeczywiście, uniwersalność i partykularność są niezby-
walnymi atrybutami Kościoła. Jego nauczanie opiera się na powszechnie ważnym 
prawie naturalnym i jest skierowane do całej rodziny ludzkiej, do wszystkich lu-
dzi dobrej woli. Jednocześnie warunkiem recepcji tego nauczania jest odniesie-
nie treści przekazu do spraw ważnych dla wspólnoty lokalnej „tu i teraz”. Trudno 
też nie zauważyć sytuacyjnego piętna, którym naznaczone są dokumenty NSK. 
W konsekwencji odwołującą się do tego nauczania KNS definiuje się jako „system 
zdań otwartych”. Owszem, jest to najpierw pewien „system”, na który składają się 
niezmienne zasady chrześcijańskiej etyki społecznej. Ich bezcenny potencjał 
porządkujący życie społeczne daleki jest od wyczerpania. Świadczy o tym cho-
ciażby kariera, jaką w ostatnich dziesięcioleciach zrobiła zasada pomocniczości. 
Niemniej ów system zasad ciągle trzeba uzupełniać nowymi treściami. Jest on je-
dynie pewnym drogowskazem, nie zaś receptą na idealny ustrój społeczny, choć 
kolejni ideologowie łudzą takimi obietnicami. Wszystko to oczywiście odnosi się 
także do nauczania na temat pracy.

2. Treści partykularne w encyklice Laborem exercens

Jak w każdej encyklice, tak i w Laborem exercens (LE) z treściami ponadcza-
sowymi sąsiadują treści uwarunkowane historycznie, które zresztą sam Jan Pa-
weł II uzupełniał w kolejnych swoich encyklikach społecznych: Sollicitudo rei so-
cialis (SRS) i Centesimus annus (CA). Warto przypomnieć dramatyczny kontekst 
ogłoszenia pierwszej encykliki społecznej tego papieża. Choć jest ona adreso-
wana do całego Kościoła powszechnego, do wszystkich ludzi dobrej woli, widać 
w niej piętno polskich doświadczeń. Rok 1981 to w ojczyźnie Ojca Świętego rok 
pełen nadziei, choć wyjątkowo niespokojny. Od kilku miesięcy istnieje zarejestro-
wany oficjalnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, czyli 
pierwszy poważny wyłom w monolicie komunistycznego „bloku wschodniego”. 
Wielki społeczny ruch odrodzenia moralnego objął 10 milionów ludzi. Chwieją się 
fundamenty imperium. Rozwój wypadków po raz kolejny zdaje się potwierdzać 
tezę obecną już wcześniej na kartach encyklik: „praca jest kluczem do kwestii 
społecznej”. Okazało się mianowicie, że nieposzanowanie pracy, permanentne 
naruszanie słusznych uprawnień ludzi pracy, stworzenie ustroju, w którym jej 
owoce są marnowane – rodzi protest zdolny wstrząsnąć „murami”. Niemniej wy-
daje się, że sposób przywołania tej tezy zdradza już pewne wahanie Jana Paw-
ła II. Pisząc bowiem o wyjątkowym znaczeniu pracy ludzkiej, zastrzega, że jest 
to „chyba [podkr.: A.D.] najistotniejszy klucz do całej kwestii społecznej” (LE 12).

Rzeczywiście, identyfikacja różnych palących „kwestii” i określenie ich rdze-
nia jest historycznie zmienne. Jak wiadomo, u Leona XIII w Rerum novarum była 
to „kwestia robotnicza”, od Quadragesimo anno mowa jest o „kwestii społecznej”. 
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W Veritatis splendor Jan Paweł II kieruje naszą uwagę na „kwestię kulturową”3, 
zaś Benedykt XVI – mówiąc o „nowej kwestii społecznej” – wskazuje na jeszcze 
inny obszar problemowy, wręcz przesądzający dziś o naszym „być” albo „nie być”. 
Upomina się mianowicie o ochronę prawa do życia, ochronę instytucji rodziny 
opartej na małżeństwie, ochronę praw rodziców do utrzymywania i wychowania 
dzieci oraz praw dziecka do naturalnej rodziny.

W każdym razie trzydzieści lat, jakie w 2011 r. upłynęło od ogłoszenia LE, 
to na przełomie wieku XX i XXI okres bardzo długi. Tym bardziej, że globalizacja, 
która w ostatnich kilku dekadach objęła procesy gospodarcze, oznacza przyspie-
szenie w wielu dziedzinach. Sądzę, że w swej „zmiennej” warstwie treściowej jest 
LE ostatnią wielką encykliką społeczną epoki industrialnej, tj. epoki, w której o po-
rządku gospodarczym albo o chaosie, sprawiedliwości albo niesprawiedliwości 
przesądza relacja między pracą i kapitałem, zaś konflikt między tymi czynnikami 
może prowadzić do społecznego wybuchu. Konflikt ten przybiera przy tym różne 
formy w dwóch konkurencyjnych systemach: socjalizmu i kapitalizmu.

W dziejach myśli ekonomicznej wielokrotnie modyfikowano i uzupełniano tę 
wywodzącą się jeszcze od Adama Smitha enumerację podstawowych czynników 
produkcji (obok pracy i kapitału zalicza się tu jeszcze ziemię). Sam Jan Paweł II 
wspomina o przedsiębiorczości (w SRS) oraz o kapitale intelektualnym (w CA). 
Trzeba zaznaczyć, że w LE pojęcie kapitału jest dość wąskie. Obejmuje jedynie 
kapitał rzeczowy, tj. zasoby natury oraz zespół środków produkcji (por. LE 12).

Jak wiadomo, w poszczególnych epokach rozwoju gospodarczego zmie-
nia się waga poszczególnych czynników produkcji. Podczas gdy w epoce feudal-
nej podstawowym czynnikiem jest ziemia, w kapitalizmie industrialnym – praca 
i kapitał, to w okresie postindustrialnym wiodącym czynnikiem okazuje się wie-
dza4. W konsekwencji – spada znaczenie przemysłu w gospodarce, rośnie zaś 
znaczenie usług. Oczywiście, wraz z serwicyzacją gospodarki stępione zostaje 
ostrze starego konfliktu między pracą a kapitałem. Bez wątpienia też przybiera 
on inne formy.

3. Treści uniwersalne w nauczaniu o pracy

Ponadczasowe – powszechne i uniwersalne treści LE dotyczą „poziomu” an-
tropologii etycznej i teologicznej – podstawowych zasad społeczno-etycznych czy 
praw człowieka. Zanim podejmiemy próbę rekonstrukcji ich treści warto wskazać 
na szerokie ujmowanie pracy przez Jana Pawła II.

3 Szerzej na ten temat por.: H. Juros, „Kwestia kulturowa” w encyklice „Veritatis splendor”, 
[w:] idem, Kościół. Kultura. Europa, Lublin–Warszawa 1997, s. 83–102.

4 Por. p. drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
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3.1. Szerokie ujęcie pracy

Ciekawe, że w encyklice o pracy właściwie nie znajdujemy definicji tej klu-
czowej kategorii. Sformułowanie: „praca zaś oznacza każdą działalność, jaką 
człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą 
działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego 
bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swo-
ją naturę, poprzez samo człowieczeństwo” (LE, Wstęp) trudno przecież uznać 
za definicję pracy.

Ta szerokość i niedookreśloność ujęcia pracy okazuje się przy tym czymś nie-
zwykle cennym. Jan Paweł II uniknął w ten sposób pułapki potocznego jej ujmowa-
nia, tj. utożsamiania pracy wyłącznie z jedną spośród jej form – z pracą najemną. Je-
śli mniej uważny bezrobotny, tj. pozbawiony pracy najemnej, czytelnik LE przeoczy 
ten fakt, może popaść w wielkie przygnębienie. Tym bardziej, że prognozy dotyczące 
społeczeństwa pokapitalistycznego przewidują w przyszłości permanentny deficyt 
„pracy najemnej”5. Powodem frustracji może mianowicie stać się zdanie, że dzięki 
pracy człowiek „poniekąd bardziej «staje się człowiekiem»” (LE 9). Jeśli zaś z pracą 
wiąże się wyłącznie zajęcie na etacie, to trudno się dziwić temu poczuciu degrada-
cji. Bezrobocie okazuje się wtedy klęską nie tylko zawodową, ale człowieczą – eg-
zystencjalną. Brak pracy oznacza przecież degradację własnego człowieczeństwa, 
wykluczenie możliwości stawania się „bardziej człowiekiem”. W kontekście przyto-
czonego wyżej szerokiego określenia pracy wniosek taki jest jednak zupełnie bez-
zasadny. Pracą jest przecież nie tylko praca najemna, ale i samozatrudnienie, praca 
polegająca na samokształceniu, praca w gospodarstwie domowym (wychowywanie 
dzieci, prace opiekuńcze, sprzątanie, renowacje itp.), wolontariat.

Uniwersalne treści etyki gospodarczej obecne w NSK dotyczą jednak kwestii 
najbardziej podstawowych: istoty oraz sensu pracy i w ogóle całego życia gospo-
darczego.

3.2. Antropocentryczna teleologia pracy

Syntetyczną formułę pożądanego ukierunkowania gospodarki, do której na-
wiązują następnie kolejne encykliki społeczne, znajdujemy chociażby w soborowej 
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (KDK) Gaudium 
et spes: „Człowiek bowiem jest twórcą, ośrodkiem i celem całego życia gospodar-
czo-społecznego” (KDK 63). Wszelkie zatem zabiegi wokół „czynienia sobie Ziemi 
poddaną” mają naprawdę głęboko humanistyczny i wspólnototwórczy sens.

Natomiast wolny rynek został uznany za „najbardziej skuteczne narzędzie wyko-
rzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb” (CA 34). Owszem, jest to „najbardziej 
skuteczne”, ale zaledwie „narzędzie”. Zdecydowane akcentowanie podmiotowości 

5 Por. J. riFkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, 
Wrocław 2001.
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człowieka w życiu gospodarczym, jego pierwszeństwa przed rzeczą (por. np. LE 
12) należy zresztą do uniwersalnych kanonów kultury europejskiej. Do tego spro-
wadza się przecież Kantowski imperatyw kategoryczny (w swej wersji materialnej), 
że człowieka należy traktować zawsze zarazem jako cel, nigdy tylko jako środek.

Bodaj najcenniejszym, uniwersalnym elementem treściowym LE są właśnie 
filozoficzne (i teologiczne) rozważania na temat istoty pracy, jej podmiotowego 
charakteru, pierwszeństwa w stosunku do kapitału itp. Wszystko to mieści się 
w kategorii godności pracy. Choć wiele już napisano na ten temat6, warto ponowić 
próbę eksplikacji tego pojęcia.

3.3. Godność pracy

W katalogu fundamentalnych, uniwersalnych pojęć personalistycznych znaj-
dujemy nie tylko pojęcie godności człowieka – osoby, lecz także godności ludzkiej 
pracy. W kręgu myśli chrześcijańskiej zostało ono upowszechnione głównie dzięki 
omawianej tu encyklice LE. Bynajmniej nie chodzi przy tym o socjologiczną kate-
gorię honoru ludzi pracy jako pewnej grupy społecznej (honor zawodowy górnika, 
kolejarza, nauczyciela itp.). Treść pojęcia godności pracy jest dużo głębsza.

3.3.1. Praca jako dobro godziwe

Pracy ludzkiej przysługuje godność najpierw dlatego, że jest ona jednym 
z czynników przesądzających o godności człowieka, o jego wyróżnionej pozycji 
wśród innych bytów. Właśnie zdolność jej wykonywania nobilituje istotę ludzką. 
W skrajnych ujęciach marksistowskiej filozofii pracy wyłącznie dzięki procesowi 
pracy, a zwłaszcza konstruowaniu narzędzi i posługiwaniu się nimi, nastąpił pro-
ces hominizacji, czyli ewolucyjnego wyłaniania się człowieczeństwa.

Jednak w personalistycznym kontekście myślowym akcentuje się raczej inną 
zależność. Praca uzyskuje godność dzięki godności wykonującego ją człowieka. 
To godność podmiotu jest miarą godności pracy. Nie da się oddzielić procesu 
pracy i jej efektu od człowieka pracującego. On jest twórcą i sprawcą czynu pracy. 
Wyciska osobowe piętno – niezatarte znamię – na tym, co robi. Odwołując się 
do terminologii LE, ów „podmiotowy wymiar” pracy7 przesądza o tym, że praca 

6 Wokół encykliki LE narosła dość obszerna literatura: komentarze, opracowania, polemiki, mo-
nografie. Spośród polskich publikacji jedynie tytułem przykładu można wymienić: cz. bartnik, Ręka 
i myśl. Teologia pracy, odpoczynku i świętowania, Katowice 1982; Ewangelia pracy. Encyklika Jana 
Pawła II „Laborem exercens” wraz z komentarzem, red. J. Chmiel, S. Ryłko, Kraków 1983; Jan pa-
weł ii, „Laborem exercens”. Powołany do pracy, red. J. Krucina, Wrocław 1983; J. tiscHner, W kręgu 
filozofii pracy, Kraków 1983; Jan paweł ii, „Laborem exercens”. Tekst i komentarz, red. J. Gałkowski, 
Lublin 1986; J. MaJka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1986.

7 Kluczowe pojęcia LE zostały wypracowane już wcześniej. Odnajdujemy je np. w książce 
k. woJtyły Osoba i czyn, Kraków 1968. Chodzi tu zwłaszcza o przewodnią ideę tego dzieła: „czyn 
– objawieniem osoby”.
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jest dobrem nie tylko „«użytecznym» czy «użytkowym», ale dobrem «godziwym», 
czyli odpowiadającym godności człowieka, wyrażającym tę godność i pomnaża-
jącym ją” (LE 9).

3.3.2. „Zadana” godność pracy

Praca jako dobro godziwe jest jednocześnie kategorią normatywną. Wartość 
zawsze przecież domaga się realizacji. Można powiedzieć, że godność pracy 
jest człowiekowi „zadana”. Jako taka jest jego powinnością (obowiązkiem), jak 
i prawem (uprawnieniem). Oczywiście, „zadanie” realizacji godności pracy jest 
podmiotowo zróżnicowane, zależnie od możliwości fizycznych i psychicznych, 
od zdolności i upodobań jednostki.

Adresatem zadania (powinności) wypełnienia godności pracy jest najpierw 
osoba samego pracującego. Właśnie wobec siebie ma ona chociażby obowią-
zek samodzielnego pozyskiwania środków utrzymania oraz rozwoju osobowe-
go. Obowiązek ten jest uzasadniony powinnością jeszcze bardziej podstawową: 
podtrzymywania swego życia. Uczestnictwo w procesie pracy wymaga twórczej 
inwencji, przedsiębiorczości, odwagi, wytrwałości, uczciwości, pilności i wielu in-
nych cnót. Dzięki pracy człowiek ma szansę samorealizacji, „pomnożenia” swej 
godności. Może stać się lepszy, odkryć i dobrze wykorzystać drzemiące w nim 
talenty. Tym bardziej, że praca jest bonum arduum.

Niezależnie od jej rodzaju, techniki i organizacji (praca w znaczeniu przed-
miotowym), zawsze towarzyszy jej trud. Wykonuje się ją „w pocie czoła”. Wysiłek 
fizyczny i umysłowy, będący wynikiem oporu tworzywa, przeszkód, na jakie napo-
tyka człowiek w procesie pracy, konieczności dostosowania się do wymuszonego 
rytmu i dyscypliny pracy, niedogodności związanych z zespołowym wykonywa-
niem wielu czynności itp. – bynajmniej nie eliminuje radości, która również wią-
że się z pracą. Jej źródłem jest właśnie wspomniana już możliwość twórczości, 
rozwijania w trakcie pracy sił duchowych i fizycznych, szansa „sprawdzenia się”, 
zużytkowania nagromadzonych energii i wcielenia ich w wykonywane dzieło.

Praca jako dobro godziwe ma dalej „odpowiadać” godności innych osób 
zaangażowanych w ten proces, ma „wyrażać” i „pomnażać” ich godność – jak 
to napisano w Laborem exercens. Rdzeniem i ostatecznym celem pracy jest za-
spokajanie ludzkich potrzeb. Konstytucja psychofizyczna człowieka domaga się 
ciągłego ich zaspokajania, a zatem praca ostatecznie jest służbą człowiekowi, au-
tentyczną formą miłości bliźniego. Jej owoce służą pozostającym na utrzymaniu 
pracownika członkom jego rodziny oraz wszystkim innym odbiorcom wytworów 
pracy. Chodzi przy tym o bezpośrednich konsumentów, o tych, którzy jeszcze 
w przyszłości będą korzystać z trwałych dóbr materialnych i kulturalnych, powsta-
jących w wyniku pracy obecnego pokolenia. Odpowiedzialne gospodarowanie za-
sobami naturalnymi, wzgląd na problemy ekologiczne jest ważnym obowiązkiem 
wobec przyszłych pokoleń.



19Praca w nauczaniu Jana Pawła II. Treści partykularne i uniwersalne

O tym, że praca jest zawsze pracą „dla kogoś” trafnie i pięknie pisał niegdyś 
Józef Tischner: „praca to rozmowa w służbie życia”8. Właśnie dzięki wartości ży-
cia, której służy praca, uzyskuje ona wartość i godność. W dobie dominacji „pra-
cy chorej” filozof próbował postawić diagnozę tej choroby. Otóż praca choruje, 
a nawet przestaje być pracą, gdy zamiast życia przynosi uwiąd i śmierć oraz gdy 
jej uczestnicy kłamią. Kłamstwem zaś pracy jest wyzysk. Praca wyzyskiwana, 
fałszywa nie tworzy, a dzieli9.

Metafora rozmowy świetnie też pokazuje, że praca jest zawsze pracą 
„z kimś”. Zwłaszcza w sytuacji daleko posuniętego podziału pracy końcowy jej 
wytwór stanowi często efekt wielorakich współzależności; rezultat współdziała-
nia wielu ludzi i wielu ogniw wytwórczych. Podmiot pracy ma więc także okre-
ślone powinności wobec tej wielkiej „wspólnoty wytwarzania”: wobec bezpośred-
nich współpracowników (koledzy, przełożeni, podwładni) i wobec kooperantów. 
W obrębie tej wspólnoty zobowiązany jest chociażby do solidarności, współpra-
cy, gospodarności, sumienności, koleżeństwa, lojalności itp. Co więcej, mając 
na uwadze wspólnototwórczy i kulturotwórczy wymiar procesu pracy, (współ)
odpowiedzialność podmiotu za realizację „zadanej” godności pracy sięga jesz-
cze dalej: całego narodu, społeczeństwa czy nawet cywilizacji i kultury pracy 
społeczności międzynarodowej.

Wspomniano już o możliwości upodlenia ludzi pracy: o fałszu pracy, wyzy-
sku, „służbie śmierci”. Zadanie realizacji (relatywnej) godności pracy okazuje się 
prawie nieosiągalne dla tych wszystkich, którzy na własnej skórze doświadczyli 
pracy ponad siły, źle zorganizowanej, nużącej, monotonnej, ogłupiającej, bezsen-
sownej, niesprawiedliwie opłaconej, a w końcu – degradującej. Dotyczy to cho-
ciażby pracowników najemnych, zatrudnionych w systemie taśmowym, pracow-
ników źle opłacanych, dręczonych, zastraszanych10. Wprawdzie w najgłębszym, 
metafizycznym sensie i ich praca jest „dobrem godziwym”, ale obowiązkiem 
wszystkich odpowiedzialnych za organizację procesu pracy jest humanizacja jej 
warunków, a szerzej – kształtowanie godnościowego ładu pracy.

8 J. tiscHner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 19.
9 Por. ibidem, s. 21.
10 Okazuje się, że tzw. praca przymusowa (ściśle rzecz biorąc, to pojęcie jest sprzeczne samo 

w sobie, skoro do istoty pracy należy wolne jej wykonywanie), wręcz niewolnicza, połączona ze skrajnym 
wyzyskiem pracowników, ma miejsce nie tylko w systemach totalitarnych. Mimo niekwestionowanych 
osiągnięć socjalnych i poprawy warunków zatrudnienia w ostatnim stuleciu, sytuacje niewolniczego 
wyzysku zdarzają się i współcześnie. Dochodzi do nich m.in. w tzw. sweatshops, czyli przedsię-
biorstwach osiągających zyski z potu swoich pracowników, zmuszanych do długotrwałego wysiłku 
za niewielkie wynagrodzenie i w warunkach urągających godności człowieka. Choć przedsiębiorstwa 
tak skandalicznie traktujące pracowników spotyka się głównie w Chinach, Indiach czy państwach 
rozwijających się, to niekiedy media ujawniają występowanie przypadków bulwersującego wyzysku 
pracowników i w Europie. O sweatshops-ach przejmująco pisze a. Lewicka-strzałecka, Sweatshops: 
czynnik ekonomicznego rozwoju czy instrument wyzysku?, [w:] Wyzysk ekonomiczny współcześnie, 
red. K. Sosenko, Kraków 2007, s. 179–193.
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3.3.3. Godnościowy ład pracy

Odwołując się do omawianej tu encykliki, można podać pewne ogólne za-
sady, które tkwią u podstaw takiego ładu, chociażby zasadę prymatu człowieka 
wobec rzeczy i pracy przed kapitałem (por. LE 12). W punkcie wyjścia godnościo-
wego ładu pracy winny się też znaleźć takie ogólne maksymy jak np.:

– praca jest zawsze „dla człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”;
– traktuj każdego człowieka według podmiotowej wartości jego pracy.
Wskutek skomplikowanego splotu gospodarczych współzależności proces 

pracy często jest trudny do zgłębienia. Brak możliwości przeniknięcia nieprzejrzy-
stego systemu, postrzeganie siebie jako mało ważnego elementu bezosobowej 
całości, jako przysłowiowego trybiku w wielkiej maszynerii okazuje się doświad-
czeniem niezwykle alienującym. Pracownikom trzeba wówczas ułatwić zrozumie-
nie sensu tego, co robią. Wydaje się, że na tym właśnie polega jedno z głównych 
zadań tzw. humanizacji pracy. Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje ona zespół przed-
sięwzięć dla ukształtowania takiego kontekstu procesu pracy, który sprzyja „po-
mnożeniu” godności człowieka. Chodzi m.in. o to, aby nawet pracownik najemny 
miał poczucie, że pracuje „na swoim” (por. LE 15). Oczywiście, nie bez znaczenia 
dla tego poczucia jest ustrój własności, a przynajmniej możliwość współudziału 
szerokiego kręgu osób we własności produkcyjnej.



TERESA WYKA*

O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości 
prawa pracy – na kanwie encykliki Laborem exercens

1. Uwagi wstępne

W ostatnich latach toczy się w Polsce i na świecie ożywiona dyskusja doty-
cząca przyszłości prawa pracy, jego funkcji i granic uprawnień pracowniczych. 
Ścierają się tu dwie zasadniczo odmienne koncepcje – tradycyjna, zakładają-
ca zachowanie i wzmocnienie instrumentów chroniących sytuację pracowników 
oraz liberalna, zmierzająca do zmniejszenia rygorów obciążających pracodawcę, 
a tym samym zmniejszająca poziom ochrony pracowników1.

Często rozważany jest także problem zakresu podmiotowego prawa pracy, 
szczególnie w aspekcie pojawiających się coraz to nowych, bardziej wyrafinowa-
nych form świadczenia pracy poza stosunkiem pracy2. Nie chodzi już tylko o za-
trudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług, ale także 
w tzw. formule samozatrudnienia czy też w innych rozbudowanych konstrukcjach 
podmiotowych.

Wszystko to skłania do postawienia zasadniczego pytania o znaczenie pra-
cy w życiu człowieka, szczególnie pracy służącej uzyskiwaniu środków utrzyma-
nia. Odpowiedź na nie w dużym stopniu rzutuje na ocenę roli ustawodawstwa 
pracy w realizacji istotnych funkcji pracy. Poszukując odpowiedzi na te pytania 

* Prof. nadzw. dr hab. teresa wyka, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uni-
wersytet Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Por. m.in. e. bieLak, H. Lewandowski, Granice liberalizacji prawa pracy. Materiały z XIV Zjazdu 
Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003; i. boruta, W sprawie przy-
szłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 4.

2 Por. m.in.: w. sanetra, Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy, [w:] Prawo 
pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-
-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 211 i n.
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odwołamy się do społecznej nauki Kościoła, a szczególnie do jednej z najistotniej-
szych społecznych encyklik papieskich – Laborem exercens papieża Jana Paw-
ła II, ogłoszonej w 1981 r. w 90. rocznicę ukazania się encykliki Rerum novarum3.

2. Etyczne pojmowanie pracy

Dość powszechny jest pogląd, że encyklika Laborem exercens jest „etycznym 
traktatem o pracy”4. Jest to bez wątpienia słuszna teza, jeśli zważy się, że etyka 
pracy określa stosunek osoby do osoby w związku z pracą i to, co jest dobre i złe 
w relacjach międzyludzkich5. A właśnie „osobowy wymiar pracy ludzkiej” przenika 
treść tego dokumentu. Nie chodzi w nim tylko o pracę i jej znaczenie w aspekcie 
technicznym, organizacyjnym czy ekonomicznym, choć i na to Jan Paweł II zwra-
ca uwagę (LE 5), ale o pracę, która „nosi na sobie szczególne znamię człowie-
ka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób – a znamię 
to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę” (LE, 
Wstęp).

Etyczne pojmowanie pracy – to pojmowanie jej jako dobra przypisanego 
człowiekowi. To człowiek jest podmiotem pracy (LE 6). Papież formułuje w związ-
ku z tym, jak to sam określa, „bardzo ważny wniosek natury etycznej” i twier-
dzi, że „o ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, 
to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy” (LE 
6). I dalej, jeżeli chodzi o etyczne pojmowanie pracy, Autor stawia „kropkę nad i” 
i podkreśla, że we wniosku tym (praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy) 
„dochodzi prawidłowo do głosu pierwszeństwo podmiotowego znaczenia pracy 
przed przedmiotowym” (LE 6). Zapamiętajmy tę fundamentalną tezę, na której 
zasadza się etyczne znaczenie pracy, bo posłuży nam ona podczas oceniania 
kierunków rozwoju ustawodawstwa pracy.

Etyczne pojmowanie pracy, według Jana Pawła II, jest czymś więcej niż tylko 
rozumieniem jej jako służącej zaspokajaniu naturalnych potrzeb człowieka. Autor 
Laborem exercens nie ogranicza się do wskazywania służebnej roli pracy zapew-
niającej sprawiedliwą zapłatę, choć tego aspektu nie pomija (LE 19), ale bardzo 
mocno podkreśla, że „chodzi raczej o to, aby – może bardziej jeszcze niż dotąd 

3 Tekst encykliki Laborem exercens zawarty w publikacji Encykliki Ojca Świętego Bł. Jana Paw-
ła II, Kraków [b.r.w.], s. 7–132. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu pochodzą z tego wydania.

4 Ks. J. tiscHner, Przesłanie o człowieku i jego pracy (W związku z encykliką „Laborem exer-
cens”), [w:] ks. J. tiscHner, Idąc przez puste błonia, Kraków 2005, s.70; por także: ks. J. MaJka, Rozwa-
żania o etyce pracy, który w słowie wstępnym do książki pisze, że jest ona hołdem dla Autora Laborem 
exercens, s. 5.

5 Por.: kard. k. woJtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982, s. 108–114; M. duda, Etyka pracy, 
hasło, [w:] Jan paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. ks. prof. dr hab. A. Zwoliński, Ra-
dom 2005, s. 138–142.
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[podk. T.W.] uwydatnić, że praca ludzka stanowi klucz, i to chyba najistotniejszy 
klucz, do całej kwestii społecznej, jeżeli staramy się ją widzieć naprawdę pod ką-
tem dobra człowieka” (LE 3). Jan Paweł II odchodzi w ten sposób od starego 
wzorca katolickiej etyki pracy skoncentrowanego na sprawiedliwej płacy6 i od-
wołuje się do różnorodnych stosunków międzyludzkich, jakie w związku z pracą 
powstają. „Wszyscy i każdy w odpowiedniej mierze i na nieskończoną prawie 
ilość sposobów biorą udział w tym gigantycznym procesie, poprzez który człowiek 
czyni sobie ziemię poddaną; w procesie pracy” (LE 4).

Podsumujmy zatem: etyczne pojmowanie pracy to rozumienie jej jako dobra 
przypisanego człowiekowi i dla człowieka, które pozwala mu nie tylko zaspoka-
jać naturalne potrzeby, lecz także uczestniczyć w różnych relacjach osobowych. 
Po pierwsze – chodzi o relację poprzez pracę z samym sobą, po drugie – o re-
lację pracy (mojej pracy) z innymi ludźmi pracy, po trzecie – o relację mojej pra-
cy dla innych i po czwarte – o relację z podmiotem zatrudniającym. Rozważmy 
pokrótce relacje, w które wchodzi człowiek poprzez wykonywaną pracę, posiłku-
jąc się tezami Laborem exercens.

3. Etyczne znaczenie pracy dla człowieka pracującego

W świetle encykliki Laborem exercens praca jest dobrem człowieka, źródłem 
jego godności, ale także powinności pracy, a dopiero następnie źródłem upraw-
nień. Jest to zarazem pewna hierarchia wartości realizowanych poprzez pracę7. 
Tytuł rozdziału 9. encykliki (Praca – godność osoby) jednoznacznie wskazuje 
na ten aspekt etycznego znaczenia pracy8. Chcąc bliżej określić znaczenie etycz-
ne pracy, trzeba mieć przed oczyma tę właśnie prawdę, że praca jest dobrem 
człowieka – dobrem jego człowieczeństwa (LE 9). Jednocześnie jednak Papież 
przestrzega „ażeby w pracy człowiek sam nie doznawał pomniejszenia swojej 
godności” (LE 9).

Z godności pracy ludzkiej wypływa dla człowieka moralna powinność pra-
cy, a także powinność pracowitości (LE 16). Warto zauważyć, że uprawnienia 
w związku z pracą mają, w świetle encykliki, swoje źródło w uprzednim spełnieniu 
powinności pracy i pracowitości. „Jeśli praca w wielorakim tego słowa znaczeniu 
– jest powinnością, czyli obowiązkiem, to jest ona równocześnie źródłem upraw-
nień po stronie człowieka pracującego” (LE 16).

6 Tak określa tradycyjny wzorzec katolickiej etyki pracy ks. J. tiscHner, Refleksje o etyce pracy, 
[w:] idem, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2005, s. 64.

7 Szerzej: t. wyka, W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy – o roli encykliki „Laborem exercens” 
Jana Pawła II, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 9, s. 456–458.

8 b. nieMiec, Godność człowieka, [w:] Jan Paweł II: Encyklopedia nauczania społecznego, 
red. ks. a. zwoLiński, Radom 2005, s. 167–170; ks. J. kowaLski, Znamiona godności człowieka, 
[w:] ks. J. kowaLski, ks. d. sikorski, ks. G. ŚLązak, Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o god-
ności ludzkiej, Częstochowa 1983, s. 142 i n.
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Papież, wskazując na te uprawnienia głównie w części IV encykliki, zatytu-
łowanej Uprawnienia ludzi pracy, zalicza do nich w szczególności uprawnienia 
indywidualne, takie jak: „posiadanie pracy” (LE 18); „sprawiedliwą zapłatę” (LE 
19); prawo do ochrony pracy kobiet i macierzyństwa, prawo do bezpiecznych wa-
runków pracy oraz prawo do wypoczynku (LE 19), jak również uprawnienia zbio-
rowe, tj. prawo do tworzenia związków zawodowych i prawo do strajku (LE 20). 
W części III encykliki, zatytułowanej Konflikt pracy i kapitału na obecnym etapie 
historycznym, Jan Paweł II odwołuje się do prawa pracowników do partycypacji 
(LE 14)9.

4. Etyczne znaczenie pracy w relacji z ludźmi pracy

Istota osobowego wymiaru pracy polega nie tylko na podkreśleniu godności 
człowieka pracującego, lecz także na tym, że dzięki pracy nawiązuje on różne 
relacje z innymi ludźmi pracy, wchodzi w społeczność pracy, stając się częścią 
określonych wspólnot. Będą to relacje indywidualne, z poszczególnymi osobami, 
stanowiące owoc pracy lub powstające w związku z miejscem jej świadczenia, jak 
również relacje ze zbiorowością ludzi pracy.

Praca łączy ludzi dzięki owocom, które przynosi. W szczególności powstaje 
wówczas wspólnota wytwarzania określonego produktu (wspólnota podzielonej 
odpowiedzialności za wytworzony produkt), wspólnota wytworu (korzystam z „cu-
dzego” gotowego wyrobu, świadcząc pracę dla innych), a także wspólnota kon-
sumpcji (gotowy wyrób służy wyłącznie konsumpcji)10. W ujęciu Jana Pawła II, tak 
rozumiane wspólnoty ludzi pracy będą się mieściły w pojęciu pracy ujmowanej 
jako „działalność przechodnia”, tzn. „taka, która biorąc początek w ludzkim pod-
miocie, skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi, zakłada swoiste pano-
wanie człowieka nad ziemią, z kolei zaś panowanie to potwierdza i rozwija” (LE 
4). W zależności więc od tego, jaka będzie odpowiedź człowieka na cudzą pracę, 
będzie on występował albo w roli człowieka pracy (współtwórcy), użytkownika 
pracy bądź też konsumenta pracy. Są to wspólnoty zakładające ze swej istoty 
relacje indywidualne.

W Laborem exercens tego rodzaju wspólnoty poprzez pracę zostały przez 
Papieża bardzo wyraźnie wyeksponowane. „Jeżeli człowiek pracuje przy pomocy 
zespołu środków produkcji, to równocześnie pragnie, aby owoce tej pracy służyły 
jemu i drugim, oraz ażeby w procesie pracy mógł występować jako współodpo-
wiedzialny i współtwórca warsztatu, przy którym pracuje” (LE 15).

9 Szerzej: t. wyka, Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Studia 
z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci doc. J. Logi, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 193 i n.

10 Takie wspólnoty ludzi pracy wyróżnia ks. J. tiscHner, Refleksje o etyce pracy…, s. 73–74; por. 
także: a. szostek Mic: „Communio personarum” poprzez pracę, [w:] Jan paweł ii, „Laborem exercens”, 
Tekst i komentarze, Lublin 1986, s. 161–162.
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Owe relacje indywidualne między ludźmi pracy, powstające na skutek wyko-
nywanej pracy, realizują się nie tylko przez wytwarzany produkt, także na skutek 
„wspólnego” miejsca wykonywania pracy. Powstaje wówczas wspólnota miejsca 
pracy. Jan Paweł II przywiązuje szczególne znaczenie do pracy realizowanej 
w takiej wspólnocie, stwierdzając już we Wstępie do Laborem exercens – przy-
pomnijmy raz jeszcze – że „praca nosi w sobie szczególne znamię człowieka 
i człowieczeństwa – znamię osoby działającej we wspólnocie osób” (LE, Wstęp).

Praca we wspólnocie, razem z innymi, we wspólnym miejscu pracy wymaga 
od uczestników tej wspólnoty określonej postawy etycznej, wymaga „solidarno-
ści pomiędzy ludźmi pracy” (LE 8). Pojęcie solidarności odnosi się do etycznej 
więzi między ludźmi. Papież nawołuje do „solidarności ludzi pracy, a także do so-
lidarności z ludźmi pracy” (LE 8). Chodzi więc o wyzwolenie postawy dla dobra 
wspólnego. Jak pisał kardynał K. Wojtyła jeszcze w 1969 r. w dziele Osoba i czyn, 
solidarny członek wspólnoty „wybiera to, co wybierają inni, albo wybiera dlatego, 
że inni wybierają, widząc w takim przedmiocie wyboru wartość w jakiś sposób 
własną”11. W Laborem exercens papież Jan Paweł II ujmuje tę ideę solidarności 
w pracy w następujący sposób: „Człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej 
za swą pracę zapłaty, ale także uwzględniania w samym procesie produkcji takich 
możliwości, ażeby mógł mieć poczucie, że pracując nawet we wspólnym, pracuje 
zarazem – na swoim” (LE, 15). Praca we wspólnym miejscu, dla dobra wspólnego 
nie może prowadzić do alienacji, bo to narażałoby poczucie godności człowieka 
pracującego. Znaczenie etyczne pracy realizowanej we wspólnym miejscu pracy 
polega więc na pracy dla dobra wspólnego i jednocześnie własnego.

Jak już zaznaczyliśmy, etyczne znaczenie pracy w relacji z innymi zakłada 
także relacje ze zbiorowością pracowników i w ramach tych zbiorowości. Praca 
staje się wówczas spoiwem grup realizujących wspólne cele. Tym wspólnym ce-
lem może być współuczestnictwo w dziele tworzenia, jak również w podziale dóbr. 
Jan Paweł II wskazuje na pewne grupy – jak to określa „organizmy pośrednie” 
– które byłyby połączeniem pracy i kapitału i dążyłyby „do sobie właściwych ce-
lów poprzez lojalną i wzajemną współpracę, przy podporządkowaniu wymogom 
wspólnego dobra” (LE 14). Owe organizmy pośrednie służą w istocie partycypacji 
pracowników w zarządzaniu12.

Zbiorowościami powstającymi poprzez pracę mogą być także związki zawo-
dowe, czyli grupy „mające na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnio-
nych w różnych zawodach” (LE 20). Według Jana Pawła II, „organizacje tego typu 
są nieodzownym składnikiem życia gospodarczego […], są one wykładnikiem 
walki o sprawiedliwość społeczną […], o właściwe dobro […], nie jest to natomiast 
walka przeciwko innym” (LE 20).

11 Kard. k. woJtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 296.
12 Szerzej: t. wyka, Partycypacja pracownicza..., s. 201–207; por. także: ks. F. J. Mazurek, Pra-

wa ludzi pracy w encyklice „Laborem exercens”, [w:] Jan paweł ii, „Laborem exercens”…, s. 179–180.
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Działalność tychże „zbiorowości” powstających w związku z pracą powinna 
być, zdaniem Papieża, przesiąknięta „roztropną troską o dobro wspólne” (LE 20) 
– etyczne znaczenie pracy będzie się wyrażać w powstawaniu i działaniu różnych 
form reprezentacji ludzi pracy.

5. Etyczne znaczenie pracy jako pracy dla innych

Z etycznego punktu widzenia relacja pracy dla kogoś jest najistotniejsza13. 
Praca dla kogoś jest wyrazem miłości; wiąże się z trudem, który jednak w imię 
miłości do drugiego człowieka jest podejmowany.

Jeżeli więc człowiek pracuje tylko dla siebie, to praca staje się „egoistycz-
nym monologiem z samym sobą”14, natomiast pracując dla innych komunikuje się 
z innymi. Praca zatem, podobnie jak język, jest integralną częścią komunika-
cji między ludźmi, jest bezsłownym dialogiem z innymi i dla innych15. Ci „inni”, 
dla których praca jest świadczona, to według Laborem exercens, najpierw ro-
dzina. W pracy dla rodziny następuje potwierdzenie, jak to określa Jan Paweł II, 
osobowego wymiaru pracy ludzkiej (LE 10). Papież stawia obok siebie dwa „kręgi 
wartości”: pierwszy jest związany z pracą, drugi – z rodziną. Obydwa „muszą 
łączyć się ze sobą prawidłowo i wzajemnie przenikać” (LE 10). Według Niego, ro-
dzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesienia, wedle których musi 
być kształtowany społeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej (LE 10).

Praca dla własnej rodziny jest jednocześnie pracą dla „wielkiego społeczeń-
stwa, do którego człowiek przynależy na podstawie szczególnych więzi kultury 
i historii” (LE 10), a więc jest pracą dla narodu. Tożsamość narodowa człowieka po-
woduje, że „pracę swoją pojmuje także jako pomnożenie dobra wspólnego wypra-
cowywanego przez rodaków, a także jako dorobek całej rodziny ludzkiej” (LE 10).

Etyczny wymiar pracy wyraża się więc w tym szczególnym celu, dla którego 
praca jest podejmowana, tj. w celu uzyskiwania środków utrzymywania, czyli w pra-
cy dla kogoś, dla najbliższych członków rodziny, dla wspólnie pracujących, dla na-
rodu, dla świata. Jak konstatuje Autor Laborem exercens: „Ostatecznie bowiem 
celem pracy: jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka – choćby była to praca 
najbardziej służebna, monotonna […], pozostaje zawsze sam człowiek” (LE 6).

„Praca dla kogoś jest zatem moralną powinnością człowieka. Człowiek powi-
nien więc pracować nie tylko ze względu na swoje własne człowieczeństwo, któ-
rego utrzymanie i rozwój domaga się pracy […], ale także ze względu na bliźnich, 
zwłaszcza ze względu na swoją rodzinę, ale także ze względu na całą rodzinę 
ludzką, której jest członkiem będąc dziedzicem pracy pokoleń, a zarazem współ-
twórcą przyszłości tych, którzy po nim nastaną w kolei dziejów” (LE 16).

13 Ks. J. tiscHner, Przesłanie..., s. 84.
14 Ibidem, s. 86.
15 Ks. J. tiscHner, Refleksje..., s. 73.
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6. Etyczne znaczenie pracy w relacjach  
z podmiotem zatrudniającym

Realizacja etycznego celu pracy – pracy dla kogoś – może się dokonywać 
w różnych formach. Może to być praca na własny rachunek, ale może to być także 
praca na rzecz podmiotu zatrudniającego. W tym ostatnim przypadku człowiek 
pracujący wchodzi w relację z podmiotem go zatrudniającym. Także te relacje 
powinny mieć wymiar etyczny. Zauważmy jednak na początku, że realizacja oso-
bowego wymiaru pracy – tj. potwierdzenie i uzyskanie godności, praca z innymi 
i dla innych nie wymaga podmiotu zlecającego. Jeśli jest, tzn. jeśli powstaje stosu-
nek zatrudnienia, to w tym stosunku ten, kto zatrudnia, pełni rolę służebną wobec 
tego, kto pracę świadczy. Istnieje on bowiem tylko o tyle, o ile człowiek zechce re-
alizować swoje człowieczeństwo poprzez pracę w tej właśnie formie. Nie ma więc 
zatrudniającego czyli pracodawcy w szerokim tego słowa znaczeniu, jeżeli nie ma 
człowieka pracującego na rzecz innego podmiotu, natomiast może być tylko sam 
człowiek pracujący, by zrealizować etyczny wymiar pracy.

Mając więc na uwadze tę służebną rolę podmiotu zatrudniającego w etycz-
nym wymiarze pracy, zwróćmy najpierw uwagę, że tę rolę służebną w stosunku 
zatrudnienia pełni zarówno pracodawca bezpośredni, jak i pośredni. W świetle 
Laborem exercens, „pracodawcą bezpośrednim jest […], osoba lub też instytucja, 
z którą pracownik zawiera bezpośrednio umowę o pracę […], natomiast przez 
pracodawcę pośredniego należy rozumieć wiele zróżnicowanych czynników […], 
wywierających określony wpływ na to, w jaki sposób kształtuje się umowa o pra-
cę, a w konsekwencji mniej lub bardziej sprawiedliwie stosunku w dziedzinie pra-
cy ludzkiej” (LE 16).

Według Jana Pawła II, zasadnicza rola pracodawcy (bezpośredniego i po-
średniego) polega na ponoszeniu odpowiedzialności za zapewnienie owych spra-
wiedliwych stosunków w pracy. Odpowiedzialność pracodawcy pośredniego, któ-
rym jest przede wszystkim państwo (LE 17), jest wprawdzie „mniej bezpośrednia 
– ale pozostaje odpowiedzialnością merytoryczną: pracodawca pośredni określa 
w sposób zasadniczy taki lub inny aspekt stosunku pracy i warunkuje w ten spo-
sób postępowanie pracodawcy bezpośredniego […]. Stwierdzenie takie nie ma 
na celu uwolnienia tego ostatniego od właściwej mu odpowiedzialności, ale tylko 
zwrócenie uwagi na cały splot uwarunkowań, które wywierają wpływ na jego po-
stępowanie” (LE 17).

Jak z tego wynika, dla zapewnienia realizacji etycznego wymiaru pracy pań-
stwo jako pracodawca pośredni pełni rolę pierwszoplanową – ponosi odpowie-
dzialność za kształt prawidłowych relacji między pracownikiem a pracodawcą 
bezpośrednim; ponosi odpowiedzialność za „urzeczywistnianie uprawnień czło-
wieka pracy […], które nie mogą być tylko pochodną systemów ekonomicznych” 
(LE 17).
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Zakłócenie prawidłowych, z etycznego punktu widzenia, relacji między pra-
codawcą a pracownikiem najczęściej przybiera postać wyzysku. Nie chodzi tu 
tylko o wyzysk ekonomiczny, gdy praca nie jest sprawiedliwie wynagradzana, lecz 
także o wyzysk moralny, który zachodzi wówczas, gdy praca jest oderwana od ce-
lów etycznych16. Sprzyja mu w szczególności daleko posunięty podział pracy, gdy 
łatwo oddzielić produkt od wartości, którym ma służyć, pozostawiając człowieka 
pracującego w stanie bezsilności i niewiedzy17. W Laborem exercens problem 
wyzysku jest podejmowany w kilku miejscach. Jan Paweł II zwraca na to uwagę, 
pisząc o sprawiedliwości społecznej i solidarności ludzi pracy. „Solidarność taka 
winna występować stale tam, gdzie domaga się tego społeczna degradacja pod-
miotu pracy, wyzysk pracujących i rosnące obszary nędzy” (LE 8). Wyzyskiwani, 
nazywani przez Jana Pawła II „ubogimi”, pojawiają się „jako wynik naruszenia 
godności ludzkiej pracy bądź przez […], klęskę bezrobocia, bądź przez to, że za-
niża się wartość pracy i prawa, jakie z niej wynikają” (LE 8).

7. Wnioski

Przedstawione etyczne rozumienie pracy w ujęciu encykliki Laborem exer-
cens, która jest źródłem wartości istotnych dla prawa pracy18, może posłużyć 
do oceny i nakreślenia kierunków zmian prawa pracy.

Po pierwsze, wykonywana przez człowieka praca jest źródłem jego god-
ności niezależnie od podstawy (formy) jej świadczenia i zasługuje na ochronę, 
jeśli w szczególności jest wykonywana dla innych w celu uzyskiwania środków 
utrzymania. Nie bez powodu Jan Paweł II posługuje się w Laborem exercens 
najczęściej pojęciem „ludzi pracy”, „człowieka pracującego”, a nie wyłącznie po-
jęciem „pracownik”, chcąc podkreślić etyczny wymiar każdej pracy bez względu 
na podstawę. Czy nie powinien więc z tego wypływać wniosek, że prawo pra-
cy nie może być prawem egoistycznym i obejmować ochroną tylko tych, którzy 
świadczą pracę w ramach stosunku pracy? Powinno dotyczyć wszystkich tych, 
którzy świadczą pracę w słusznym celu. To podmiotowość osoby pracującej po-
winna decydować o włączeniu jej w zakres prawa pracy, a nie forma świadcze-
nia pracy, która z etycznego punktu widzenia jest drugorzędna. Czym różni się 
godność człowieka, który świadczy pracę w ramach stosunku pracy od godności 
pracującego np. na podstawie umów cywilnoprawnych? Z jakich powodów ten 
ostatni jest pozbawiony ochrony? Paradoks dzisiejszych czasów i „egoizm” pra-
wa pracy powoduje, że to właśnie te osoby pozbawione bardziej niż „pracownicy” 
swojej godności w upokarzających formułach prawnych, zasługują na szczegól-

16 Ks. J. tiscHner, Refleksje..., s. 78.
17 Ks. J. tiscHner, Wobec wartości, Poznań 2001, s. 93–95.
18 Por. t. wyka, W poszukiwaniu..., s. 454 i n.
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ną ochronę. W ramach ochrony, jaką powinno gwarantować państwo w związku 
z pracą należy uwzględniać nie tylko ochronę zdrowia i życia pracujących, co 
już w pewnym stopniu jest zapewnione19, lecz także ochronę w zakresie szeroko 
rozumianego prawa do wypoczynku i ochronę przed wyzyskiem ekonomicznym 
i moralnym.

Po drugie, etyczne rozumienie pracy zakłada pracę realizowaną z innymi, 
we wspólnocie. Czy w związku z tym prawo pracy nie powinno w większym stop-
niu uwzględniać relacji poziomych, w jakie wchodzą pracownicy między sobą, 
czy nie powinno ustalać ich wzajemnych praw i obowiązków? Jak dotąd bowiem, 
prawo pracy jest skupione na regulowaniu relacji pionowych zachodzących mię-
dzy pracodawcą i pracownikiem, zubożając zasadniczo stosunki interpersonalne 
powstające w związku z pracą, we wspólnym miejscu pracy. Regulacje określa-
jące relacje między pracownikami służyłyby także uświadomieniu większej odpo-
wiedzialności za innych i dobro wspólne.

Po trzecie, istotnej weryfikacji w ramach prawa pracy wymaga pozycja i rola 
pracodawcy pośredniego w zapewnieniu ekonomicznego i etycznego ładu w pra-
cy. Jeśli dzięki pracy następuje zaspokojenie istotnych potrzeb społecznych, które 
w szczególności uosabia rodzina, to państwo (czyli pracodawca pośredni) nie 
może tychże potrzeb społecznych pozostawiać do realizacji pracodawcy bezpo-
średniemu. Czy zatem w prawie pracy nie należałoby znacznie szerzej określić 
rolę państwa w realizacji uprawnień i powinności powstających w związku z pra-
cą. Daleko niewystarczające jest zapewnienie jedynie nadzoru państwa nad wy-
konywaną pracą (art. 24 konstytucji).

Jeśli uznamy, że autorytet prawa pracy podnosi zapewnienie człowiekowi 
pracującemu jego „godności, wspólnoty braterskiej i wolności”, do których to war-
tości odwołuje się Jan Paweł II w zakończeniu encykliki Laborem exercens (LE 
27), to postulujmy zmiany w modelu.

Nowy paradygmat prawa pracy powinien wyrażać się w tym, że jeśli tylko 
praca spełnia ów wymiar etyczny (jest potwierdzeniem godności, uczestnictwa 
we wspólnocie ludzi pracy, dla zaspokajania potrzeb własnych i innych) to zasłu-
guje na odpowiednią, sprawiedliwą ochronę.

Przyszłość prawa pracy należy więc upatrywać bardziej w poszerzeniu jego 
zakresu podmiotowego i wyrównywaniu szans wszystkich ludzi pracy w korzy-
staniu z uprawnień w związku z pracą, niż w jego liberalizacji na rzecz praco-
dawców bezpośrednich, którzy w etycznym pojmowaniu pracy pełnią wyłącznie 
rolę służebną, i w tej roli powinni być istotnie wspomagani przez państwo, jako 
pracodawcę pośredniego.

19 t. wyka, Konstytucyjne prawo każdego do bhp a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek 
pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, 
vol. XVII, s. 331 i n.
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Aktualność tez zawartych w encyklice Laborem exercens 
w świetle globalnego kryzysu gospodarczego

Poniższe refleksje dotyczą wizji pracy zawartej w encyklikach społecznych 
Jana Pawła II oraz możliwości zachowania znaczenia pracy jako czynnika roz-
woju cywilizacyjnego w warunkach narastającego zjawiska niekontrolowanej glo-
balizacji. Jednym z podstawowych zagadnień wymagających refleksji jest proble-
matyka wynagrodzenia, które uzyskują pracownicy najemni. „Płaca sprawiedliwa 
i słuszna” powinna uwzględniać interesy obu stron stosunku pracy, przy czym 
kryterium sprawiedliwości wiąże się z nakładem pracy, jej wydajnością, uzdol-
nieniami i umiejętnościami pracownika oraz jego wysiłkiem i zaangażowaniem. 
Słuszność zaś wyraża się przede wszystkim w zaspokajaniu potrzeb pracownika1.

Rozwój spekulacyjnego wymiaru ekonomii, którego emanacją był ostatni kry-
zys finansowo-gospodarczy w latach 2008–2009 pokazuje, że zagadnienie godzi-
wej płacy jest kluczowe dla stworzenia stabilnego ładu społecznego. Oderwanie 
pieniądza od jego podstawowej funkcji środka wymiany spowodowało olbrzymią 
nadpłynność na rynkach finansowych, co – zdaniem części autorów – było głów-
ną przyczyną obecnego kryzysu. To, że w tak znacznym stopniu kryzys dotknął 
nie tyle biznesu, ile osób utrzymujących się z zatrudnienia pracowniczego, ja-
sno pokazuje znaczenie płacy będącej wynagrodzeniem za „pracę”, która – jak 
przypomina Jan Paweł II w swojej encyklice – zawsze ma pierwszeństwo przed 
„kapitałem”.

W dalszej części rozważań przedstawię uwagi dotyczące wizji pracy Jana Paw-
ła II, zagadnienia płacy godziwej w katolickiej nauce społecznej, uwarunkowania 

* barbara surdykowska, Biuro Eksperckie przy KK NSZZ Solidarność.
1 G. Goździewicz, Refleksje na temat prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, [w:] Wy-

nagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, 
Warszawa 2009, s. 66.
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i skutki społeczne globalnego kryzysu ekonomicznego oraz odniosę się do en-
cykliki Caritas in veritate Benedykta XVI, stanowiącej najbardziej aktualną odpo-
wiedź ze strony katolickiej nauki społecznej na obserwowany kryzys.

1. Nauka Jana Pawła II dotycząca pracy

Jan Paweł II opisuje pracę jako coś więcej niż wytwarzanie produktów prze-
znaczonych do kupna i sprzedaży. Jest ona częścią procesu, dzięki któremu 
osoba staje się człowiekiem, zakłada rodzinę, wspiera edukację i uczestniczy 
w życiu społecznym i kulturalnym. Pozbawienie człowieka pracy lub stwarzanie 
warunków, w których nie jest ona bezpieczna albo staje się monotonna i de-
humanizująca, stoi w sprzeczności z podstawowym sensem i celem tej formy 
aktywności „osoby ludzkiej”. Jan Paweł II w czasie całego pontyfikatu zwalczał 
pogląd, charakterystyczny dla teologii wyzwolenia, że praca i kapitał są we-
wnętrznie przeciwstawne2.

Praca jest dla Jana Pawła II zjawiskiem najściślej związanym z człowiekiem 
i z całym jego życiem. Jest ona czymś odwiecznym i pierwszoplanowym:

Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń […] nosi na sobie szcze-
gólne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspól-
nocie osób […], jest tym podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z któ-
rego życie człowieka jest zbudowane na co dzień, z którego czerpie właściwą 
sobie godność – ale w którym zawiera się zarazem nieustająca miara ludzkiego 
trudu, cierpienia, a także krzywdy i niesprawiedliwości, sięgających głęboko 
w życie społeczne w obrębie poszczególnych narodów i w zakresie międzyna-
rodowym3.

Encyklika Laborem exercens ukazuje całą godność i wielkość pracy, ale też 
cierpienie i nędzę z nią powiązane. Karol Wojtyła ukazuje wszechstronność pracy 
w życiu człowieka, jej uniwersalną rolę dla ludzkości. Dzięki pracy człowiek za-
pewnia sobie nie tylko środki do zaspokojenia potrzeb materialnych, lecz także 
możliwość zdobycia „wiedzy i postępu, cywilizacji i kultury”. To wszystko osiąga 
nie tylko „przy osobistym wysiłku i trudzie, ale także wśród wielu napięć, kon-
fliktów i kryzysów, które w związku z rzeczywistością pracy wstrząsają życiem 
poszczególnych społeczeństw, a także całej ludzkości” (LE 1).

2 c. koŚcieLniak, Teologia wyzwolenia – nieudany eksperyment, „Tygodnik Powszechny”, doda-
tek specjalny: Karol Wojtyła. Komunizm i wolność, 17 maja 2009, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/
TT/teologia wyzwolenia_nieudany.html [dostęp: 13.01.2013]; M. zaJąc, Wywrotowiec z Nazaretu. Jan 
Paweł II a teologia wyzwolenia, http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2542,1222905,0,dzial.html [dostęp: 
13.01.2013].

3 Jan paweł ii, Encyklika „Laborem exercens”, Watykan 1981, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Kraków 2003, s. 141–213, pkt 1. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą 
z tego wydania.
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Zagadnienie pracy jako czynnika cywilizacji przybiera współcześnie nowe 
wymiary. Elementem hamującym postęp jest nierównomierny rozkład bogactw 
w świecie. Nie chodzi przy tym jedynie o bogactwa surowcowe lub kapitałowe, 
lecz również – a może przede wszystkim – o poziom oświaty, nauki, kultury niema-
terialnej4. Encyklika Laborem exercens była formalnym początkiem dialogu Jana 
Pawła II z liberalnym kapitalizmem. W dokumencie tym Papież stawia gospodar-
ce rynkowej pytania w sposób nowy i zarazem tradycyjny. Tradycyjne zastrzeże-
nie Kościoła wobec rynku polega na odrzuceniu XVIII-wiecznego przekonania, 
że niczym nie ograniczony rynek w naturalny sposób doprowadzi do rozwoju go-
spodarczego i pozwoli zwiększyć materialny dobrobyt całego społeczeństwa. Ka-
tolicka tradycja społeczna odrzuca także „ekonomiczny” pogląd na osobę ludzką, 
której zasadniczą cechą miałoby być dążenie do stałego polepszania material-
nych warunków swojego życia. Choć w katolickim nauczaniu społecznym zawsze 
doceniano instytucję rynku, domagano się również tego, aby dążenie do sukcesu 
materialnego było utrzymane w ryzach przez cnotę oraz aby władze publiczne 
ograniczały rynek ze względu na dobro wspólne. Globalizacja ekonomii i finan-
sów – pisał Papież – stała się już rzeczywistością. Coraz wyraźniej widoczne są 
też skutki szybkiego rozwoju technik informatycznych. Stoimy na progu nowej ery, 
która niesie wielkie nadzieje, ale także pytania i obawy. Jakie będą konsekwencje 
dokonujących się dziś przemian? Czy wszyscy będą mogli korzystać z globalne-
go rynku? Czy wszyscy będą mogli zaznać pokoju? Czy relacje między państwa-
mi będą bardziej równoprawne, czy też konkurencja ekonomiczna i rywalizacja 
między narodami i państwami doprowadzi ludzkość do sytuacji jeszcze bardziej 
niestabilnej?5 Jak wskazują autorzy zajmujący się katolicką nauką społeczną, Pa-
pież poza postulaty nie wykraczał i żadnej realnej akcji na rzecz projektowanych 
zmian nie chciał i nie mógł podejmować6.

Warto zwrócić uwagę na przesłanie kierowane przez Papieża do rodaków, 
doświadczających na początku lat 90. XX wieku burzliwej transformacji społecz-
no-gospodarczej. W homilii dotyczącej przykazania „Nie kradnij” (wygłoszonej 
w Białymstoku 5 czerwca 1991 r.) Karol Wojtyła mówił:

„Nie kradnij” to nie znaczy „nie posiadaj” lub „nie wytwarzaj nowych dóbr” 
służących innym chociażby jako warsztat pracy. „Nie kradnij” oznacza według Pa-
pieża nie nadużywanie swojej władzy nad własnością tak, że inni stają się przez 
to narzędziami. Papież wskazywał, że zakładając wolny rynek musimy się uczyć 
jak jednocześnie tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo7.

4 G. spycHaLski, Osoba ludzka a praca w nauce społecznej Jana Pawła II, [w:] Myśl społeczna 
Jana Pawła II: studia i szkice, red. W. Piątkowski, Warszawa–Łódź 1999, s. 72. 

5 Jan paweł ii, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
1999, nr 1, s. 4–8.

6 w. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008, s. 216. 
7 Jan paweł ii, Homilia z 5 czerwca 1991 r. w Białymstoku, http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/

pp19910605c.htm [dostęp: 13.01.2013].
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2. Płaca godziwa w społecznym nauczaniu kościoła

Jan Paweł II w Laborem exercens wskazuje, że nie ma ważniejszego sposo-
bu urzeczywistniania sprawiedliwości w stosunkach pracownik – pracodawca jak 
zapłata za pracę. Bez względu na to, czy praca ta dokonuje się w ustroju prywat-
nej własności środków produkcji czy też w ustroju, w którym własność ta podlega 
uspołecznieniu – stosunek pomiędzy pracodawcą (przede wszystkim bezpośred-
nim) a pracownikiem realizuje się przez odpowiednie wynagrodzenie wykonywa-
nej pracy. Stąd właśnie sprawiedliwa płaca staje się w każdym wypadku konkret-
nym sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju społeczno-ekonomicznego. 
Nie jest to sprawdzian jedyny, ale szczególnie ważny i poniekąd kluczowy (LE 88, 
89; zob. przyp. 4).

Katolicka nauka społeczna od dłuższego czasu zajmowała się tą kwestią, wy-
starczy choćby wspomnieć przemyślenia Leona XIII, zawarte w encyklice Rerum 
novarum8. Zawierając umowę o pracę pracownik występuje w niej nie tylko jako 
dostarczyciel usług pracy, czynnik produkcji, lecz także jako człowiek, „osoba ludz-
ka”. Do ustalenia słusznej płacy konieczne jest uwzględnienie czterech czynników, 
którymi są: wydajność pracy pracownika, potrzeby gospodarcze pracownika i jego 
rodziny, produktywność przedsiębiorstwa, wymagania dobra społecznego. Płaca 
ta z kolei powinna składać się z następujących elementów: płaca życiowa, płaca 
rodzinna, nadwyżka umożliwiająca oszczędności9, płaca dodatkowa (np. udział 
w zyskach przedsiębiorstwa), płaca społeczna – świadczenia pracodawcy udzie-
lane pracownikom jako zbiorowości. Z kolei Jan XXIII wzywa do „skutecznego 
upowszechnienia własności”10. Przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji w drodze 
samofinansowania, a więc z nadwyżek uzyskanych ze swej działalności, powinno 
dopuścić pracowników do udziału w zysku (MEM 77). Przyczyniłoby się to do ich 
uwłaszczenia. Cel ten może być osiągnięty w postaci stopniowego uzyskiwania 
udziału we własności wielkiego przedsiębiorstwa (MEM 79), a także w postaci ak-
cjonariatu pracy lub drobnej własności produkcyjnej/rzemieślniczej czy też trwa-
łych dóbr konsumpcyjnych, np. domu. Innymi słowy, płaca powinna być na tyle 
wysoka, by umożliwić oszczędzanie i dojście do własności11.

Postulatywne sformułowania katolickiej nauki społecznej w odniesieniu 
do kwestii wynagrodzenia za pracę znalazły swoje odzwierciedlenie w zapisach 
Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r., która stanowi, że wszyscy pracownicy 

8 c. strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003, s. 15.
9 W ramach katolickiej nauki społecznej stale akcentuje się postulat umożliwienia pracownikowi 

odkładania oszczędności celem osiągnięcia własności dochodowej. Jest to, zgodnie z tą doktryną, 
środek deproletaryzacji najbardziej odpowiadający godności pracy ludzkiej.

10 Jan XXiii, Encyklika „Mater et magistra”, Watykan 1961, [w:] Dokumenty nauki społecznej…, 
cz. 1, pkt 115. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (MEM) pochodzą z tego wydania.

11 L. dyczewski, Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej, „Polityka Społecz-
na” 1994, nr 1, s. 8–9.
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mają prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, zapewniającego wystarcza-
jący poziom życia ich samych i ich rodzin. Niezależny Komitet Ekspertów przy 
Radzie Europy wskazywał, że pojęcie wystarczającego poziomu życia należy ro-
zumieć jako uwzględnianie podstawowych potrzeb ekonomicznych, społecznych 
i kulturalnych pracowników i ich rodzin, oceniane w kontekście rozwoju społecz-
nego i ekonomicznego danego państwa. Należy uwzględniać takie elementy rzu-
tujące na sytuację pracownika i jego rodziny, jak: świadczenia rodzinne i inne 
transfery socjalne, ulgi podatkowe itp. Komitet Ekspertów wyjaśnia, że w sensie 
kwantytatywnym można mówić o godziwym wynagrodzeniu wówczas, gdy wyno-
si ono co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia netto w danym państwie12. 
Warto zwrócić uwagę, że pojęcie prawa do godziwego wynagrodzenia zostało 
dodane do polskiego kodeksu pracy przez ustawodawcę w 1996 r. Stanowi ono 
jedną z podstawowych zasad prawa pracy13.

3. Kryzys finansowy 2008–2010 a rola poziomu płac

Przyczyny światowego kryzysu ekonomicznego są wielorakie. Niewątpliwie 
narastający dysonans między ekonomicznym i politycznym wymiarem globaliza-
cji powodował permanentną nierównowagę na rynkach finansowych. Wynikała 
ona m.in. z szybkiego rozwoju gospodarek wschodzących (kraje BRIC) oraz na-
pływu znacznych strumieni petrodolarów14. Bardzo szybko wartość udzielanych 
kredytów znacznie przekroczyła wartość spłacanych długów w przepływach mię-
dzynarodowych15. Jan Kulig wskazuje, że kryzys został wywołany potęgującą się 
współzależnością między stanem deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego 
i budżetu USA jako głównej gospodarki „zasysającej” (obok takich państw jak 
Wielka Brytania czy Hiszpania) globalne oszczędności a ogromnymi nadwyż-
kami płatniczymi (wygenerowanymi głównie przez eksporterów netto na czele 
z Chinami, krajami naftowymi, Japonią i Republiką Federalną Niemiec)16. Zda-
niem Eckharda Heina, można wyróżnić trzy przyczyny kryzysu: niewystarczającą 
regulację rynków finansowych, wzrastające nierówności dochodowe i wzrasta-
jący brak zbilansowania gospodarek w wymiarze ogólnoświatowym czy regio-
nalnym (np. w ramach Unii Europejskiej). Autor wskazuje, że neoliberalna wizja 

12 a. M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 136.
13 Problematykę godziwego wynagrodzenia omawia M. nowak, Prawo do godziwego wynagro-

dzenia za pracę. Regulacja prawna i treść, Łódź 2007, s. 10–15.
14 Przykładowo przy cenie 70 $ za baryłkę na rynki światowe wpada corocznie 628 mld $, dzien-

nie ponad 2 mld; w 2006 r. samo Abu Dhabi Investment Authority zgromadziło 500 mld $, które skrom-
nie wygląda przy nadwyżkach Saudów; za: J. kuLiG, Meandry globalizacji XXI wieku, Warszawa 2010, 
s. 30–31. 

15 r. wade, Co zrobić z kryzysem systemu?, [w:] Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, red. 
J. Kutyła i in., Warszawa 2009, s. 304.

16 J. kuLiG, op. cit., s. 58.
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kapitalizmu stworzyła dwa modele działania: system merkantylny, oparty na eks-
porcie (np. Chiny, Republika Federalna Niemiec, Japonia) oraz system napędza-
ny zadłużeniem wynikającym z boomu konsumpcyjnego17. Oba te systemy są 
od siebie zależne, a ich długotrwała „koegzystencja” doprowadziła do światowego 
kryzysu. Na brak zbilansowania globalnej gospodarki zwracają uwagę liczni auto-
rzy, w tym Joseph Stiglitz18.

Kolejna kwestia to rozrastanie się mechanizmów finansowych nastawionych 
na premiowanie krótkoterminowego zysku, a także wykorzystujących tak skom-
plikowaną matematykę, że prawie nikt nie rozumiał zasad i działania poszczegól-
nych instrumentów finansowych19. Zjawisko to często określa się jako tzw. shadow 
banking. Niektórzy badacze uważają, że tzw. Nowy System Wall Street (NWSS), 
na który składały się banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze private 
equity, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe (dysponujące ogromną pulą 
kredytów i prywatnych pieniędzy) wyspecjalizował się wręcz w strategiach pole-
gających na tworzeniu baniek inwestycyjnych, a następnie ich przekłuwaniu20.

Trzeba dodać jeszcze jeden istotny czynnik, który wynikał z systemowego 
wręcz nienadążania wzrostu płac za wzrostem produktywności. Coraz większa 
grupa pracowników najemnych, aby móc „konsumować” wytworzone dobra, mu-
siała sięgać po kredyty. W krajach wysoko rozwiniętych rosły nierówności płaco-
we, a równocześnie spadała realna wartość płacy pracowników najemnych. Nie 
chodzi o rosnące z dnia na dzień fortuny rekinów hedgingowych21, ale o usta-
wiczny trend, który przemodelował „amerykański sen”. Raghuram G. Rajan 
w wielokrotnie nagradzanej publikacji dotyczącej globalnego kryzysu oraz jego 
przyczyn i konsekwencji dowodzi, że konsekwencją coraz większych dysproporcji 
dochodowych w USA oraz zmniejszającej się wartości realnej wynagrodzeń klasy 
średniej było jej narastające niezadowolenie z własnej zdolności do budowania 
osobistego dobrobytu. Można było spacyfikować to niezadowolenie w bardzo pro-
sty sposób: poprzez szerokie udostępnienie kredytów – hipotecznych (pozwala-
jących realizować amerykański sen o tym, że każdy jest właścicielem swojego 
domu) lub konsumpcyjnych (inna sprawa, że konsekwencje gigantycznego za-
dłużenia obywateli państw wysoko rozwiniętych, w tym przede wszystkim USA 

17 e. Hein, Redistribution, global imbalances and the financial and economic crisis, [w:] Crisis: 
Causes, prospects and alternatives, “International Journal of Labour Research” 2011, No. 1, s. 52, 58.

18 t. van treeck, The political economy debate on “financialisation”. A macroeconomic perspec-
tive, “Review of International Political Economy” 2009, Vol. 16, s. 907–944; J. p. Fitoussi, J. stiGLitz, 
The ways out of the crisis and the building of a more cohesive world, “OFCE Working Document” 2009, 
No. 17, s.11; J. bibow, The international monetary (non-) order and the global capital flow paradox, 
[w:] Finance – led capitalism? Macroeconomic effects of change in the financial sector, ed. E. Hein, 
Marburg 2008, s. 7.

19 J. kuLiG, op. cit., s. 60.
20 r. wade, op. cit., s. 303.
21 Przykładowo John Paulson, dyrektor jednego z większych funduszy hedgingowych, zarobił 

w 2007 r. 3,7 mld $, czyli 47 tys. razy więcej niż ówczesna mediana zarobków w USA; za: J. anderson, 
Wall Street Winners Get Billion Dollar Paydays, “New York Times”, 16 kwietnia 2010.
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poprzez karty kredytowe i kredyty konsumpcyjne dopiero „czekają za progiem”). 
Raghuram G. Rajan pisze, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak dalece było 
to rezultatem świadomej decyzji politycznej i czy w ogóle możemy o tym mówić 
w kategoriach decyzji22. Faktem jest jednak, że kredyty NINJA (no income, no job, 
no asset), udostępniane ochoczo zwłaszcza przez Fannie Mae i Freddie Mac, 
fundusze sponsorowane przez rząd USA, uruchomiły lawinę, która niemalże po-
grzebała (a może jeszcze pogrzebie) światowy system finansowy.

Na kwestię tę można oczywiście spojrzeć nie z ekonomicznego, ale ze spo-
łecznego punktu widzenia. Uczyniła to Margaret Atwood opisując, jak w społeczeń-
stwie Zachodu zmieniło się nastawienie do długu23. Jak wytłumaczyć fakt, że sto-
pa oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych w latach 40. XX wieku 
wynosiła 12% PKB, a w 2007 r. skurczyła się niemal do zera? Odpowiedź może 
być albo filozoficzna – to utrata cnoty oszczędności przez zachodnie społeczeń-
stwa, albo ekonomiczna – to postępująca utrata siły nabywczej ich wynagrodzeń. 
Wydaje się, że obie te odpowiedzi będą poprawne, opisują bowiem następstwa 
zerwania relacji między „pracą” a „kapitałem”. Pieniądz stał się towarem sam 
w sobie, nie ma wiele wspólnego z ekwiwalentem wynagrodzenia za pracę osoby 
ludzkiej i w wielu przypadkach służy jedynie działaniom spekulacyjnym. Anthony 
Giddens celnie zauważył, że na świecie codziennie przewija się w transakcjach 
finansowych wirtualna „góra banknotów”, która wysokością mogłaby 20-krotnie 
przewyższyć Mont Everest24. Większa część tych pieniędzy nie przyczynia się 
jednak do rozwoju gospodarek i społeczeństw.

Na razie obserwujemy powolne wydobywanie się gospodarek Zachodu z za-
paści, oczywiście kosztem przede wszystkim pracowników najemnych. Ale czy 
nie będzie „powtórki” kryzysu? Nie należy mieć złudzeń, wydaje się, że raczej był 
to pierwszy z nadciągających wstrząsów, powodowanych bezprecedensową nie-
równowagą płatniczą w skali globalnej. USA i inne wysoko rozwinięte gospodarki 
cechują się trwałym i ujemnym saldem rachunku bieżącego. Nie da się tego tren-
du prosto i łatwo odwrócić. Po drugiej stronie piętrzą się zgromadzone rezerwy 
i lokaty w obligacjach amerykańskich oraz dodatnie salda bilansów płatniczych 
krajów nadwyżkowych25. Dzięki deficytom obrotów globalnych na ogromną skalę 
może być finansowana prywatna konsumpcja w państwach wysoko rozwiniętych 
– tak rosło „bogactwo” obywateli USA i Europy Zachodniej, bogactwo wakacji 
finansowanych z kredytów i „bogactwo” amerykańskich banków, mających środki 
na udzielanie kredytów typu NINJA. Stworzone zostały pozory globalnej stabilno-
ści, w ramach której jedno z biedniejszych państw na świecie (nie zapominajmy, 

22 r. G. raJan, Fault Lines. How Hidden Fractures still Threaten the World Economy, Princeton 
University Press 2010, s. 30 i n.

23 M. atwood, Dług. Rozrachunek z ciemną stroną bogactwa, Kraków 2010, passim.
24 a. Giddens, Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives, London 2002, s. 20.
25 Tzn. państw opierających swoją gospodarkę na eksporcie. Są to przede wszystkim Chiny, 

ale nie można zapominać, że dla Unii Europejskiej takimi „małymi Chinami” jest RFN. 
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że Chiny są na 106 pozycji w kategorii PKB per capita) finansowało i nadal finan-
suje rosnącą konsumpcję i nierównowagę najpotężniejszej pod względem PKB 
gospodarki świata. Równocześnie spadają wewnętrzne oszczędności oraz inwe-
stycje Zachodu.

Takie są skutki globalizacji rynków finansowych w skali makro. A jak rzecz wy-
gląda z perspektywy jednostki ludzkiej? Już dużo wcześniej nawet piewcy globali-
zacji zwracali uwagę na wyraźnie rysującą się zależność, że im bardziej rynek zglo-
balizowany, tym większa na nim nierówność społeczna oraz kontrast między bardzo 
bogatymi a bardzo biednymi26. Niewystarczające regulowanie globalizacji stawia 
pod znakiem zapytania jej potencjalne sukcesy, ponieważ generuje nieprzewidywal-
ne ryzyka: niestabilności rynków finansowych, segmentacje rynku pracy, wzrastają-
ce nierówności dochodów oraz gwałtowny i niekontrolowany wzrost migracji27.

4. Czy możliwa jest obrona dotychczasowej wizji pracy?

Aby odnieść opis przyczyn kryzysu do zagadnienia płacy, można napisać 
bardzo prosto, że gdyby pracownicy w państwach gospodarek wschodzących byli 
wynagradzani godziwie, pozwoliłoby to na większy rozwój popytu wewnętrznego 
w ich krajach i bardziej zrównoważony rozwój. Z kolei gdyby pracownicy państw 
wysoko rozwiniętych bardziej zdecydowanie walczyli o wzrost wynagrodzeń pro-
porcjonalny do wzrostu ich produktywności, to nie doszłoby do tak znacznej du-
alizacji rynków pracy w tych krajach. Jest to niewątpliwie prawdą, tak samo jak to, 
że brak tzw. klauzuli socjalnej w ramach Światowej Organizacji Handlu uniemoż-
liwia nadanie jakichkolwiek ram procesom globalizacyjnym poza tymi, które mają 
służyć liberalizacji wymiany handlowej28.

Uznawanie prymatu pracy przed kapitałem nie leży w interesie głównych be-
neficjentów globalizacji, czyli korporacji ponadnarodowych, gdyż większość swych 
zysków generowanych w krajach rozwijających się wypracowują one dzięki nego-
waniu pojęcia „płacy godziwej”. Nie jest to także na rękę władzom państwowym 
(niezależnie od ich werbalnych deklaracji), gdyż utrudnia dowolne dostosowywa-
nie pracy jednostki ludzkiej do bieżących potrzeb gospodarki. Należy postawić 
pytanie o możliwość funkcjonowania przedstawicielstw pracowników – głównie 
związków zawodowych jako podmiotów potrafiących sprawnie reprezentować in-
teresy pracownicze, w tym efektywnie walczyć o wzrost wynagrodzeń.

Rola i zadania związków zawodowych były przedmiotem poważnej re-
fleksji katolickiej nauki społecznej od początku wyłaniania się zorganizowanej, 
niezależnej reprezentacji świata pracy. W papieskiej encyklice Rerum novarum, 

26 Np. t. L. FriedMan, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001, passim.
27 z. waLeszczuk, Globalizacja solidarności. Solidarność odpowiedzią na wyzwania procesów 

globalizacji w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Wrocław 2006, s. 134.
28 r. Mayne, c. Le Quesne, Calls for a Social Trade, [w:] Global Trade and Global Social Issues, 

eds. A. Taylor, C. Thomas, London–New York 1999, s. 78–97.
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która została opublikowana pod koniec XIX wieku chodziło przede wszystkim 
o aspekt praktyczny – wyrwanie nowo tworzących się organizacji spod wpływu 
ruchów socjalistycznych i komunistycznych29. Później trzeba było jednak pójść 
dalej. Świat pracy po I wojnie światowej i rewolucji rosyjskiej, odczuwający 
traumatyczne skutki wielkiego kryzysu lat 30. XX wieku potrzebował głębszego 
przesłania. Papież Pius XI w encyklice Quadragesimo anno wsparł ideę soli-
daryzmu społecznego, opierającego się na zorganizowanym korporacjonizmie, 
w którym nie miało być miejsca na konflikt interesów między pracą i kapitałem30. 
Była to ocena nacechowana pozytywnym podejściem, ze zrozumiałych względów 
trudna do zaakceptowania dla związków zawodowych, które (niezależnie od swej 
ideowej proweniencji) borykały się w większości państw zachodnich z odrzuca-
niem przez kapitał zasadności ich istnienia. Dopiero podczas Soboru watykań-
skiego II przedstawiono rolę związków zawodowych bardziej racjonalnie. W ogło-
szonej w 1961 r. Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, stanowiącej najważniejszy soborowy dokument, hierarchowie 
Kościoła zwracali uwagę, że „do podstawowych praw osoby ludzkiej należy za-
liczyć prawo pracowników do swobodnego zakładania związków zawodowych, 
które by ich naprawdę reprezentowały i mogły przyczyniać się do kształtowania 
życia gospodarczego według prawidłowego porządku”31. Podkreślone zostało 
także prawo każdego pracownika do swobodnego udziału w tych związkach bez 
obawy narażania się na zemstę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami 
społecznej nauki Kościoła, aby związki zawodowe były czynnikiem solidarności 
społecznej, a nie walki klas, organizacja taka powinna:

– łączyć płaszczyznę klasową organizacji z płaszczyzną zawodową;
– nie ograniczać się do ochrony interesów klasowych i zawodowych swych 

członków, ale pracować nad ich rozwojem społecznym, kulturalnym, moralnym;
– nie mieć celów politycznych, lecz tylko ekonomiczno-społeczne;
– powstawać oddolnie, w miarę potrzeb wyodrębniających się interesów 

grup zawodowo-klasowych;
– przeciwstawiać partykularny interes klasowy interesowi zawodowemu, 

a w dalszej perspektywie – dobru narodu i państwa32.
Ruch pracowniczy musi walczyć o sprawiedliwość społeczną odwołując się 

do solidarności (LE 8). Jeśli zakłada się prymat pracy przed kapitałem – musi 
to mieć dalsze konsekwencje. Taka zmiana porządku wymaga rewizji znaczenia 
własności prywatnej (LE 14). Jan Paweł II argumentuje, że „jedynym prawowitym 
tytułem” do posiadania kapitału, „w formie własności prywatnej, jak też publicznej 
czy kolektywnej”, jest to, aby służył pracy, promując „solidarność” pracowników 

29 Leon Xiii, Encyklika „Rerum novarum”, Watykan 1891, [w:] Dokumenty nauki społecznej…, 
cz. 1, s. 63–92.

30 pius Xi, Encyklika „Quadragesimo anno”, Watykan 1931, [w:] Dokumenty nauki społecznej…, 
cz. 1, s. 105–146.

31 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gau-
dium et spes”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 537–620.

32 c. strzeszewski, op. cit., s. 470.
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i ubogich” (LE 14). To, czy obywatele i pracownicy mają wystarczające środki 
do godziwego życia, musi być uwzględnione w wizji ekonomicznej, która nie może 
być oparta wyłącznie na akumulacji i zysku33.

Czy możliwa jest solidarność w warunkach postępujących przekształceń 
modelu i organizacji pracy oraz galopujących zmian technologicznych? Dla Jana 
Pawła II ważnym punktem odniesienia było zachodnioeuropejskie „państwo bez-
pieczeństwa socjalnego” (przy wszystkich krytycznych ocenach niektórych jego 
aspektów). Jednak już w chwili, kiedy publikował swą encyklikę, system ten był „te-
stowany” przez pierwsze ataki fal globalizacyjnych, a w chwili obecnej, jak się wy-
daje, zaczyna podlegać samoistnemu demontażowi. Dlatego Jan Paweł II próbował 
w swoich późniejszych wystąpieniach szukać innych rozwiązań, odwołujących się 
do solidarności w wymiarze globalnym. Jak mówił w 2000 r., „pilnie potrzebne jest 
ponowne przemyślenie modeli, które wpływają na wybór kierunków rozwoju. Na-
leży lepiej zharmonizować słuszne wymogi wydajności ekonomicznej z postulata-
mi współudziału w życiu politycznym i sprawiedliwości społecznej, nie popełniając 
błędów ideologicznych XX stulecia. W praktyce oznacza to, że solidarność winna 
stać się osnową sieci współzależności ekonomicznej, politycznej i społecznej, które 
rozrastają się w konsekwencji współczesnych procesów globalizacji”34.

Światowy kryzys ekonomiczny z 2008 r. świadczy o tym że wezwania te po-
zostały bez echa. Niewystarczająca była solidarność między państwami, między 
przedsiębiorcami i pracownikami, między samymi pracownikami wreszcie. Tak-
że związki zawodowe w integrującej się Europie rozpaczliwe walczyły przede 
wszystkim o obronę lokalnych interesów, nie zaś o dobro wspólne.

Caritas in veritate Benedykta XVI media nazwały „encykliką na czas kry-
zysu”. Joseph Ratzinger trafnie stwierdzał, że rynek, który stał się globalny, za-
czął sprzyjać poszukiwaniu przez bogate państwa regionów, do których mogłyby 
przenosić produkcję nisko kosztową w celu obniżenia cen wielu dóbr, a przez 
to – zwiększenie siły nabywczej i stopy zwrotu, wynikającej ze zwiększenia kon-
sumpcji na rynku wewnętrznym. Jak zauważał papież, w konsekwencji zostały 
uruchomione nowe formy współzawodnictwa między państwami słabiej rozwinię-
tymi, mające na celu przyciągnięcie centrów produkcyjnych firm zagranicznych. 
Odbywało się to dzięki różnym zachętom, wśród których dominuje korzystne opo-
datkowanie i rozluźnienie reguł prawnych dotyczących stosunków pracy. W ten 
sposób poszukiwanie większych korzyści na rynku globalnym pociąga za sobą 
ograniczanie sfery bezpieczeństwa socjalnego, „stwarzając wielkie zagrożenia 
dla praw pracowników, dla fundamentalnych praw człowieka oraz dla solidarności 
rozwijanej w tradycyjnych formach państwa socjalnego”35.

33 J. a. MerkeL, Z serca kościoła. Katolicka tradycja społeczna, Warszawa 2009, s. 250.
34 Jan paweł ii, Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

2000, No. 1, s. 4–9. 
35 benedykt Xvi, Encyklika „Caritas in veritate”, pkt 25, Watykan 2009, http://info.wiara.pl/fi-

les_upload/ 09/07/07/961131_Caritasinveritate.pdf [dostęp: 10.02.2013]. Wszystkie cytaty opatrzone 
skrótem tytułu (CIV) pochodzą z tego źródła.
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Jakie więc mechanizmy pozostają? J. Ratzinger zauważa, że komplekso-
wość i dynamika zmian społeczno-ekonomicznych utrudniają coraz bardziej re-
alizowanie przez związki zawodowe ich tradycyjnych zadań. Skupione na pogoni 
za korzyściami gospodarczymi rządy wielu państw próbują ograniczać swobodę 
działania związków lub ich autonomię negocjowania36. Istnieje zatem potrzeba 
szukania przez te organizacje „nowych form współdziałania” na poziomie zarów-
no międzynarodowym, jak i lokalnym (CIV 25). Co więcej – związki zawodowe 
z państw rozwiniętych, zamiast zamykać się wyłącznie w obronie interesów swo-
ich członków, winny podejmować inicjatywy na rzecz wspierania pracowników 
z krajów rozwijających się (CIV 64). Papież nie pisze o tym wprost, ale z kontek-
stu jego przesłania jednoznacznie wynika, że globalny wymiar pracy wymaga od-
powiedzialności i zaangażowania ze strony tych, którzy czerpią z niego korzyści 
po stronie pracowniczej.

Benedykt XVI apeluje o ponadnarodowy rozwój wymiaru stosunków pracy, 
którego siłą sprawczą powinny być związki zawodowe. Już teraz rozwija się dia-
log społeczny na poziomie globalnym, podpisywane są porozumienia zbiorowe 
w światowych korporacjach37. Ale czy ruch związkowy potrafi się na tyle zglobali-
zować, by stawić czoła korporacjom ponadnarodowym lub wypracować skutecz-
ne mechanizmy przeciwstawiania się gospodarkom, których prosperita budowa-
na jest na łamaniu praw pracowniczych?

Wydaje się, że może to być trudne. Dotychczasowe europejskie doświad-
czenia nie napawają optymizmem. Mimo postępującej integracji w wymiarze 
ekonomicznym, związki zawodowe, choć mają takie możliwości prawne, wciąż 
nie potrafią na tym ograniczonym geograficznie obszarze prowadzić wspólnych 
skutecznych działań zbiorowych. Więcej – nie są zdolne ani do wspólnej debaty 
na temat europejskiej płacy minimalnej, ani do koordynowania własnych żądań 
płacowych. Cóż więc mówić o płacy godziwej? Ten brak zdolności wspólnego 
działania może zdumiewać w sytuacji, gdy kryzys ekonomiczny zdaje się poka-
zywać, że więzi między kapitałem a pracą ulegają trwałej atrofii na skutek m.in. 
oderwania płacy od podstawowej jej funkcji, jaką – według Jana Pawła II – jest 
weryfikacja sprawiedliwości ustroju społeczno-ekonomicznego.

A może jest tak, że na naszych oczach następuje koniec pracy jako naj-
ważniejszej cechy przyporządkowanej aktywności osoby ludzkiej? J. Ratzinger 
(zastrzegając, że sam nie musi podpisywać się pod tą tezą) pisze o przejściu, 
jakie – zdaniem niektórych uczonych – dokonało się „od centralnego charakteru 
pracownika do centralnego charakteru konsumenta”. Według niego, może to sta-
nowić płaszczyznę nowych doświadczeń związkowych (CIV 64). 

36 s. adaMczyk, b. surdykowska, Kryzys zadłużeniowy a presja na systemy rokowań zbiorowych 
w państwach UE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 1, s. 2 i n. 

37 s. adaMczyk, b. surdykowska, Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związ-
ków zawodowych na wyzwania globalizacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 1, s. 2 i n. 





MALWINA KRYSZKIEWICZ*

Godność w prawie pracy

W świecie współczesnym coraz więcej mówi się na temat godności człowie-
ka. Podkreśla się, że godność jest wartością absolutną, określa się ją jako wartość 
wartości1. Jej rodowód sięga czasów filozofii starożytnej2, ale dopiero po II wojnie 
światowej jesteśmy świadkami swoistej „rewolucji godności ludzkiej”3. Dlatego 
nie dziwi fakt, że godność jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin na-
uki. Temat godności poruszył także Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens, 
poświęconej pracy ludzkiej. Motywem przewodnim encykliki jest praca w wymia-
rze podmiotowym, czyli człowiek jako podmiot pracy. Papież w tym dokumencie 
wskazywał na istnienie niebezpieczeństwa uprzedmiotowienia pracownika przez 
pracodawcę, naruszania jego godności i traktowania go jako narzędzia produkcji. 
Istotne zatem wydaje się spojrzenie na godność poprzez pryzmat prawa pracy. 
Należy zastanowić się, jak na gruncie prawa pracy realizuje się myśl Jana Paw-
ła II, że „praca jest dobrem godziwym, czyli odpowiadającym godności człowieka, 
wyrażającym tę godność i pomnażającym ją”4.

* MaLwina kryszkiewicz, studentka V roku prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 17–18.
2 Ibidem, s. 23 i n.
3 Temat godności został podjęty w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklara-

cji Praw Człowieka, we wszystkich innych dokumentach poświęconych prawom człowieka, także 
w niektórych konstytucjach państwowych (ibidem, s. 11–12). Godność dotycząca sfery stosunków 
pracy jest uregulowana m.in. w art. 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; w art. 7 lit. 1 pkt II 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, 
nr 38, poz. 169; w Europejskiej Kracie Społecznej z dnia 18 października 1961 r., Dz. U. 1999, nr 8, 
poz. 67.

4 Jan paweł ii, Laborem exercens, rozdz. 9, [w:] Laborem exercens. Tekst i komentarz, red. 
J. Chmiel, S. Ryłko, Kraków 1983, s. 9–68. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą 
z tego wydania.
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1. Pojęcie godności

Godność według Jana Pawła II ma dwa ujęcia – filozoficzne i teologiczne. 
Płaszczyznę filozoficzną stanowią dwa wymiary: ontologiczny (godność wynika-
jąca z duchowego charakteru bytu jako istoty rozumnej i wolnej, będąca wartością 
niezbywalną) i aksjologiczny (godność – doskonałość, która kształtuje się poprzez 
działania moralnie wartościowe, dobre)5. Jest to godność nabyta6. Osoba stanowi 
byt dynamiczny, ale nie musi zdobywać godności. Godność człowiekowi jest dana 
i zadana. Norma personalistyczna, przeciwna uprzedmiotowieniu człowieka, sfor-
mułowana przez Jana Pawła II, mówi o tym, że osoba nie powinna być środkiem 
do celu, ponieważ jest ona celem samym w sobie7. „Osoba jest takim dobrem, 
z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot 
użycia i w tej formie jako środek do celu”8. Zatem każdy człowiek, w tym także 
pracownik, musi być traktowany godnie, nie instrumentalnie9.

W ujęciu teologicznym godność wypływa z faktu stworzenia człowieka na ob-
raz i podobieństwo Boże oraz powołania człowieka do panowania w świecie. Po-
nadto Bóg sam staje się człowiekiem poprzez Wcielenie i zaprasza ludzi do wspól-
noty z Nim. Owa wspólnota rozpoczyna się na ziemi. Poprzez sakramenty osoba 
doskonali swoje życie chrześcijańskie, by osiągnąć życie wieczne10. Jak pisze 
Jan Paweł II, „życie Boże jest bowiem celem, do którego zmierza i jest powołany 
człowiek żyjący w tym świecie”11. W ten sposób godność ujmuje Papież.

Jednakże godność nie musi być pojmowana tylko w aspekcie filozoficznym 
czy teologicznym, da się ją również uzasadnić w czysto świecki sposób. Opiera-
jąc się na podziale zaproponowanym przez A. Dylus możemy mówić o godności 
wrodzonej i nabytej. Wrodzona to ta, z którą się rodzimy, niezbywalna. Nabytą zdo-
bywamy poprzez pewne działania – to pewne zadanie do spełnienia. Istnieje tak-
że godność absolutna i relatywna. Pierwsza z nich, absolutna, czyli stała, należna 
wyłącznie Bogu i człowiekowi, druga relatywna, czyli stopniowalna, przysługuje 

5 r. czekaLski, Godność osoby ludzkiej (nauczanie Jana Pawła II), Warszawa 2007, s. 16–17.
6 Według F. J. Mazurka, godność w pierwszym rozumieniu (ontologiczna, osobowa) jest podsta-

wą praw osoby ludzkiej. Osoba ludzka ma prawo do rozwijania godności w drugim rozumieniu (osobo-
wościowej). Oznacza to, że godność osobowa stanowi cechę przyrodzoną i niezbywalną, natomiast 
osobowościowa jest poczuciem własnej wartości, czci, honoru, można ją zatem utracić. Por. F. J. Ma-
zurek, Uniwersalizm i integralność praw osoby ludzkiej, [w:] Prawa człowieka – idea czy rzeczywistość, 
Warszawa 1998, s. 56, za: r. czekaLski, op. cit., s. 16. 

7 k. woJtyła, Miłość i odpowiedzialność, Londyn 1964, s. 29–32.
8 Ibidem, s. 30.
9 W ramach społecznej nauki Kościoła dostrzega się przejawy naruszeń godności człowieka 

m.in. w ekonomicznej koncepcji płacy jako ceny towaru. Według przedstawicieli tej nauki, płacy nie 
można traktować jako towaru, ponieważ jest ona działaniem osoby ludzkiej. Por. L. dyczewski, Słuszna 
i sprawiedliwa płaca w ujęciu katolickiej nauki społecznej, [w:] Prawo do płacy godziwej, red. K. Ryn-
kiewicz, Warszawa 1994, s. 36–45.

10 r. czekaLski, op. cit., s. 31–40.
11 Jan paweł ii, Evangelium vitae, rozdz. 30, Warszawa 1997, s. 56.
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każdej istocie. Wyróżniamy także godność osobową i osobistą. O godności oso-
bowej przesądza sam fakt bycia człowiekiem, zaś godność osobista to pewien 
szacunek do siebie, dobre imię12.

Franciszek Janusz Mazurek rozróżnia godność osobową13 i osobowościową. 
Pierwsza jest godnością niezbywalną i trwałą, druga to doskonałość, osiągana 
poprzez wychowanie lub pracę nad sobą, niejednakowa dla wszystkich, podlega 
stopniowaniu. Ponadto możemy mówić o godności osobistej (związanej z poczu-
ciem własnej godności) i społecznej (związanej z pełnionymi funkcjami w społe-
czeństwie)14.

Helena Szewczyk wyróżnia godność osobową (ludzką), która przysługuje 
każdemu człowiekowi bez wyjątku, godność osobistą, traktowaną jako szczegól-
ną właściwość jednostki ludzkiej oraz godność występującą łącznie z określoną 
rolą społeczną, którą dana osoba pełni (np. godność pracownicza)15. Wyróżnienie 
godności pracowniczej ma na celu odejście od traktowania pracownika instru-
mentalnie (jak to miało miejsce w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym) i szanowa-
nie godności jednostki16.

Pojęcie godności, zawarte w Kodeksie cywilnym, jest ujmowane w perspekty-
wie dóbr osobistych. Doktryna prawnicza, mówiąc o dobrach osobistych, definiuje 
je jako uznane przez system prawny wartości, obejmujące fizyczną i psychiczną 
integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeń-
stwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej17. Godność nie znaj-
duje się w katalogu dóbr wymienionych w art. 23 k.c., jednakże jest połączona 
– zdaniem większości autorów – z czcią ujmowaną w aspekcie wewnętrznym18.

Powstaje zatem wątpliwość, jak należy rozumieć godność na gruncie prawa 
pracy. Pojęcie godności zostało wprowadzone do Kodeksu pracy ustawą nowe-
lizującą z dnia 2 lutego 1996 r.19 jako jedno z dóbr osobistych, które pracodawca 
zobowiązany jest szanować (art. 11¹ k.p.). Wcześniej, w okresie międzywojennym 
i do wejścia w życie Kodeksu pracy, obowiązywał art. 449 Kodeksu zobowiązań 

12 A. Dylus wskazuje, że problem poszanowania godności w prawie pracy dotyczy godności 
nabytej, relatywnej, osobistej. Godność absolutna pozostaje nienaruszalna w każdych warunkach. 
Por. a. dyLus, Godność człowieka w procesie pracy, [w:] Godność pracownika kategorią prawa pracy, 
Warszawa 2001, s. 14–19.

13 F. J. Mazurek wskazuje, że określając wrodzoną i niezbywalną godność doktryna posługu-
je się następującymi pojęciami: godność człowieka, godność osoby, godność osobowa, godność oso-
by ludzkiej, godność bytu ludzkiego. Por. F. J. Mazurek, Godność osoby..., s. 19.

14 Ibidem, s. 19–20.
15 H. szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 27.
16 Por. ibidem, s. 36–40.
17 z. radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 156.
18 I. Boruta zauważa, że większość zwolenników doktryny utożsamia godność z czcią wewnętrz-

ną, jednak godność obejmuje także dobre imię; zob. i. boruta, Godność człowieka – kategorią prawa 
pracy, [w:] Konferencja naukowa: Godność pracownika – kategorią prawa pracy, Warszawa 2001, 
s. 34–35.

19 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz zmianie niektórych ustaw, 
Dz. U. 1996, nr 24, poz. 110.
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z 1933 r. stanowiący, że pracodawca powinien przyzwoicie obchodzić się z pra-
cownikami i szanować ich godność osobistą20. W związku z tym przepisem Ko-
deksu zobowiązań cześć doktryny wydzieliła z godności ludzkiej pojęcie godności 
pracowniczej, definiując je jako „[...] poczucie własnej wartości, oparte na opinii 
dobrego fachowca i sumiennego pracownika w bliskim pracownikowi środowisku 
oraz na uznaniu wkładu, zdolności, umiejętności i pracy przez bliższych i dal-
szych przełożonych, a więc to, co tworzy pracowniczą godność [...]”21. Teoria ta 
została poddana krytyce. Według Teresy Liszcz, „pojęcie godności pracownika 
w kontekście art. 11¹ k.p. jest tożsame z pojęciem godności osobistej pracownika, 
tyle że odniesionym do człowieka pełniącego społeczną rolę pracownika”22. Irena 
Boruta stwierdza, że godność powinna być rozumiana jako zakaz instrumentalne-
go traktowania pracownika przez pracodawcę23.

2. Godność jako podstawowa zasada prawa pracy i jej ochrona

Artykuł 11¹ k.p. stanowi, że „pracodawca jest obowiązany szanować god-
ność i inne dobra osobiste pracownika”. Zasada ta ma charakter postulatywny 
i normatywny. Postulatywność wyraża się w zakazie instrumentalnego traktowa-
nia pracownika przez osobę zatrudniającą, ale także przez organa stanowiące 
i stosujące prawo. Z normatywności wynika natomiast obowiązek poszanowania 
przez pracodawcę godności oraz innych dóbr osobistych pracownika24. Intencją 
ustawodawcy wprowadzającego art. 11¹ k.p. była ochrona przed przedmiotowym 
traktowaniem pracowników w stosunkach pracy25.

Ustawodawca zalicza poszanowanie godności pracownika do podstawo-
wych zasad prawa pracy, jednak nie precyzuje tego obowiązku pracodawcy, nie 
przewiduje wprost sankcji za jej naruszenie, brakuje też innych odniesień do dóbr 
osobistych w Kodeksie pracy26. Poszanowanie oznacza zakaz ingerencji praco-
dawcy i osób trzecich w sferę godności. W przypadku jej naruszenia pracownik 
może skorzystać z rozwiązań zawartych w art. 55 § 1¹ k.p. Ponadto ma prawo 
domagać się ochrony godności na podstawie art. 23 i 24 k.c. Istotne zatem wy-
daje się wyjaśnienie relacji między art. 11¹ k.p. a art. 23 i 24 k.c. Zaproponowane 
zostały dwa ujęcia.

20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r., Kodeks zobo-
wiązań, Dz. U. 1933, nr 82, poz. 598.

21 J. Jończyk, Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 135.
22 t. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 81.
23 i. boruta, op. cit., s. 36.
24 d. dörre-nowak, Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005, 

s. 34–35.
25 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1996, nr 24, poz. 110.
26 d. dörre-nowak, op. cit., s. 35.
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Pierwsze ujęcie mówi o tym, że ochrona dóbr pracownika została uregulowa-
na w art. 11¹ k.p., a w zakresie nieuregulowanym stosowałoby się odpowiednio 
przepisy art. 23 i 24 k.c. na podstawie art. 300 k.p.27 Drugie przyjmuje, że ochro-
na dóbr osobistych pracownika jest regulowana na podstawie art. 23 i 24 k.c. 
oraz art. 11¹ k.p. (pomija się art. 300 k.p.)28. Zatem prawodawca pozwolił na zbieg 
przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych29. Pierwsze ujęcie prowadzi 
do stwierdzenia, że ochrona przez pracodawcę dóbr osobistych jest elementem 
treści stosunku pracy z uwagi na treść art. 11¹ k.p. i jego umieszczenie w Ko-
deksie pracy30. Drugie, iż zakres ochrony pracownika wyznaczają kumulatywnie 
przepisy art. 11¹ k.p. oraz art. 23 i 24 k.c. W piśmiennictwie prezentowane są 
różne poglądy, część autorów opowiada się za pierwszą relacją Kodeksu pracy 
do Kodeksu cywilnego (m.in. T. Romer, D. Dörre-Nowak), inni za słuszną uważają 
drugą koncepcję (m.in. I. Boruta, H. Szewczyk31.

Brak wprost wyrażonej w Kodeksie pracy sankcji za naruszenie godności 
i dóbr osobistych pracownika32 nie oznacza, że pracownikowi nie przysługuje 
w związku z naruszeniem godności i innych dóbr osobistych żadne roszczenie. 
Otóż, jak wspomniałam wyżej, może on dochodzić ochrony swoich praw na grun-
cie art. 23 i 24 k.c. W prawie cywilnym są to roszczenia majątkowe i niemajątkowe. 
Niemajątkowe, czyli roszczenia o ustalenie, o zaniechanie działań zagrażających 
lub naruszających godność pracowniczą, o dokonanie czynności potrzebnych 
do usunięcia skutków naruszenia. Roszczenia majątkowe to roszczenia o za-
dośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub o zasądzenie odpowiedniej 
sumy pieniężnej na cel społeczny, wskazany przez osobę, której dobro zostało 
naruszone oraz roszczenie o naprawienie szkody. Na podstawie Kodeksu pra-
cy w przypadku rażącego naruszenia przez pracodawcę obowiązku wyrażonego 
w art. 11¹ k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 55 
§ 1¹ k.p.33 z zachowaniem prawa do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia 

27 Art. 300 k.p.: „W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa 
pracy”.

28 i. boruta, op. cit., s. 39.
29 H. szewczyk, op. cit., s. 149.
30 Ibidem, s. 147.
31 Ibidem, s. 145–151.
32 Do wyjątków można zaliczyć art. 183d k.p. mówiący o naruszeniu przez pracodawcę zasa-

dy równego traktowania, skutkującym możliwością domagania się odszkodowania w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz art. 94³ § 3 i 4 k.p. przewidujący prawo domaga-
nia się od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w przypadku mobbingu, 
który wywołał rozstrój zdrowia, a gdy pracownik w wyniku mobbingu rozwiązał umowę o pracę ma 
prawo dochodzić odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie ze pracę. Zdarzenia 
naruszenia zasady równego traktowania czy przeciwdziałanie mobbingowi mogą w pewnych przy-
padkach stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika, o których mówi art. 11¹ k.p. Por. d. dörre- 
-nowak, op. cit., s. 63.

33 Art. 55 § 1 k.p. stanowi, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedze-
nia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pra-
cy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu 
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za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas okre-
ślony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia 
za 2 tygodnie.

3. Ochrona godności według Laborem exercens

Jan Paweł II dostrzega zagrożenia godności ludzkiej na obszarze prawa pra-
cy, stąd też w „wielkiej moralnej konstytucji pracy”, jak określa encyklikę Teresa 
Liszcz34, podejmuje analizę podstawowych uprawnień, które przysługują człowie-
kowi jako pracownikowi. Wśród nich warto wymienić m.in. prawo do zatrudnie-
nia, prawo do sprawiedliwej zapłaty, uprawnienie do zrzeszania się. Papież nie 
wspomina o obowiązkach pracownika, być może z racji tego, że problemem jest 
nadużywanie silniejszej pozycji przez pracodawców, skutkujące właśnie narusza-
niem godności pracowniczej35. Wskazuje, że praca stanowi podstawowy wymiar 
bytowania człowieka na ziemi (LE 4), dlatego tak ważne jest zapewnienie każ-
demu możliwości podjęcia zarobkowania. Mówiąc o pracy, zwraca uwagę na jej 
aspekt przedmiotowy. Jednakże podkreśla, iż praca nie może sprowadzać się 
tylko do techniki i samych produktów. Jej podmiotem zawsze jest człowiek. Po-
przez pracę osoba urzeczywistnia siebie i kształtuje w sobie poczucie wartości. 
Wszystkie czynności wykonywane przez człowieka mają służyć urzeczywistnia-
niu jego człowieczeństwa (LE 6). Zatem praca nie tylko jest dobrem użytecznym, 
lecz także godziwym36.

lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 
Według § 1¹ tego przepisu k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 
także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec 
pracownika; w tym przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia 
za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wy-
konywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

34 t. Liszcz, Papież Jan Paweł II o pracy – w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki „Laborem exer-
cens”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 10, s. 7.

35 Ibidem.
36 Por. F. LonGcHaMps de bérier, Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego. 

W pierwszą rocznicę śmierci, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4, s. 2–6.
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Podmiotowy wymiar pracy a elastyczne formy  
zatrudnienia – uwagi na tle encykliki  

Jana Pawła II Laborem exercens

1. Uwagi wstępne

Założenia i wartości zawarte w encyklice Laborem exercens1 Jana Pawła II 
pozostają nadal aktualne. Rozwój nowych i elastycznych form zatrudnienia, od-
biegających od tzw. klasycznego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas 
nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, powoduje obniżanie standardów 
ochrony pracownika. Mimo upływu czasu polski ustawodawca nadal nie zdecy-
dował o zakresie i ostatecznym kształcie regulacji w odniesieniu do elastycznych 
form zatrudnienia2.

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce rozwój elastycznych form zatrud-
nienia. Coraz mniejszą popularnością cieszy się „klasyczny stosunek pracy”, 
tzn. nawiązywany na podstawie bezterminowej umowy o pracę, wykonywanej 

* Dr anna reda-ciszewska, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Jan paweł ii, Encyklika Laborem exercens, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 
2006, s. 107–143. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą z tego wydania.

2 Mam na myśli to, że regulacje prawne odnoszące się obecnie do elastycznych form zatrudnie-
nia nie są utrwalone w polskim porządku prawnych. Wystarczy podać przykład zatrudnienie na pod-
stawie umowy o pracę na czas określony. Przepis art. 251 k.p., i tak uznawany za nieskuteczne rozwią-
zanie ograniczające zatrudnienie na czas określony, był dotychczas dwukrotnie zawieszany (ostatnio 
częściowo, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu). Inny przykład odnosi się do pracy tymczaso-
wej, która została uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. – pomimo zapowiedzi nowelizacji nie 
dokonano gruntownego przeglądu wskazanej regulacji. Nadal nie jest uregulowana kwestia zatrudnie-
nia cywilnoprawnego, które zyskuje coraz większą popularność, pozbawiającego osoby wykonujące 
na jego podstawie pracę ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy. 
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w pełnym wymiarze czasu pracy w stałych godzinach i w określonym miejscu, 
z reguły w siedzibie pracodawcy3. Przyczyny tego nasilającego się zjawiska są 
bardzo zróżnicowane, ale można je ograniczyć, na potrzeby tego opracowania, 
do trzech kwestii: informatyzacji, internacjonalizacji gospodarki oraz indywiduali-
zacji pracy. W skrócie rzecz ujmując, wzrasta znaczenie technologii informatycz-
nych dla świata pracy, powstaje globalny rynek, a pracę dopasowuje się do życia 
człowieka, a nie odwrotnie4.

Już na wstępie należy wyjaśnić, że pojęcie elastycznych form zatrudnienia 
jest ujmowane na potrzeby tego opracowania bardzo szeroko, jednakże poniższe 
rozważania będą odnosić się jedynie do niektórych aspektów tzw. zatrudnienia 
elastycznego. W literaturze możemy spotkać bardzo różne określenia dotyczące 
zatrudnienia innego niż tzw. klasyczne. Można spotkać takie terminy, jak zatrud-
nienie nietypowe, atypowe, niestandardowe. Wśród tych form zatrudnienia wy-
mienia się: kontraktowanie pracy, terminowe umowy o pracę, pracę tymczasową, 
samozatrudnienie, telepracę, pracę w domu, dzielenie się pracą, pracę na we-
zwanie i telefon5. Nie są to jednak wszystkie formy zatrudnienia nietypowego 
(elastycznego), ponieważ ich katalog pozostaje otwarty. Widocznym trendem są 
pogłębiające się różnice pomiędzy zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony a osobami zatrudnionymi w oparciu o elastyczne formy za-
trudnienia i taka właśnie sytuacja – z punktu widzenia kwestii społecznych – jest 
niepokojąca.

Warto jednak zauważyć, że niektóre z nowych pojawiających się form za-
trudnienia nietypowego zostały już objęte regulacją prawa pracy. Przykładem jest 
ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych6, a także przepisy o telepra-
cy w kodeksie pracy7. Wraz z wprowadzeniem wskazanych unormowań, oso-
bom świadczącym pracę w ramach tych form zatrudnienia została zagwaranto-
wana w pewnym zakresie ochrona socjalna. Należy jednak od razu zaznaczyć, 
że poziom ochrony osób świadczących pracę tymczasową daleko odbiega 
od ochrony przewidzianej dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy 
o pracę na czas nieokreślony.

3 z. kubot, Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Szczególne formy zatrudnie-
nia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 6 i n.; J. wratny, Przemiany stosunku pracy w III RP, [w:] Współ-
czesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 
2011, s. 39.

4 Szerzej na ten temat zob.: M. Moszyński, H. ritter, Niezależni współpracownicy firmy jako 
wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, s. 10.

5 M. sewastianowicz, Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce, 
[w:] Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, War-
szawa 2005, s. 110. 

6 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. nr 166, 
poz. 1608, ze zm.

7 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. nr 181, poz. 1288.
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Trzeba podkreślić, że granica pomiędzy typowym i nietypowym zatrudnie-
niem nie jest wyraźna8. Wskazuje się, że granicą zatrudnienia nietypowego po-
winien być zakaz nieuzasadnionego zastępowania zatrudnienia tradycyjnego9. 
W doktrynie ocenia się, że z jednej strony włączenie uregulowania elastycznych 
form zatrudnienia do kodeksu pracy wzmocni ochronę osób wykonujących pracę 
na ich podstawie, z drugiej zaś zarówno pracę tymczasową, jak i telepracę można 
świadczyć w oparciu o cywilnoprawne formy zatrudnienia10.

Konsekwencją włączenia pracy tymczasowej i telepracy do prawa pracy jest 
także możliwość zakwalifikowania tych form zatrudnienia do zatrudnienia pracow-
niczego. Poza zatrudnieniem pracowniczym, tzn. objętym regulacją prawa pracy, 
wyróżniamy zatrudnienie o charakterze ustrojowym, administracyjnoprawnym, 
karnoprawnym oraz cywilnoprawnym11. Regulacją prawa pracy obejmuje się je-
dynie pracowników, tzn. osoby świadczące pracę zgodnie z art. 2 k.p. w oparciu 
o umowę o pracę, wybór, powołanie, mianowanie lub spółdzielczą umowę o pra-
cę. Pozostałe rodzaje zatrudnienie pozostają, w zasadzie, poza prawem pracy.

Niektóre jednak regulacje szeroko ujmują pojęcie zatrudnienia, nie ograni-
czając się jedynie do zatrudnienia pracowniczego. W ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy12 pojęcie zatrudnienie 
zostało zdefiniowane i nie ogranicza się ono jedynie do stosunku pracy. Zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 43  ustawy zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na pod-
stawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 
Natomiast w pkt. 11 definiuje się pojęcie innej pracy zarobkowej, przez którą na-
leży rozumieć: wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cy-
wilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo 
w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolni-
czych lub spółdzielni usług rolniczych. Ustawa o promocji zatrudnienia odnosi się 
nie tylko do pracowniczych, lecz także do niepracowniczych podstaw zatrudnie-
nia. Ustawodawca zauważa nowe i elastyczne formy zatrudnienia, odwołując się 
do nich w regulacjach prawnych. Natomiast powiatowe urzędy pracy mogą kiero-
wać bezrobotnych do odpowiedniej pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy 
o promocji zatrudnienia, odpowiednia praca oznacza zatrudnienie lub inną pra-
cę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania 
których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe 
lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodo-
wym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas 

8 z. kubot, op. cit., s. 7.
9 L. FLorek, Granice liberalizacji prawa pracy, [w:] Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy 

zabezpieczenia społecznego, red. E. Bielak, H. Lewandowski, Łódź 2003, s. 22.
10 L. FLorek, Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, [w:] Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wy-

brane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. A. Kubicka, Gdańsk 2007, s. 12.

11 Zob. z. kubot, op. cit., s. 11.
12 Dz. U. nr 99, poz. 1001, ze zm.
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dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie prze-
kracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brut-
to (w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy). W konsekwencji przyjąć należy, że odpowiednia 
praca to także wykonywanie pracy w ramach niepracowniczych, a w szczególno-
ści cywilnoprawnych podstaw zatrudnienia.

2. Nauczanie Jana Pawła II o kwestiach społecznych

Przed podjęciem bardziej szczegółowych rozważań na temat popularności 
zatrudnienia elastycznego i jego negatywnych aspektów należy sięgnąć do słów 
Jana Pawła II o pracy ludzkiej. U podstaw encykliki Laborem exercens leży stwier-
dzenie, że pracę można postrzegać albo jako towar, albo przez pryzmat jej wy-
konawcy – tj. człowieka. Praca ludzka stanowi klucz do całej kwestii społecznej, 
a także podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Praca stanowi podsta-
wę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem 
człowieka. Papież podkreśla, że takie właśnie podmiotowe widzenie człowieka 
zawsze przeciwstawiane było różnym kierunkom myślenia materialistycznego 
i ekonomicznego, które traktuje pracę jako „towar”.

Podnosząc podmiotowy aspekt ludzkiej pracy, Jan Paweł II wskazuje, że sto-
sunki społeczne nie mogą być postrzegane jedynie z punktu widzenia praw eko-
nomicznych. Papież ukazuje, jak ważna jest praca w życiu człowieka, a człowiek 
dla człowieka nie może być przecież towarem, ponieważ człowiek to podmiot pra-
cy. Człowiek jako osoba pracuje, wykonuje czynności przynależące do procesu 
pracy, a one bez względu na swój charakter, mają służyć urzeczywistnianiu się 
jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest mu dane wła-
ściwe z racji samego człowieczeństwa. Jan Paweł II podkreśla, że pierwszą i pod-
stawową wartością jest sam człowiek – podmiot pracy. Jeżeli prawdą jest, że czło-
wiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to praca jest dla człowieka. W ten 
sposób Jan Paweł II wskazuje na zasadę pierwszeństwa pracy przed kapitałem 
(zob. LE 6 i n.). Według Jana Pawła II, człowiek nie może być traktowany jako 
narzędzie produkcji, a powinien być traktowany jako sprawca i twórca. Właśnie 
błąd kapitalizmu pierwotnego, zdaniem Jana Pawła II, polega na potraktowaniu 
człowieka na równi z całym zespołem materialnych środków produkcji, jako na-
rzędzia, a nie jako podmiotu i sprawcy.

Należy także wspomnieć, że w kolejnych encyklikach, chociaż nie były one 
poświęcone tematowi pracy ludzkiej, Jan Paweł II odnosił się również do kwestii 
społecznych. W encyklice Sollicitudo rei socialis (dalej SRS) papież podkreśla, 
że samo nagromadzenie dóbr i usług, nawet z korzyścią dla większości, nie 
wystarcza do urzeczywistnienia ludzkiego szczęścia. Można zatem przyjąć, 
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iż rozwojowi gospodarczemu powinien towarzyszyć, na równi, rozwój społeczny. 
„Posiadanie” rzeczy i dóbr samo przez się nie doskonali człowieka, jeśli nie przy-
czynia się do dojrzewania i wzbogacenia jego „być” (SRS 28). Model rozwoju, 
który by nie szanował i nie popierał praw ludzkich, osobistych i społecznych, eko-
nomicznych i politycznych, łącznie z prawami narodów i ludów, nie byłby godny 
człowieka (SRS 33).

W encyklice Centesimus annus (dalej CA) Jan Paweł II pisze, że zysk nie jest 
jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może się zda-
rzyć, że – mimo poprawnego rachunku ekonomicznego – ludzie, którzy stanowią 
najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich godność. 
Jest to moralnie niedopuszczalne i w dalszej perspektywie musi negatywnie od-
bić się na gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa. Celem zaś przedsiębior-
stwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty 
ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych po-
trzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu (CA 35). Pa-
pież podkreśla, że przedsiębiorstwa nie można uważać jedynie za „zrzeszenie 
kapitałów”. Jest ono równocześnie „zrzeszeniem osób”, w skład którego wchodzą 
w różny sposób i w różnych zakresach odpowiedzialności zarówno ci, którzy wno-
szą konieczny do jego działalności kapitał, jak i ci, którzy w tę działalność wnoszą 
swą pracę (CA 43).

Z nauczania Jana Pawła II należy zatem wyciągnąć kilka wniosków ogólnych. 
Po pierwsze, Jan Paweł II nie rozróżnia podstaw zatrudnienia – odnosi się do pra-
cy człowieka bez względu na podstawę jego zatrudnienia. W konsekwencji przy-
jąć trzeba, że każda praca zasługuje na ochronę. Po drugie, Jan Paweł II zauwa-
ża, że nie można pozostawić na marginesie kwestii społecznych, nie rozwiązując 
ich, a skupiać się jedynie na kwestiach ekonomicznych. Nauczanie Jana Pawła II 
uzasadnia przekonanie, że elastyczne formy zatrudnienia, które nie gwarantu-
ją odpowiedniej ochrony, prowadzą do uprzedmiotowienia pracownika. Traktują 
pracownika jak przedmiot, a nie podmiot pracy. O ile w czasach dzisiejszych nie 
można jednoznacznie negatywnie oceniać elastycznych form zatrudnienia, o tyle 
należy zauważyć, że również w przypadku tych form wypadałoby zagwaranto-
wać osobom wykonującym pracę odpowiednią ochronę. W tekście tym zostaną 
wskazane regulacje prawne, które nie przyznają odpowiedniej ochrony pracow-
nikom zatrudnionym w ramach tzw. elastycznych form zatrudnienia. Oczywiście 
nie zostaną wyczerpująco zaprezentowane wszystkie funkcjonujące w praktyce 
tego typu przypadki, a jedynie wybrane zagadnienia, mające na celu zobrazo-
wanie mniej korzystnej sytuacji pracowników nietypowych. Dla celów niniejszego 
opracowania wybrane zostały: praca tymczasowa, umowy o pracę na czas okre-
ślony, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienie. 
We wszystkich tych formach zatrudnienia nie gwarantuje się ochrony zatrudnienia 
na odpowiednim poziomie, choć warto podkreślić, że ustawodawca dostrzega 
nowe formy zatrudnienia i obejmuje je zakresem regulacji prawnej.
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3. Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to dosyć kontrowersyjna, ale i zyskująca popularność 
w ostatnim czasie forma zatrudnienia. W przypadku pracy tymczasowej wska-
zuje się właśnie najczęściej, że pracownika traktuje się jak towar, ponieważ sta-
je się on przedmiotem umowy pomiędzy formalnym pracodawcą a podmiotem 
użytkującym pracownika. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że już samo okre-
ślenie „pracodawca użytkownik” jest uznawane za niezręczne i sugerujące wła-
śnie uprzedmiotowienie pracownika tymczasowego13. Można także powołać się 
na model teoretyczny stworzony przez H. Simon, według którego umowa o pracę 
nabiera coraz więcej cech umowy kupna-sprzedaży. Właśnie praca tymczaso-
wa stanowi dowód istnienia takiej tendencji. Nie tylko praca tymczasowa, lecz 
także inne nietypowe umowy o zatrudnienie wykazują podobieństwo do umowy 
kupna-sprzedaży. Model ten nie wyklucza zastosowania umów bezterminowych, 
jego omówienie ma objaśnić wzrost zainteresowania elastycznymi formami za-
trudnienia14.

Praca tymczasowa jest instytucją prawną wypełniającą pewną lukę na rynku, 
nie można jednak pozwolić na powszechne i swobodne wypożyczanie pracowni-
ków bez żadnych ograniczeń. Obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych15 jest bardzo elastyczna, pozwala na stosowanie praktyk prowadzą-
cych do nadużywania pracy tymczasowej w praktyce.

W świetle polskiej regulacji, pracę tymczasową mogą stanowić jedynie zada-
nia wskazane w ustawie. Zgodnie z art. 2 pkt 3, pracą tymczasową są zadania: (a) 
o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym; (b) takie, których terminowe 
wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie 
byłoby możliwe; (c) takie, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego 
pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Pracownikowi tym-
czasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użyt-
kownika pracy: 1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych 
na podstawie art. 23715 k.p.; 2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony 
pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika 
w strajku; 3) na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy po-
przedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymcza-
sowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik pracodawcy 

13 w. sanetra, Praca tymczasowa – zatrudnienie czy pośrednictwo pracy?, [w:] Z zagadnień 
współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, 
Warszawa 2009, s. 327.

14 M. Moszyński, Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 2004, 
s. 54.

15 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. nr 166, 
poz. 1608, ze zm.
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użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników. Takie zawężające ujęcie pracy tymczasowej należy ocenić 
pozytywnie, ponieważ założeniem ustawy było uniemożliwienie sytuacji, w której 
pracownikiem tymczasowym jest się przez „całe życie”. Zgodnie z uzasadnie-
niem do projektu ustawy, praca tymczasowa miała ograniczyć wzrost bezrobocia 
i miała stanowić pomost pomiędzy bezrobociem a stałym zatrudnieniem. Z badań 
wynika, że nie więcej niż 5% pracowników tymczasowych w latach 2004–2007 
stawało się pracownikiem pracodawcy użytkownika po okresie wykonywania pra-
cy tymczasowej16.

Przede wszystkim należy krytycznie zauważyć, że odstąpienie od określo-
nych w ustawie przesłanek pracy tymczasowej nie wiąże się z żadnymi kon-
sekwencjami. W praktyce często mamy do czynienia ze świadczeniem pracy 
„nietymczasowej” za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W doktrynie 
wskazuje się, że takie właśnie wyraźne następstwa naruszenia przepisów pra-
wa krajowego w innych państwach członkowskich zostały przewidziane. Jedną 
z możliwych i najbardziej dolegliwych konsekwencji dla pracodawcy użytkownika 
byłoby automatyczne nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem tym-
czasowym a pracodawcą użytkownikiem17.

Niestety, założenia ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie są 
realizowane w praktyce. W czasach kryzysu pracodawcy wymieniają pracowni-
ków stałych na tymczasowych albo proponują pracownikom stałym zatrudnienie 
na tym samym stanowisku pracy, ale za pośrednictwem agencji pracy tymcza-
sowej. Z dniem 24 stycznia 2010 r. przestał obowiązywać art. 3 ustawy o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych18. Zgodnie z tym przepisem, pracodawcą 
użytkownikiem nie mógł być pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy 
poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tym-
czasowej przez pracownika tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki 
pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedo-
tyczących pracowników, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników 
odpowiada liczbie określonej w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników19. Pracodawca użytkownik składał agencji pracy 

16 Za: a. patuLski, Koncepcja flexicurity a nietypowe formy zatrudnienia, czyli jak ograniczyć seg-
mentację polskiego rynku pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dziesięcioleciu społecznej gospodarki 
rynkowej, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, 
red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 364. 

17 a. sobczyk, Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz, Warszawa 2009, s. 24. Autor postuluje 
wprowadzenie m.in. kategorycznych uregulowań karnych w stosunku do agencji oraz pracodawców 
użytkowników, a także konsekwencji w sferze cywilnoprawnej np. prawa do odprawy z tytułu ustawy 
o zwolnieniach grupowych.

18 Uchylony ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych, Dz. U. nr 221, poz. 1737.

19 Dz. U. nr 90, poz. 844, ze zm.
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tymczasowej pisemne oświadczenie w tej sprawie. Przepis ten miał na celu zapo-
bieżenie praktyce wymiany pracowników stałych na pracowników tymczasowych. 
Należy powyższą zmianę ocenić negatywnie. Wprawdzie w ustawie o zatrudnia-
niu pracowników tymczasowych pozostał art. 8 pkt 3, który nie pozwala na za-
trudnienie pracownika tymczasowego na stanowisku, na którym w okresie ostat-
nich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania 
pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik 
pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników. Jednak regulacja w obecnym stanie wręcz zachęca 
do wymiany stałych pracowników na pracowników tymczasowych. Niestety, ogra-
niczenia przewidziane w zakresie dopuszczalności stosowania pracy tymczaso-
wej należy uznać za nieskuteczne.

Innym przykładem nieskutecznego rozwiązania ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych jest przepis przewidujący ograniczenia czasowe 
w związku z wykonywaniem pracy tymczasowej. Na podstawie art. 20 ustawy 
w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej za-
trudniająca pracownika tymczasowego może skierować go do wykonywania 
pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie-
przekraczający łącznie 18 miesięcy. Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje 
w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową 
obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pra-
cownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania 
pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Przepis ten budzi poważ-
ne wątpliwości, ponieważ nie jest jasne, czy obejmuje pracownika tymczasowego 
kierowanego do tego samego pracodawcy użytkownika po maksymalnym okre-
sie wykonywania pracy tymczasowej, ale przez inną agencję pracy tymczasowej. 
Moim zdaniem należy przyłączyć się do prezentowanego w literaturze poglądu, 
że ograniczenie powyższe odnosi się także do pracodawcy użytkownika, w prze-
ciwnym razie interpretacja będzie niezgodna z celem ustawy20. Wątpliwości tej 
ustawodawca nie rozwiał, wydłużając okres świadczenia pracy tymczasowej 
z 12 do 18 miesięcy21.

Podsumowując należy zauważyć, że praca tymczasowa jako kontrowersyjna 
forma świadczenia pracy ma na celu wyeliminowanie pracowniczej więzi prawnej 
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem – a tworzy więź, której charakter nie jest 
doprecyzowany. Na takiej właśnie trójstronnej konstrukcji zatrudnienia najbardziej 
traci pracownik tymczasowy.

20 d. Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006, s. 104; 
a. sobczyk, op. cit., s. 102.

21 Nowy, dłuższy okres świadczenia pracy tymczasowej obowiązuje od dnia 24 stycznia 2010 r., 
Dz. U. 2009, nr 221, poz. 1737. 
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4. Umowy o pracę na czas określony

Niezwykle istotnym problemem w Polsce jest wzrastająca liczba zawieranych 
umów o pracę na czas określony22. Niestety, ustawodawca jest dosyć nieporadny 
we wprowadzaniu skutecznych ograniczeń stosowania umów o pracę na czas 
określony, mimo że obowiązek wprowadzenia takich właśnie rozwiązań podyk-
towany jest dyrektywą 99/70/WE23. Zatrudnienie na czas określony nie sprzyja 
stabilizacji. Z badań wynika, że dopuszczenie zawierania umów terminowych nie 
tylko nie wpływa na obniżenie bezrobocia, lecz także może spowodować jego 
wzrost i obniżenie zamożności niektórych grup społecznych24.

Polska, mimo że związana standardami unijnymi, od lat nie ma skutecznego 
rozwiązania prawnego w odniesieniu do zawierania umów terminowych. Dyrekty-
wa 99/70/WE przewiduje zgodnie z klauzulą 5, że państwa członkowskie – w celu 
zapobiegania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pra-
cę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony – po przeprowadzeniu 
konsultacji z partnerami społecznymi, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ukła-
dami zbiorowymi i praktyką, wprowadzają (o ile nie istnieją równoważne rozwiąza-
nia prawne, zmierzające do zapobiegania nadużyciom) w sposób uwzględniający 
potrzeby poszczególnych gałęzi lub grup pracowników, jeden lub więcej spośród 
następujących środków: (a) obiektywne powody, uzasadniające odnowienie ta-
kich umów lub stosunków pracy; (b) maksymalną łączną długość kolejnych umów 
o pracę lub stosunków pracy na czas określony; (c) liczbę odnowień takich umów 
lub stosunków. Kraje unijne, po konsultacji z organizacjami związkowymi i orga-
nizacjami pracodawców, ustalają, o ile to właściwe, na jakich warunkach umowy 
zawarte na czas określony lub stosunki pracy (a) będą uważane za „kolejne”; (b) 
będą uważane za umowy o pracę lub stosunki pracy zawarte na czas nieokreślony.

Obecnie w Polsce funkcjonuje art. 251 k.p. ograniczający zatrudnienie termi-
nowe, natomiast nie obowiązuje już art. 13 ustawy antykryzysowej, który dotyczył 
tylko pracodawców posiadających jednocześnie status przedsiębiorcy i ograni-
czał stosowanie umów terminowych25. Takie podwójne uregulowanie kwestii za-
trudnienia w oparciu o umowy o pracę na czas określony było krytycznie oceniane 
z punktu widzenia zgodności z art. 32 Konstytucji R.P.26 Ustawa antykryzysowa 

22 Pracownicy terminowi stanowią w Polsce blisko 30% ogółu pracowników. Zob. np. a. patuLski, 
op. cit., s. 362, przyp. 16.

23 Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego 
w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych 
i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz. U. L 175, 10.07.1999, s. 43–48.

24 M. skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 265.
25 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

i przedsiębiorców, Dz. U. nr 125, poz.1035, ze zm., dalej ustawa antykryzysowa.
26 k. w. baran, Umowa o pracę na czas określony w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 9, s. 455.
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przestała obowiązywać z końcem 2011 r., a nowa nie przewiduje już uregulowa-
nia w zakresie umów terminowych27.

Zgodnie z art. 251 k.p., zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony 
jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas 
nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas 
określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem 
poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesią-
ca. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że zasada ta odnosi się jedynie do umów 
o pracę na czas określony, ale nie do wszystkich, ponieważ w § 3 wyraźnie zo-
stało wyłączone stosowanie tego przepisu do umów o pracę zawartych w celu za-
stępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz 
zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym 
albo zadań realizowanych cyklicznie. Z mocy art. 21 ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych nie stosuje się tego przepisu do pracowników tymcza-
sowych. W związku z tym, że art. 251 k.p. nie obejmuje swoim zakresem wszyst-
kich umów terminowych, uznawany jest za niezgodny z dyrektywą 99/70/WE28.

Zasada z art. 251 k.p. od dawna jest uznawana za nieskuteczną. Dla praco-
dawców przepis powyższy stał się impulsem do wyszukiwania nowych sposobów 
jego obchodzenia. Dlatego też w piśmiennictwie wskazywane są inne adekwatne 
ograniczenia, które można by wykorzystać z uwagi na nadużywanie przez praco-
dawców umowy o pracę na czas określony. W grę wchodzi ewentualne odstąpienie 
od dopuszczalności wypowiadania umów na czas określony albo wprowadzenie 
roszczenia o przywrócenie do pracy w razie naruszenia przepisów o wypowiedze-
niu29. Natomiast w projekcie kodeksu pracy zaproponowano rezygnację z dotych-
czasowej treści art. 251 k.p. oraz wprowadzenie maksymalnego okresu wykonywa-
nia pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Według projektowanego 
art. 64, łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy na podstawie kolejnych 
umów o pracę na czas określony nie mógłby przekraczać trzech lat30.

Tymczasem właśnie ograniczenia czasu trwania umowy o pracę na czas okre-
ślony zostały przyjęte w nieobowiązującej już ustawie antykryzysowej. Zgodnie 
z jej art. 13, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, 
a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas 
określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógł przekraczać 

27 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy, Dz. U. 2013, poz. 1291. 

28 L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 219; 
a. reda, Umowa o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń w zawieraniu terminowych umów 
o pracę według unijnej dyrektywy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 6, s. 21 i n.

29 b. waGner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI w. 
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 369.

30 Kodeks pracy (projekt), kwiecień 2007, s. 23; tekst projektu (stan na dzień 8.08.2011) można 
odnaleźć na stronie http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Prawa%20Pra-
cy/kodeksy%20pracy/ KP_04.08..pdf [dostęp: 5.05.2013]. Jednak projekt ten nie stanie się prawdopo-
dobnie prawem obowiązującym.
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24 miesięcy, przy czym za kolejną umowę na czas określony uważano umowę 
zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej 
umowy zawartej na czas określony. Unormowanie powyższe mogłoby stanowić 
skuteczniejsze rozwiązanie niż przewidziana w kodeksie pracy reguła.

Na marginesie należy jedynie wspomnieć, że w Polsce problemem jest także 
zawieranie długoletnich umów o pracę na czas określony. Sąd Najwyższy zdecy-
dowanie wypowiada się negatywnie na temat długoletnich umów terminowych. 
W jednym z pierwszych wyroków dotyczącym długoletnich umów o pracę na czas 
określony stwierdzono, że zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas 
określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwuty-
godniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów 
prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia 
społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.)31. W innym z wyroków 
Sąd Najwyższy stwierdził, że niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy 
o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygo-
dniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy 
albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie 
albo gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego intere-
su obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas określony 
było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega przepisom prawa pracy o umowie 
na czas nieokreślony32.

Mimo jednak braku skutecznego ograniczenia w zakresie zawierania umów 
o pracę na czas określony i negatywnych wypowiedzi Sądu Najwyższego na te-
mat długoletnich umów terminowych, ustawodawca nadal projektuje rozwiąza-
nia prawne, które podważają stabilizację zatrudnienia i funkcję ochronną pra-
wa pracy. Mam tu na myśli zaproponowane ostatnio rozwiązanie w odniesieniu 
do pracowników artystycznych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw33 prze-
widywał, że podstawą zatrudnienia pracownika artystycznego (w szczególności 
zatrudnionego na stanowiskach: aktora, śpiewaka, tancerza lub muzyka) byłaby 
umowa o pracę na czas określony, obejmujący od jednego do pięciu sezonów 
artystycznych, przy czym sezon artystyczny rozpoczynałby się 1 września, a koń-
czył 31 sierpnia następnego roku. Natomiast na jego wniosek podstawą zatrud-
nienia pracownika artystycznego byłaby umowa o pracę na czas nieokreślony, 
ale dopiero po przepracowaniu łącznie w instytucjach artystycznych 15 sezonów 
artystycznych. Rozwiązanie powyższe nie stanie się jednak obowiązujące, po-
nieważ zostało odrzucone przez Sejm 1 lipca 2011 r. po protestach środowiska 
artystycznego oraz związków zawodowych.

31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005 r., II PK 294/04, Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2006/13–14/207. 

32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSNP 2008, nr 21–22, 
poz. 317.

33 Druk sejmowy nr 3786.
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5. Problem samozatrudnienia i umów cywilnoprawnych

Bardzo powszechne w Polsce w ostatnim czasie staje się samozatrudnienie. 
Jest ono uznawane jest za przejaw elastyczności funkcjonalnej, tj. zmiany orga-
nizacji i stosunków pracy na rynkach pracy oraz upowszechniania się praktyki 
kontraktowania pracy34. Osoby samozatrudnione nie mają jednak zagwaranto-
wanych w polskim prawie podstawowych uprawnień, tj. prawa do wypoczynku, 
ochrony macierzyństwa czy też prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. 
Natomiast z uprawnień określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (art. 43)35 może korzystać jedynie osoba będąca w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy. Z wielu instrumentów rynku pracy mogą korzystać jedynie pracow-
nicy i pracodawcy. Poza kręgiem osób uprawnionych pozostają osoby zatrudnio-
ne na podstawie umów cywilnoprawnych36.

W piśmiennictwie wskazuje się, że elastyczność w zakresie zatrudniania nie 
może łączyć się z brakiem jakiejkolwiek ochrony dla zatrudnionych niepracowni-
czo37. W projekcie nowego kodeksu pracy zostało zawarte uregulowanie w odnie-
sieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, wyko-
nujących osobiście na rzecz jednego zatrudniającego pracę o charakterze ciągłym 
lub powtarzającym się za wynagrodzeniem przekraczającym połowę wynagro-
dzenia minimalnego ustalonego na podstawie przepisów odrębnych (art. 462 § 1 
i następne projektu kodeksu pracy). Projektowana regulacja wprowadziła pojęcie 
zatrudnienia niepracowniczego i przewidywała, że osoby zatrudnione w ten spo-
sób mogłyby zostać objęte układem zbiorowym pracy oraz ustanawianymi na pod-
stawie ustawy porozumieniami zbiorowymi, regulaminami i statutami.

Do podstawowych elementów ochrony gwarantowanej przez projektowany 
kodeks osobom wykonującym zatrudnienie niepracownicze należą: objęcie ich 
właściwością sądów pracy w zakresie ich uprawnień określonych w kodeksie, 
zakaz dyskryminacji podczas zatrudniania, zaliczanie stażu pracy w charakterze 
wykonawcy do stażu pracowniczego. Jeśli chodzi o szczegółowe regulacje ochron-
ne, dotyczące zatrudnienia niepracowniczego, to należy wskazać: pisemną formę 
umowy, zapewnienie okresów wypowiedzenia, ochronę przed niezwłocznym roz-
wiązaniem umowy, ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy i rozwiązania 
jej bez wypowiedzenia z kobietą w ciąży i w okresie 8 tygodni po porodzie, urlop 

34 M. ryMsza, W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeń-
stwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity, [w:] Elastyczny rynek pracy…, s. 28.

35 Dz. U. nr 99, poz. 1001, ze zm.
36 a. M. Świątkowski, M. wuJczyk, Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną. 

Idea flexsecurity na początku XXI w., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5, s. 9. Chociaż 
osoba samozatrudniona po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej może zarejestro-
wać się jako bezrobotny.

37 Zob. L. FLorek, Liberalizacji prawa pracy i jej granice, „Państwo i Prawo” 2003, nr 12, s. 10. 
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macierzyński, ograniczona ochrona wynagrodzenia, bezpłatny urlop wypoczyn-
kowy na żądanie. Powyższy zakres uprawnień oceniany był jako uprawnienia mi-
nimalne, które powinny zostać wykonawcom zagwarantowane. Regulacja w tym 
kształcie nie miała na celu zrównania wykonawców z pracownikami38. Jednak 
projektowane w tym kształcie rozwiązania prawdopodobnie nie staną się obo-
wiązującymi, a osoby samozatrudnione i wykonujące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych nadal będą pozbawione regulacji ochronnych.

Wprowadzenie regulacji ochronnych w odniesieniu do samozatrudnionych 
będzie jednak zadaniem trudnym z uwagi na niejednolitość tej kategorii podmio-
tów. Trzeba podkreślić, że do kręgu osób samozatrudnionych będą należeć za-
równo ci, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika, jak i ci, którzy zatrud-
niają niewielką liczbę osób, a nawet pracowników. Wprowadzenie ewentualnych 
uregulowań ochronnych powinno zostać poprzedzone skonstruowaniem definicji 
samozatrudnienia w prawie polskim. Objęcie samozatrudnionych ochronnymi re-
gulacjami prawa pracy jest jednak możliwe, wystarczy wskazać regulacje praw-
ne niektórych państw członkowskich39. Dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie 
odpowiedniego wariantu na szczeblu unijnym tak, aby ujednolicić uregulowania 
w prawie krajowym w podobnym duchu. Istnieje jednak ogólna tendencja do obej-
mowania samozatrudnienia regulacjami ochronnymi prawa pracy40.

6. Podsumowanie

Obecnie uelastycznienie zatrudnienia uznawane jest za jeden z podstawo-
wych wyznaczników funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Nie można go 
jednak traktować jako gotowej recepty pozwalającej pracodawcom osiągnąć suk-
ces. Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo jest także układem społecz-
nym41. Elastyczne rozwiązania dotyczące zatrudnienia nie sprzyjają poczuciu 
bezpieczeństwa człowieka w miejscu pracy, łączą się także z konsekwencjami 
w postaci spadku zaangażowania i lojalności pracowników. Można nawet stwier-
dzić, iż poszerza się grupa tzw. pracowników cynicznych, którzy mają poczucie 
wykorzystania, ale wobec braku stabilizacji zatrudnienia nie angażują się w obo-
wiązki pracownicze42.

38 Zob. J. wratny, Między pracą a kapitałem, „Dialog, Pismo Dialogu Społecznego” 2008, nr 2.
39 W prawie niemieckim osoby samozatrudnione, których sytuacja jest podoba do pracowników 

mają dostęp do wybranych instytucji ochronnych prawa pracy. Zob. M. skąpski, op. cit., s. 413. Autor 
powołuje się na P. L. davies, Zatrudnienie pracownicze i samo zatrudnienie w świetle common law, 
[w:] Referaty na VI Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 198.

40 a. peruLLi, Economically dependent / quasi-subordinate (parasubordinate) employment: legal, 
social and economic aspects, Brussels 2003, s. 116. 

41 a. cierniak-eMerycH, a. pietroń-pyszczek, Elastyczności w obszarze zatrudnienia – optyka 
pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 5, s. 29–30, 33, 35. 

42 M. łaciak, Cynizm w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 2, s. 31
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Elastyczne formy zatrudnienia i ich nadmierne wykorzystanie może prowa-
dzić do negatywnych skutków społecznych w dalszej perspektywie. Wystarczy 
podać przykład osób samozatrudnionych, które opłacają dzisiaj najniższe składki 
na ubezpieczenie społeczne, wobec czego po osiągnięciu wieku emerytalnego 
uzyskają tak niskie świadczenia, że konieczne będzie wsparcie tej grupy z pomo-
cy społecznej. W związku z poważnymi, choć odległymi w czasie konsekwencjami 
nie można się godzić na dalsze osłabienie funkcji ochronnej prawa pracy. Brak 
bezpieczeństwa w ramach elastycznych form zatrudnienia prowadzi do trakto-
wania pracownika jako przedmiotu i jest zaprzeczeniem podmiotowego wymia-
ru pracy ludzkiej. Warto w tym kontekście nawiązać do Deklaracji filadelfijskiej, 
sformułowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy, w której stwierdzono, 
że praca nie jest towarem43.

Stawiając pytanie o zakres ochrony zatrudnionych w ramach elastycz-
nych form zatrudnienia, należy stwierdzić, że nie powinno dochodzić do pogłę-
biania się różnic pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony a pracownikami nietypowymi (np. tymczasowymi, 
terminowymi) oraz osobami zatrudnionymi niepracowniczo. Pojawiają się różne 
propozycje, a w szczególności – aby pracownikom nietypowym zapewnić taką 
samą ochronę, jak ta, która przysługuje zatrudnionym w systemie tradycyjnym44. 
Niestety, w okresie kryzysu ekonomicznego nie będzie to możliwe, ponieważ 
ustawa antykryzysowa miała na celu uelastycznienie niektórych rozwiązań pra-
wa pracy. Należy jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że osłabienie ochrony 
nie powinno następować w momencie, kiedy najsłabsi najbardziej jej potrzebu-
ją45. Na pewno wprowadzenie rozwiązań prawnych, gwarantujących odpowied-
nią ochronę wszystkim podmiotom wykonującym pracę nie jest łatwe, ale takiego 
właśnie rozwiązania, w kontekście nauczania Jana Pawła II, należałoby oczeki-
wać46. Pamiętać trzeba, że praca to „klucz do całej kwestii społecznej”.

43 Deklaracja filadelfijska z 10 maja 1944 r., [w:] a. M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pra-
cy, t. 1: Międzynarodowe publiczne prawo pracy, vol. 1, Warszawa 2008, s. 149.

44 a. kosut, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego II PK 49/07, OSNP 2008, nr 21–22, poz. 317, 
Orzecznictwo Sądów Polskich 2009/7–8/76, s. 530. 

45 J. steLina, Prawo pracy a kryzys gospodarczy, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3, s. 19.
46 Zob. i. boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 

2005, nr 4, s. 7.
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Korporacje transnarodowe jako pracodawca pośredni

Encyklika Laborem exercens jako dokument z zakresu społecznego na-
uczania Kościoła Katolickiego nie jest dziełem ani ekonomicznym, ani socjo-
logicznym, ani też prawniczym. Społeczne nauczanie Kościoła przynależy 
do teologii, w szczególności teologii moralnej. Jak czytamy w encyklice Jana 
Pawła II pt. Sollicitudo rei socialis, nauka społeczna Kościoła jest dokładnym 
sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością 
ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, prze-
prowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Społeczna nauka Kościoła 
Katolickiego ukazuje relację osoby ludzkiej i społeczeństwa w świetle Ewangelii, 
poucza o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością 
według założenia, że „zarówno interpretacja, jak i rozwiązanie aktualnych pro-
blemów ludzkiego współżycia wymaga uwzględnienia ich wymiaru teologicz-
nego”1. Celem społecznego nauczania Kościoła jest przede wszystkim obrona 
transcendencji osoby ludzkiej, nie zaś tworzenie programów politycznych czy 
społecznych.

Dokumenty z zakresu społecznego nauczania Kościoła czerpią oczywiście 
z dorobku wielu dziedzin wiedzy. Jest tak dlatego, że punktem wyjścia dla na-
uczania moralnego w sprawach społecznych jest znajomość społecznej rzeczy-
wistości, która stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk. Z tego powodu 
papież Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens posługuje się pojęciami z róż-
nych dziedzin, w tym z zakresu prawa. Szczególnie interesujące jest to, w jaki 
sposób posługuje się pojęciem pracodawcy pośredniego.

* Dr paweł czarnecki, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, 01–938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Jan paweł ii, Solicitudo rei socialis, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, 
s. 493.
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Papież Polak w encyklice Laborem exercens używa tego pojęcia na ozna-
czenie „wielu zróżnicowanych czynników stojących poza pracodawcą bezpośred-
nim, i wywierających określony wpływ na to, w jaki sposób kształtuje się umowa 
o pracę”. Pojęcie to obejmuje osoby, instytucje, układy zbiorowe pracy i inne po-
rozumienia zbiorowe oraz zasady postępowania określające ustrój ekonomicz-
no-społeczny2. Przytoczone pojęcie pracodawcy pośredniego obejmuje więc de-
sygnaty o różnym statusie ontologicznym. W jego zakresie mieści się państwo, 
związki zawodowe, ale również układy zbiorowe pracy oraz zasady ustroju eko-
nomiczno-społecznego.

Przydatność pojęcia pracodawcy pośredniego (w znaczeniu, jakie nadał mu 
papież) dla nauki prawa pracy została słusznie zakwestionowana przez Waleria-
na Sanetrę. Autor ten wskazał, że jakkolwiek pojęcie „pracodawcy pośredniego” 
może mieć znaczny walor w rozważaniach etycznych, filozoficznych i politologicz-
nych, to trudno je zaakceptować jako przydatny instrument poznawania lub two-
rzenia prawa pracy. Zdaniem W. Sanetry, wieloznaczność tego terminu, a tak-
że jego niedookreśloność i nieprecyzyjność pozbawiają go operacyjnej wartości 
w wymagających zrygoryzowania i wysokiego stopnia ścisłości rozważaniach 
dogmatyki prawniczej3.

Krytyczna ocena przydatności pojęcia pracodawcy pośredniego do rozwa-
żań prawniczych nie ujmuje jednak – jak wskazał sam W. Sanetra – ogólnych 
walorów tego pojęcia. Należy pamiętać, że papieska koncepcja pracodawcy po-
średniego nie jest koncepcją doktrynalną i nie zmierza do naukowej ścisłości4. 
Jest raczej pojęciem z zakresu nauk politycznych, a nie prawnych. Uważam przy 
tym, że zawarte w tej koncepcji przesłanie może być pouczające dla osób zaj-
mujących się prawem pracy. Można to zobrazować na przykładzie problemów 
związanych z rolą przedsiębiorstw wielonarodowych we współczesnym świecie.

Formułując koncepcję pracodawcy pośredniego, Jan Paweł II podkreśla, 
że głównym podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie ustroju ekonomiczno
-społecznego powinno być państwo, zauważa jednak, że w dobie wielorakich po-
wiązań i zależności międzynarodowych możliwości działania państwa są istotnie 
ograniczane, m.in. przez tzw. multinationalia i transnationalia. Tym mianem pa-
pież określa międzynarodowe organizmy sterujące na wielką skalę środkami pro-

2 Jan paweł ii, Laborem excercens, Wrocław 1983, s. 48 i n.
3 w. sanetra, Pracownicy i pracodawcy – niektóre podstawowe problemy, pojęcia i konstrukcje 

[w:] Pracownicy i pracodawcy: materiały XVI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1989, 
red. W. Sanetra, Wrocław 1989, s. 19; podobnie b. waGner, W sprawie „pracodawcy pośredniego”, 
„Państwo i Prawo” 1990, nr 10, s. 91; M. paLuszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie 
pracy. Konstrukcja i charakter prawny, Warszawa 2011, s. 268. Do pojęcia pracodawcy pośredniego 
odwoływał się ponadto t. Zieliński, nadając mu jednak nieco inne znaczenie i rozumiejąc pod nim 
podmiot sprawujący właścicielską kontrolę nad pracodawcą formalnym (np. państwo w ustroju socja-
listycznym). Zob. t. zieLiński, Prawo pracy. Zarys systemu Część I ogólna, Warszawa–Kraków 1986, 
s. 243.

4 Zwraca na to uwagę b. waGner, op. cit., s. 89.
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dukcji przemysłowej. Chodzi tutaj m.in. o korporacje (przedsiębiorstwa, koncerny, 
holdingi) transnarodowe (międzynarodowe, wielonarodowe, ponadnarodowe)5.

Międzynarodowe koncerny (określane, jak już wspomniano, również wieloma 
innymi synonimicznymi wyrażeniami) definiowane są w różny sposób. Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy posługuje się pojęciem przedsiębiorstwa wielonarodowe-
go, rozumianego jako przedsiębiorstwo, tak prywatne, jak i publiczne, które posia-
da lub kontroluje produkcję dystrybucję, serwis lub inne urządzenia zlokalizowane 
poza ich macierzystym krajem6. OECD przedsiębiorstwa wielonarodowe rozumie 
jako przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium więcej niż jednego państwa 
i powiązane ze sobą w sposób umożliwiający koordynowanie ich działań w różno-
raki sposób7. Instytut Prawa Międzynarodowego posługuje się definicją, zgodnie 
z którą przedsiębiorstwo wielonarodowe to grupa spółek mających wspólnego wła-
ściciela lub działających pod wspólną kontrolą, której członkowie zostali zarejestro-
wani (ang. incorporated) na podstawie przepisów więcej niż jednego państwa8.

Należy zauważyć, że powyższe definicje, jakkolwiek poprawne od strony for-
malnej, mają tę istotną wadę, że nie oddają trafnie tego, co jest rzeczywistym 
przedmiotem licznych rozważań przedstawicieli nauki o stosunkach międzyna-
rodowych, politologów czy ekonomistów. W publikacjach naukowych dotyczą-
cych korporacji transnarodowych mówi się bowiem o nich jako o tworach od-
znaczających się możliwością oddziaływania na rządy państw oraz posiadaniem 
znacznego potencjału gospodarczego – cechy te nie znajdują odzwierciedlenia 
w przytoczonych definicjach9. Oczywiste przy tym jest, że nie każdy podmiot od-
powiadający przywołanym definicjom zasługuje na zainteresowanie politologa, 
ekonomisty czy też samego papieża.

Uchwycenie istoty korporacji transnarodowych, która uzasadniałaby umiesz-
czenie ich wśród desygnatów pojęcia pracodawcy pośredniego, wymaga zauwa-
żania ich podwójnej natury. Kiedy mowa o korporacjach transnarodowych jako 
pracodawcy pośrednim, chodzi nie tyle o to, że są to ugrupowania integracyjne 
podmiotów (spółek kapitałowych) działających, lub co najmniej zarejestrowanych 
na terytorium więcej niż jednego państwa (w tym aspekcie przedsiębiorstwa wie-
lonarodowe byłyby tylko zespołami powiązanych pracodawców „bezpośrednich”), 

5 Rozstrzyganie kwestii terminologicznych wychodzi znacznie poza zakres niniejszego opra-
cowania. W dalszej części opracowania posługuję się wszystkimi wymienionymi terminami jako sy-
nonimami, świadom tego, że szczególnie termin korporacja z punktu widzenia prawnika może być tu 
nieodpowiedni.

6 Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, Go-
verning Body of the International Labour Office, International Labour Office, Geneva 2006, s. 2.

7 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Przegląd 2000, www.oecd.org/data-
oecd/61/41/38111315.pdf, s. 20 [dostęp: 1.02.2013].

8 Obligations of Multinational Enterprises and their Member Companies, Institut de droit inter-
national, Lizbona 1995, http://www.idi–iil.org/idiE/resolutionsE/1995_lis_04_ en.PDF, s. 2 [dostęp: 
1.02.2013].

9 Notabene Jan Paweł II odwołał się do kryterium skali działalności w przytoczonej wyżej defi-
nicji multinationaliów/transnationaliów.
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ile raczej o to, że są to twory działające w szczególnej przestrzeni, która wytwo-
rzyła się w związku z procesem globalizacji. Przestrzeń, w której działają korpora-
cje transnarodowe, to przestrzeń ponadnarodowa, którą można zdefiniować jako 
przestrzeń, w której prawo stanowione przez poszczególne państwa narodowe 
przestaje tworzyć warunki graniczne prowadzenia działalności, a stanowi jedynie 
czynnik brany pod uwagę przy decydowaniu o sposobie zaangażowania inwesty-
cyjnego w danym państwie (do wyboru jest co najmniej eksport, alians strategicz-
ny, sprzedaż licencji lub bezpośrednia inwestycja). Przestrzeń ponadnarodowa 
to przestrzeń wirtualna, wyobrażona, a stwierdzenie, że korporacje transnarodo-
we w niej działają oznacza tyle, że udało im się (w pewnym sensie, dzięki skali 
swojej działalności) uwolnić od ograniczeń tworzonych przez pojedyncze państwa 
i odnosić pełną korzyść z możliwości, jakie daje globalizacja10. Wydaje się, że wła-
śnie owo uwolnienie się od władzy państwa narodowego umożliwiło korporacjom 
przejście do roli partnera w relacjach z państwem oraz aktora w stosunkach mię-
dzynarodowych. Aktora, który w znaczący sposób bierze udział w decydowaniu 
o przyszłości świata.

Interesujące może być to, że rosnąca potęga korporacji transnarodowych 
i możliwości ich oddziaływania na państwa zwróciły uwagę Stolicy Apostolskiej na 
długo przed rokiem 1981. Warto przypomnieć, że sporo miejsca temu tematowi 
poświęcił Pius XI w starszej o pół wieku encyklice Quadragesimo anno. Dwieście 
pięćdziesiąty szósty następca Św. Piotra zwracał w niej uwagę, że rozwój gospo-
darki rynkowej skutkował skupieniem potęgi i bogactw w rękach niewielu. Mając 
na myśli międzynarodowe instytucje finansowe, Pius XI pisał o zjawisku finanso-
wego „internacjonalizmu” lub „imperializmu międzynarodowego”, według które-
go „tam jest ojczyzna, gdzie jest dobrze”11. Działalność tych potężnych instytucji 
(dawców kredytów) była, zdaniem papieża, szkodliwa, ponieważ – kierując się 
chęcią maksymalizacji zysku – ułatwiały one rozwój tym podmiotom, które w wa-
runkach konkurencji „walczą najbezwzględniej i nie znają skrupułów sumienia”. 
Wyłonienie się tych nowych potęg w ocenie Piusa XI znacznie utrudniało realiza-
cję wizji harmonijnego rozwoju z encykliki Rerum novarum, ponieważ skutkowało 
obniżeniem majestatu państwa, które tak według Leona XIII, jak i Piusa XI, mając 
do spełnienia ważną rolę w godzeniu interesów pracy i kapitału, „na wysokim win-
no zasiadać tronie jako władca i najwyższy rozjemca”.

Wypowiedzi Piusa XI, moim zdaniem prekursorskie wobec wypowiedzi pa-
pieża Polaka o pracodawcy pośrednim, wymagały pewnej aktualizacji w związku 
z szeregiem wydarzeń, które miały miejsce w okresie dzielącym wydanie encykli-
ki Quadragesimo anno i encykliki Laborem exercens. Należy bowiem pamiętać, 
że w latach poprzedzających wydanie encykliki poświęconej pracy ludzkiej po-

10 Na temat przestrzeni ponadnarodowej w innym nieco ujęciu patrz np. i. boruta, Czy globalne 
prawo pracy już istnieje, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 10, s. 2 i n.

11 pius Xi, Quadragesimo anno, [w:] k. Grzybowski, k. soboLewska, Doktryna polityczna i spo-
łeczna papiestwa (1789–1968), Warszawa 1971, s. 314.
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tęga korporacji transnarodowych osiągnęła niespotykaną wcześniej skalę. Gło-
śnym wydarzeniem wpływającym na postrzeganie korporacji w tamtym okresie 
był z pewnością pucz wojskowy w Chile. W 1973 roku demokratycznie wybrany 
prezydent tego kraju, Salvdore Allende, został obalony przez juntę gen. Augu-
sto Pinocheta. W analizach politologicznych tamtego wydarzenia wskazuje się 
na ważną rolę amerykańskiego przedsiębiorstwa International Telephone & Tele-
graph Corporation (w skrócie ITT), które było zagrożone planami nacjonalizacyj-
nymi nowych władz12, a przykład Chile na stałe wszedł do podręczników z zakre-
su stosunków międzynarodowych jako ilustracja roli aktorów pozapaństwowych 
w polityce międzynarodowej.

Na treść encykliki prawdopodobnie miały również wpływ opublikowane w la-
tach siedemdziesiątych dokumenty organizacji międzynarodowych, poświęcone 
problemowi wzrostu potęgi międzynarodowych koncernów. Chodzi o Trójstron-
ną Deklarację Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki 
Społecznej, przyjętą przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy 
16 listopada 1977 r., oraz o Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodo-
wych, przyjęte 21 czerwca 1976 r. Oba te dokumenty stanowiły w istocie prośbę 
skierowaną do korporacji ponadnarodowych, aby te postępowały etycznie w sto-
sunku do podatnych na ich naciski słabych, rozwijających się państw13.

Na początku lat osiemdziesiątych papież Polak, świadom słabnięcia pozy-
cji państwa i wzrostu potęgi wielkich korporacji, zachodzące zjawisko postrzegał 
nie jako możliwe do wyeliminowania wynaturzenie, ale jako stały element nowej 
rzeczywistości. W swojej koncepcji pracodawcy pośredniego papież, wskazując 
na ograniczenia, którym poddane są państwa, dał wyraz przekonaniu, że raczej 
nie ma już dla nich powrotu na „wysoki tron” i temu, że w przyszłości państwo nie 
będzie w stanie samodzielnie zapewniać wysokich standardów pracy.

Trzeba przy tym wskazać, że obecnie, trzydzieści lat od ogłoszenia ency-
kliki Laborem exercens potęga korporacji ponadnarodowych jest niekwestiono-
wana. Ważną cezurą odznaczającą kolejny wzrost znaczenia korporacji było za-
kończenie zimnej wojny14. W literaturze przedmiotu podnosi się, że w warunkach 
zniesienia barier w handlu i globalizacji coraz większą rolę zaczęły odgrywać in-
stytucje międzynarodowe, a znaczenie państwa narodowego istotnie zmalało15. 

12 Na ten temat patrz np. a. Jarczewska-roManiuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Warsza-
wa 2003, s. 179–181.

13 Por. a. Mężykowska, Prawa odpowiedzialność korporacji transnarodowych w świetle między-
narodowego prawa praw człowieka, [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, 
red. J. Menkes, T. Gardocka, Warszawa 2010, s. 240.

14 p. biskup, Korporacje transnarodowe a współczesne formy państwa i suwerenności, [w:] Kor-
poracje transnarodowe. Jeden temat…, s. 142.

15 p. biskup, op. cit., s. 127, 144–145, 147. Por. też: M. LecH, Zdolność oddziaływania korporacji 
transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [w:] Korpo-
racje transnarodowe. Jeden temat…, s. 223; b. stępień, Przedsiębiorstwa międzynarodowe – insty-
tucjonalne hybrydy, [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden temat…, s. 252–253 oraz tabela na s. 268 
w cytowanej pracy.
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Przeniesienie istotnych kompetencji decyzyjnych na poziom ponadpaństwowy 
sprawiło, że coraz większy wpływ na podejmowane decyzje zyskują działające 
na tym poziomie korporacje międzynarodowe16. W nauce o stosunkach między-
narodowych, a także w koncepcjach z zakresu geografii politycznej, o korpora-
cjach transnarodowych pisze się już nie tyle jako o adresatach regulacji tworzo-
nych przez państwa, lecz także jako o aktorach stosunków międzynarodowych17. 
W niektórych koncepcjach nadaje się im nawet zasadnicze znaczenie i wskazu-
je, że korporacje transnarodowe są „dzieckiem” globalizacji i jej liberalnej logiki, 
a jednocześnie jej twórcami18. Zdaniem wielu badaczy problem wzrostu potęgi 
korporacji transnarodowych stanowi wyzwanie dla koncepcji suwerenności; po-
jawiają się przy tym koncepcje, zgodnie z którymi suwerenność w obecnych cza-
sach to atrybut nie tylko państw, lecz także korporacji transnarodowych19.

Zgodnie z tym, na co wskazywał Jan Paweł II, wzrost roli międzynarodo-
wych organizmów sterujących na wielką skalę środkami produkcji przemysłowej 
ma niebagatelne znaczenie dla stosunków między pracą i kapitałem. Wska-
zuje się, że zachodzący w skali globalnej spadek standardów pracy ma zwią-
zek ze zmniejszeniem znaczenia państwa narodowego. W poprzednim okre-
sie równowaga między pracą a kapitałem oparta była bowiem na uwięzieniu 
kapitału w granicach państwa narodowego, na którego politykę duży wpływ 
mieli pracownicy-wyborcy. Liberalizacja handlu i przepływów finansowych istot-
nie zwiększyła siłę przetargową kapitału20. Uwolniła go od lokalnych więzów, 
a w rezultacie spowodowała zmianę stosunku państw do kapitału (przejście 
korporacji do wspomnianej przestrzeni ponadnarodowej). W zaistniałych wa-
runkach poziom zatrudnienia w danym państwie w coraz mniejszym stopniu 
zależy od polityki wewnętrznej państwa, a w coraz większym – od zmian w ta-
kich uwarunkowaniach zewnętrznych, jak międzynarodowy popyt, podaż czy 
międzynarodowa konkurencja21. Korporacje transnarodowe, podejmując decy-
zje o lokalizacji inwestycji, istotnie wpływają na międzynarodowy podział pracy 
oraz na liczbę i jakość miejsc pracy, tworzonych na terytoriach poszczególnych 
państw22. W rezultacie państwa starają się konkurować między sobą, zabiegać 
o inwestycje i tworzyć „lepszy klimat inwestycyjny”, co często oznacza liberali-
zację prawa pracy23.

16 M. LecH, op. cit., s. 224, przyp. 15.
17 s. otok, Geografia polityczna. Geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2011, 

s. 180. Patrz też b. MieLnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynaro-
dowym, Wrocław 2008, s. 215 i n.

18 k. Marzęda, op. cit., s. 10–11.
19 Por. na ten temat bardzo interesujący artykuł k. karskieGo, Zakres podmiotowości korpo-

racji transnarodowej w prawie międzynarodowym, [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden temat…, 
s. 178–183.

20 p. biskup, op. cit., s. 134.
21 k. Marzęda, op. cit., s. 191.
22 Ibidem, s 168.
23 Ibidem, s. 115.
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Korporacje transnarodowe nauczyły się umiejętnie wykorzystywać uzyskane 
wpływy i są w stanie skłaniać rządy poszczególnych krajów do wprowadzania 
korzystnych dla nich zmian. W pewnym uproszczeniu wpływ ten ma na celu libe-
ralizację, deregulację, prywatyzację i komercjalizację24.

W ostatnim czasie głośną publikacją dotyczącą zagadnienia korporacji tran-
snarodowych była książka J. Bakana pt. Korporacja. Patologiczna pogoń za zy-
skiem i władzą 25, poświęcona – mówiąc w skrócie – temu, w jaki sposób korpora-
cje, wykorzystując możliwości, którymi dysponują, wpływają na kształt niemalże 
każdego aspektu życia społecznego i jednostkowego. Ważnym elementem tych 
oddziaływań jest lobbing, finansowanie partii politycznych czy mechanizm tzw. 
„obrotowych drzwi”, polegający na otrzymywaniu przez „zasłużonych” polityków 
zatrudnienia w biznesie. W literaturze zwraca się uwagę, że liberalizacja prawa 
pracy za sprawą korporacji transnarodowych może następować na skutek tego, 
że są one w stanie zamawiać u osób naukowo zajmujących się prawem pracy nie 
tyle ekspertyzy dotyczące konkretnych zagadnień, ile całe kompleksowe opraco-
wania tej dziedziny prawa, w których prawo interpretowane jest z uwzględnieniem 
interesu kapitału26. Podobnie może dziać się w sferze ekonomii i innych dzie-
dzinach wiedzy poprzez sponsorowanie organizacji pozarządowych, konferencji 
naukowych, badań itp.27

Wykorzystujące papieskie pojęcie pracodawcy pośredniego, można przy 
tym poczynić interesujące spostrzeżenie w odniesieniu do tzw. idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Otóż, korporacje transnarodowe, które szczególnie 
w warunkach państw rozwiniętych przejawiają ostentacyjną dbałość o środowi-
sko oraz oferują miejsca pracy dobrze opłacane, powiązane z pewnym prestiżem 
i perspektywą kariery28, z reguły angażują się w lobbing zmierzający do liberaliza-
cji norm ochrony środowiska czy też prawa pracy29. Nieprzenikniony mechanizm 
sprawia, że korporacje transnarodowe jako pracodawcy bezpośredni podejmują 
działania w zakresie społecznej odpowiedzialności i jednocześnie jako pracodaw-
cy pośredni podejmują działania zmierzające w zupełnie innym kierunku. Racjo-
nalizacji takiej postawy służy czasami – moim zdaniem przewrotny – argument 
o zagrożeniu zjawiskiem compliance culture. Sprowadza się on do twierdzenia, 
że po uregulowaniu danej kwestii za pomocą norm bezwzględnie wiążących, 

24 M. LecH, op. cit., s. 225.
25 J. bakan, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Warszawa 2006, passim.
26 J. oniszczuk, Prawo pracy a korporacje transnarodowe, [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden 

temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, t. Gardocka,Warszawa 2010, passim, a szczególnie s. 332.
27 Por. k. Marzęda, Proces globalizacji ..., s. 83, 86–87.
28 a. zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 

2007, s. 287–291.
29 Por. J. oniszczuk, op. cit., passim, a szczególnie s. 321 i n., patrz też: H. artHurs, Private 

Ordering and Workers’ Rights In the Global Economy: Corporate Codes of Conduct as a Regime 
of Labour Market Regulation, [w:] Labour law in an Era of Globalization. Transformative Practices 
and Possibilities, ed. J. J. Conaghan, R. M. Fischl, K. Klare, New York 2002, s. 478.
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przedsiębiorcy poprzestaną na ich przestrzeganiu i nie będą skłonni podejmo-
wać dalej idących działań z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), które 
podejmowaliby, gdyby w ogólne nie było regulacji dotyczących danej dziedziny.

Z problematyką działalności korporacji transnarodowych wiąże się jeszcze 
jeden paradoks. Otóż zazwyczaj wskazuje się, że jedynym możliwym sposo-
bem poddania ich kontroli jest zacieśnianie międzynarodowej współpracy i two-
rzenie prawa ponadnarodowego w ramach takich struktur, jak Unia Europejska. 
Na pierwszy rzut oka postulat ten wydaje się słuszny, przemawiają za nim nawet 
przykłady regulacji wprowadzonych na poziomie Unii, które dotyczą grup przed-
siębiorstw działających na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskie-
go. Wątpliwość bierze się jednak stąd, że orędownikami zacieśniania współpracy 
międzynarodowej są zazwyczaj same korporacje. Współpraca międzypaństwowa 
sprzyja ujednolicaniu różnego rodzaju standardów, co uwalnia korporacje tran-
snarodowe od konieczności uelastycznienia swoich struktur i sposobów działania 
w celu dopasowania się do warunków lokalnych30. Ponadto, jak już wspomniano, 
przenoszenie władzy na poziom ponadpaństwowy z natury rzeczy sprzyja tym 
podmiotom. Na poziomie ponadpaństwowym słabnie bowiem kontrola demokra-
tyczna31, a rosną możliwości różnorakiego oddziaływania korporacji. Czyni to or-
ganizacje takie, jak Unia Europejska, szczególnie podatnymi na ich wpływy. Nie-
co przejaskrawiając i uogólniając można powiedzieć, że zacieśnianie współpracy 
międzynarodowej jako prosta recepta na poddanie korporacji kontroli może oka-
zać się lekarstwem, które zamiast wyleczyć, prawdopodobnie zaostrzy chorobę.

To, o czym była mowa, potwierdza trafność diagnozy postawionej przez Jana 
Pawła II i ciągłą aktualność jego spostrzeżeń. Istotny wpływ korporacji międzyna-
rodowych na kształt ustroju społeczno-politycznego i prawa pracy, któremu pa-
pież dał wyraz, włączając korporacje do pojęcia pracodawcy pośredniego, ma 
jeszcze ten walor, że zwraca uwagę na niezwykle ważną dla prawa pracy kwe-
stię, której znaczenie aktualnie się marginalizuje. Chodzi o zakorzeniony w spo-
łecznym nauczaniu Kościoła Katolickiego sprzeciw wobec podejść zakładających 
automatyzm czy determinizm zachodzących zjawisk ekonomicznych i społecz-
nych32. Tworząc pojęcie pracodawcy pośredniego, Jan Paweł II daje wyraz prze-
konaniu, że za dokonującymi się przemianami stoją określone podmioty zdolne 
wywierać polityczny nacisk, w tym – korporacje międzynarodowe. Z encykliki La-
borem exercens dla doktryny prawa pracy płynie nauka, aby z większym dystan-
sem podchodziła do wszelkich teorii o ekonomicznym determinizmie, któremu 

30 Por. k. Marzęda, op. cit., s. 62. Teoretyczne analizy ekonomiczne zdaja się wskazywać, 
że swobodny przepływ towarów, jakkolwiek korzystny dla przedsiębiorców, nie musi taki być dla kon-
sumentów; por. e. czarny, a. rusinowska, Wpływ otwarcia rynków narodowych na intensywność kon-
kurencji (ujęcie teoretyczne), [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden temat…, s. 32 i n.

31 Patrz np. w. anioł, Deficyt demokratyczny w systemie globalnym, „Studia Europejskie” 2002, 
nr 4, s. 11.

32 Patrz np. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, 
s. 210, 362.
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nie można się przeciwstawić i który wpływa na przemiany prawa pracy. Należy 
raczej większą uwagę zwrócić na demiurgów tych przemian, w tym na korporacje 
międzynarodowe.

Kończąc, można dodać, że aktualność rozważań Jana Pawła II potwierdza 
lektura encykliki Benedykta XVI pt. Caritas in veritate, ogłoszonej dla uczczenia 
czterdziestej rocznicy encykliki Pawła VI Populorum progresio. Papież zwraca 
w niej uwagę, że w naszej epoce państwo musi stawić czoła ograniczeniom, jakie 
jego suwerenności narzuca nowy międzynarodowy kontekst ekonomiczno-han-
dlowy i finansowy, charakteryzujący się również wzrastającą mobilnością kapi-
tałów finansowych oraz materialnych i niematerialnych środków produkcji. Na-
stępca papieża Polaka podkreśla, że ten nowy kontekst zmodyfikował polityczną 
władzę państw33. Benedykt XVI przeciwstawia się przy tym postawom fatalistycz-
nym wobec globalizacji. Postawy te oparte na przekonaniu, że aktualne procesy 
są wynikiem „anonimowych sił bezosobowych oraz struktur niezależnych od ludz-
kiej woli” (CIV, s. 67–68, ust. 42) są sprzeczne ze społecznym nauczaniem Ko-
ścioła Katolickiego, w świetle którego wszelka niesprawiedliwość ma swoje źródło 
w grzechu (CIV, s. 53–54, ust. 34), a zatem w ludzkiej woli. Dlatego też – jak 
pisze papież – „nie narzędzie [tj. rynek] powinno być powołane do odpowiedzial-
ności, lecz człowiek, jego sumienie moralne oraz jego odpowiedzialność osobista 
i społeczna” (CIV, s. 58, ust. 36). Papież stanowczo podkreśla też, że poważnym 
błędem jest pogarda dla ludzkich zdolności kontrolowania zniekształceń rozwoju 
(CIV, s. 24, ust. 14) i wskazuje, że „rozwoju nie zapewnią nigdy całkowicie siły 
w jakiejś mierze automatyczne i bezosobowe, zarówno siły rynku, jak i polityki 
międzynarodowej”. Rozwój jest niemożliwy bez ludzi prawych, bez fachowców 
w ekonomii oraz polityków, którzy w swoim sumieniu przeżywają głęboko wezwa-
nie do dobra wspólnego (CIV, s. 112, ust. 71).

Umieszczenie pojęcia pracodawcy pośredniego (chociażby w kontekście na-
uczania Benedykta XVI) pozwala dostrzec, że Jan Paweł II nie popełnił błędu, 
budując je z przedmiotów o różnym statusie ontologicznym. Papież wskazał w ten 
sposób, że za „instytucjami, układami zbiorowymi pracy i innymi porozumienia-
mi zbiorowymi a także za zasadami postępowania określającymi ustrój ekono-
miczno-społeczny” stoją obdarzeni wolną wolą ludzie. Papieskiego pracodawcy 
pośredniego można więc doszukiwać się i w globalizacji, i w Unii Europejskiej, 
i w zasadzie wolnej konkurencji, bowiem o wpływie tych czynników na standardy 
pracy decyduje zawsze człowiek: ekonomista, polityk, prawnik, urzędnik, prezes 
transnarodowej korporacji.

33 benedykt Xvi, Caritas in veritate, Katowice 2009, s. 36–37 (ust. 24). Wszystkie cytaty opatrzo-
ne skrótem tytułu (CIV) pochodzą z tego wydania.
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Uwagi na temat roli pracodawcy użytkownika  
jako „pracodawcy pośredniego” w kształtowaniu  
sprawiedliwych stosunków pracy tymczasowej

Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze 
aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć. Coraz to nowe 
bowiem powstają pytania i problemy, coraz nowe rodzą się nadzieje, ale także obawy i za-
grożenia, związane z tym podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania [...].

(Jan Paweł II, Laborem exercens, 1)1

1. Uwagi wstępne

Patrząc z perspektywy minionych wieków, należy traktować prawo pracy 
jako zdobycz cywilizacyjną. Reguluje ono bowiem stosunki społeczne związane 
z pracą najemną, mając w szczególności na uwadze ochronę jej wykonawcy. 
Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że przez wiele stuleci to konstrukcja locatio 
conductio operarum służyła za podstawę świadczenia pracy przez człowieka. 
Sama praca traktowana była wówczas jako towar, którego cenę kształtowała 
wolnorynkowa gra popytu i podaży2. Zupełnie pominięto w tej konstrukcji spo-
łeczny aspekt pracy ludzkiej. Dodatkowo, aż do czasu rozwoju kapitalistycznej 
produkcji wielkoprzemysłowej, praca najemna miała niewielkie znaczenie 

* Dr MaGdaLena paLuszkiewicz, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Jan paweł ii, Laborem exercens – tekst i komentarz, red. ks. J. Chmiel, ks. S. Ryłko, Kraków 
1983. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą z tego wydania.

2 k. koLańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, § 135, 4.
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gospodarcze3. Dopiero zatrudnianie rzeszy robotników spowodowało koniecz-
ność rezygnacji z anachronicznego kontraktu między locatorem i conductorem 
na rzecz umowy, gwarantującej minimalne standardy socjalne dla wykonaw-
ców pracy. Pojawiające się wówczas ustawodawstwo przemysłowe, regulujące 
np. maksymalny czas pracy poszczególnych kategorii pracowników, dało po-
czątek nowej gałęzi prawa – prawu pracy4. Główną podstawą świadczenia pra-
cy najemnej stała się umowa o pracę, gwarantująca ochronę publicznoprawną 
pracownika przed wyzyskiem, jak również zapewniająca mu względną życiową 
stabilizację.

Genetyczne związki prawa pracy ze stosunkami przemysłowymi powodu-
ją, że ta gałąź prawa musi nadążać za nieustannymi zmianami gospodarczymi 
i społecznymi. Turbulencyjność otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują pra-
codawcy tworzący miejsca pracy, wymaga uwzględnienia także ich interesów 
przez ustawodawstwo pracy. Stąd właśnie wywodzą się tendencje liberalizacji 
rozwiązań prawnych, które dotyczą stabilizacji zatrudnienia oraz ochrony socjal-
nej pracownika w ramach stosunku pracy. Dobitnym wyrazem owej liberalizacji 
jest ekspansja różnorodnych nietypowych (elastycznych) form zatrudnienia.

Ich nietypowość wyraża się w odejściu od tradycyjnego paradygmatu sto-
sunku pracy, rozumianego jako wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy przez 
nieokreślony czas, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w zakładzie pracy tegoż 
pracodawcy. Powszechnie przyjmuje się, że każda forma zatrudnienia nieposia-
dająca co najmniej jednej ze wskazanych cech, jest formą zatrudnienia niety-
powego5. Autorka pragnie skupić uwagę na jednej z nich, mianowicie na pracy 
tymczasowej.

W związku z pracą tymczasową powstają istotne wątpliwości dotyczące 
sposobu traktowania pracy ludzkiej. Mechanizm, zgodnie z którym pracownik 
kierowany jest do pracy na rzecz i pod kierownictwem innego niż pracodawca 
podmiotu (o czym będzie jeszcze mowa), przywodzi na myśl powszechną w sta-
rożytności konstrukcję najmu niewolnika obcego. Był to w istocie najem rzeczy 
– umowa zawierana między właścicielami niewolników, ale oczywiście bez udzia-
łu samych wykonawców pracy6. Kontrowersyjne we wskazanym kontekście jest 
również uzależnienie zatrudnienia tymczasowego od uwarunkowań ściśle ekono-
micznych, co wiąże się z zatrudnianiem, a wkrótce potem – ze zwalnianiem pra-

3 „Instytucje średniowieczne prawa lennego, zależność chłopska, reglamentacja bardzo szcze-
gółowa pracy przemysłowej, tak opanowały stosunki, w których jeden człowiek jest obowiązany 
do spełniania usług na rzecz drugiego za wynagrodzeniem lub za inne korzyści, że dla podstawo-
wych form prawa rzymskiego nie było prawie miejsca”. F. zoLL, Prawo pracy w biegu wieków, odbitka 
z „Rocznika Prawniczego Wileńskiego”, 1930, s. 2. 

4 k. sóJka-zieLińska, Historia prawa, Warszawa 1993, s. 271.
5 Por. d. Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006, 

s. 14–15 i cyt. tam literatura.
6 k. koLańczyk, op. cit., § 135, 4a.
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cownika tymczasowego7. W konsekwencji realne wydaje się zagrożenie powrotu 
do traktowania pracy w sposób przedmiotowy – jako towaru wymienianego za wy-
nagrodzenie. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem traktowania pracy ludzkiej 
jako „towaru” lub anonimowej „siły roboczej” znaleźć możemy w tekście encykliki 
Laborem exercens Jana Pawła II (LE 7).

Zatrudnienie tymczasowe niejednokrotnie w literaturze prawniczej8, a jeszcze 
częściej w języku potocznym9, określane jest mianem leasingu pracowniczego, 
a także wynajmu (wypożyczania) pracowników. W tę konwencję wpisuje się rów-
nież określenie języka prawnego „pracodawca użytkownik”, pochodzące z ustawy 
z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych10. Użytkowanie 
jest instytucją prawa rzeczowego. W związku z taką nomenklaturą powstaje sko-
jarzenie, że przedmiotem użytkowania jest pracownik tymczasowy. Wnioskowa-
nie to zdaje się potwierdzać sama konstrukcja zatrudnienia tymczasowego, gdzie 
pracownik tymczasowy staje się niejako „składnikiem” usługi realizowanej w wa-
runkach rynkowych między dwoma przedsiębiorcami. Można dokonać porówna-
nia takiego mechanizmu do tego, o którym wspomina Papież – „człowiek zostaje 
potraktowany jako narzędzie produkcji, podczas gdy powinien on – on jeden, bez 
względu na to, jaką pracę wypełnia – być traktowany jako jej sprawczy podmiot, 
a więc właściwy sprawca i twórca” (LE 7).

Powstaje więc pytanie, od czego, a w zasadzie od kogo uzależnione jest takie 
przedmiotowe traktowanie pracownika w przypadku tej formy zatrudnienia? Wy-
daje się, że zasadnicze znaczenie mają w tym zakresie dwa czynniki: po pierwsze 
– polityka prawa przyjęta przez ustawodawcę, a po drugie – polityka stosowania 
tego prawa przez konkretne podmioty. W przypadku zatrudnienia tymczasowe-
go polityka stosowania prawa zależy w zasadzie od jednego podmiotu. Jest nim 
agencja pracy tymczasowej, która formalnie jest pracodawcą, zatem nawiązując 
stosunek pracy, stosuje regulację zatrudnienia tymczasowego. W rzeczywistości 
to jednak podmiot niebędący pracodawcą – pracodawca użytkownik – oddziałuje 
za pośrednictwem agencji na stosunek pracy tymczasowej, czyli wpływa na spo-
sób stosowania przez nią konkretnych przepisów prawa. O pośrednim oddzia-
ływaniu na stosunki zatrudnienia wspomina Jan Paweł II w encyklice Laborem 
exercens – podmiot oddziałujący określając mianem pracodawcy pośredniego.

7 Zjawisko to określa się w literaturze prawniczej jako hiring and firing. Zob. M. Moszyński, Praca 
tymczasowa – aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, 
nr 10, s. 8.

8 Np. e. bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006, s. 21–29; a. zawadzka, Leasing 
pracowniczy – korzystanie z pracowników tymczasowych, „Rachunkowość Budżetowa” 2004, nr 5, 
passim. 

9 Np. J. Góra, Jak wynająć pracownika na tydzień, miesiąc lub rok, „Gazeta Prawna”, 26 maja 
2008 r.; Pożyczony człowiek, „Gazeta Wyborcza”, 12.04.1999, dodatek do „Praca”, nr 85, s. 2; p. zbro-
Ja, Personel w leasingu, „Rzeczpospolita”, 24.10.2003, nr 249 (6629); z. Jóźwiak, Człowiek z wypoży-
czalni, „Rzeczpospolita”, 20.11.2001, nr 39271 (6044).

10 Dz. U. nr 166, poz. 1608 ze zm., dalej: ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
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W związku z tym, poniższe rozważania będą stanowić próbę odpowiedzi 
na dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy można utożsamiać pracodawcę 
użytkownika w zatrudnieniu tymczasowym z pracodawcą pośrednim w rozumie-
niu nadanym przez encyklikę Laborem exercens? Po drugie zaś, czy i w jaki 
sposób pracodawca użytkownik realizuje funkcje pracodawcy pośredniego, które 
określił Papież Jan Paweł II we wspomnianym już dokumencie?

2. Koncepcja pracodawcy pośredniego według encykliki  
i jej przydatność w analizie stosunku pracy tymczasowej

Papież Jan Paweł II na gruncie encykliki wyodrębnia dwa rodzaje pracodaw-
ców – pracodawcę bezpośredniego i pracodawcę pośredniego. Pracodawcą bez-
pośrednim określa osobę lub instytucję, z którą pracownik zawiera bezpośrednio 
umowę o pracę pod pewnymi warunkami, zaś przez pracodawcę pośredniego 
– zasadniczo „wiele zróżnicowanych czynników, stojących poza pracodawcą 
bezpośrednim i wywierających określony wpływ na to, w jaki sposób kształtu-
je się umowa o pracę, a w konsekwencji mniej lub bardziej sprawiedliwe stosunki 
w dziedzinie pracy ludzkiej” (LE 16). W kolejnym punkcie encykliki pojęcie to zo-
staje uszczegółowione przez wskazanie, że za pracodawcę pośredniego należy 
uznać osoby i instytucje różnego typu i ustalane przez nie zasady postępowania, 
określające społeczno-ekonomiczny ustrój państwa i jego konsekwencje, a także 
zbiorowe umowy o pracę.

Bardzo ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia podjętych tu rozważań, 
jest rola pracodawcy pośredniego. Polega ona, według Papieża, na oddziaływa-
niu na różne aspekty stosunku pracy i warunkowaniu w ten sposób postępowania 
pracodawcy bezpośredniego przy ustalaniu przez niego warunków zatrudnienia 
(LE 17). Papież zwraca zatem uwagę na to, że bardzo wiele uwarunkowań wpły-
wa na politykę zatrudnienia i trzeba mieć je wszystkie na uwadze, chcąc ukształ-
tować ją prawidłowo z etycznego punktu widzenia. W konsekwencji politykę za-
trudnienia należy uznać za etyczną, gdy w pełni respektuje ona obiektywne prawa 
człowieka pracy. Jednak, jak słusznie wskazuje Papież, polityka zatrudnienia jest 
uzależniona przede wszystkim od rachunku ekonomicznego, który determinuje 
działania w celu maksymalizacji zysku. Stąd też formułuje postulat, aby podsta-
wowe kryterium kształtowania całej ekonomii w wymiarze każdego społeczeństwa 
i państwa stanowił wzgląd na obiektywne uprawnienia człowieka pracy. Dlatego 
określając rolę pracodawcy pośredniego wskazuje się, że wywiera on doniosły 
wpływ na „realizację pełnego poszanowania uprawnień człowieka pracy, które 
stanowią kluczowy element całego społecznego ładu moralnego” (LE 17).

Pojęcie pracodawcy pośredniego w kształcie nadanym w encyklice uwa-
ża się za mało przydatne na gruncie nauki prawa pracy, ze względu na jego 
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wielopoziomowość i stopniowalność11. Jest ono mało precyzyjne z powodu po-
łączenia elementów o zróżnicowanym statusie ontologicznym, takich jak: osoby, 
instytucje, organizacje międzynarodowe, zespoły reguł prawnych oraz zasady po-
stępowania, które kształtują cały ustrój społeczno-ekonomiczny oraz wynikające 
z niego zasady12. Ze wskazanych powodów nie wydaje się możliwe przeniesienie 
na grunt prawa pojęcia pracodawcy pośredniego w kształcie nadanym przez Pa-
pieża. Oznaczałoby to bowiem konieczność znacznego zawężenia tego pojęcia, 
a w konsekwencji – zniekształcenie jego treści w stosunku do pierwotnego jej 
zakresu nadanego przez Jana Pawła II13. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, 
że owa encyklika nie może zostać wykorzystana w kształtowaniu rzeczywistości 
prawnej. Stanowi ona dokument o naturze filozoficzno-ideologicznej, wyrażają-
cy postulaty społecznej nauki Kościoła katolickiego wobec sposobu postrzegania 
pracy ludzkiej. Idee i wartości wyrażone w tej „moralnej konstytucji pracy”14 powin-
ny być zatem uwzględniane zarówno w procesie tworzenia, jak i stosowania pra-
wa. Zatem w takim kontekście można rozważać przydatność encykliki Laborem 
exercens w analizach prawniczych.

Wykorzystując przesłania zawarte we wskazanym dokumencie, przedstawi-
ciele doktryny prawa pracy w większości ograniczali pojęcie pracodawcy pośred-
niego do państwa15. Zabieg ten był w pełni uzasadniony, gdyż jeszcze praktycznie 
przez dekadę od jej ogłoszenia w Polsce to państwo miało niemalże wyłączny 
wpływ na pracodawców bezpośrednich poprzez kształtowanie ekonomicznych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Mniejszym natomiast uzna-
niem cieszył się wówczas pogląd sprzeciwiający się utożsamianiu pracodawcy 
pośredniego wyłącznie z państwem16.

Ustosunkowując się do przedstawionych interpretacji pojęcia „pracodawca 
pośredni”, należy wyrazić przekonanie o potrzebie rewizji zapatrywania, w świe-
tle którego to przede wszystkim państwo powinno być postrzegane w roli pra-
codawcy pośredniego. Abstrahując od tego, że sam tekst encykliki nie pozwala 
na przyjęcie takiej interpretacji17, nie można ignorować zmian ustrojowych, ja-
kie zostały wprowadzone w naszym kraju od czasu ogłoszenia tego dokumentu. 
Przed rokiem 1989 rzeczywiście to państwo w przeważającej mierze kształto-
wało warunki zatrudnienia pracowników, zarówno jako pracodawca bezpośredni, 

11 Tak: w. sanetra, Pracownicy i pracodawcy. Niektóre podstawowe problemy, pojęcia i konstruk-
cje, [w:] Pracownicy i pracodawcy, Materiały XVI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1989, 
s. 17; b. waGner, W sprawie „pracodawcy pośredniego”, „Państwo i Prawo” 1990, nr 10, s. 90, 91.

12 w. sanetra, op. cit., s. 17–18.
13 Por. b. waGner, op. cit., s. 91.
14 Tak: t. Liszcz, Papież Jan Paweł II o pracy – w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki „Laborem 

exercens”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 10, s. 7.
15 t. zieLiński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. I, Wrocław 1986, s. 117; w. szubert, Refleksje 

nad modelami prawa pracy, „Państwo i Prawo” 1989, nr 10, s. 12. 
16 Podobnie: b. waGner, op. cit., s. 89.
17 Bardziej zgodne z tym dokumentem jest stwierdzenie, że wiele elementów, w tym szczególnie 

państwo i prowadzona przez nie polityka, oddziałuje na stosunki pracy. 
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jak i pracodawca pośredni18. W chwili obecnej bardziej prawdziwe wydaje się twier-
dzenie, że państwo w zasadzie jedynie koryguje niedoskonały wpływ gospodarki 
rynkowej na stosunki pracy. Czyni to przede wszystkim za pomocą rozmaitych 
instrumentów prawnych, natomiast tylko w ograniczonym zakresie wykorzystuje 
mechanizmy ekonomiczne. Rola państwa w procesie tworzenia prawa ma więc 
charakter raczej instrumentalny – prawo pracy reguluje powstały już stosunek 
społeczny, nie jest zaś jego źródłem. Ponadto rola państwa w tworzeniu prawa 
pracy polega również – jak się wydaje – na zapewnianiu ochrony pracownikowi 
przed bezwzględnymi mechanizmami rynkowymi i na umożliwianiu realizacji jego 
prawa do pracy. W konsekwencji trzeba stwierdzić, że przemożny wpływ na sto-
sunki pracy mają dziś podmioty prywatne uczestniczące w rynku i to one w pierw-
szej kolejności – przed państwem – powinny być postrzegane w roli pracodawcy 
pośredniego. W przeważającej liczbie przypadków państwo jest zmuszone dosto-
sowywać regulację stosunku pracy do ukształtowanych warunkami ekonomiczny-
mi potrzeb tych podmiotów, co następuje najczęściej w formie wspomnianej już 
liberalizacji w zakresie trwałości więzi prawnej. Powyższe rozważania skłaniają 
więc do sformułowania, być może kontrowersyjnej, tezy, że to pracodawca użyt-
kownik wywiera wpływ – za pośrednictwem państwa jako regulatora stosunków 
społecznych – na stosunki pracy tymczasowej19. We wskazanej sytuacji można 
zatem określić pracodawcę użytkownika jako pracodawcę pośredniego w zna-
czeniu abstrakcyjnym.

Udział pracodawcy użytkownika w kształtowaniu stosunków pracy tymczaso-
wej nie ogranicza się jednak tylko do wpływu na ustawodawstwo pracy. Podmiot 
ten oddziałuje bowiem również na realizację zindywidualizowanego stosunku pra-
cy. W takim zakresie moglibyśmy go określić mianem pracodawcy pośredniego 
konkretnego. Ukazując wpływ pracodawcy użytkownika na konkretny stosunek 
pracy należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych pracodawca użytkownik jest podmiotem, do którego agencja pracy 
tymczasowej kieruje zatrudnionego przez siebie pracownika tymczasowego. 
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika wyłącznie po to, by skierować 
go do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Jest to za-
tem podmiot, który nie zatrudnia pracownika w sensie prawnym, ponieważ umo-
wa o pracę zostaje zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem 
tymczasowym. Posługując się nomenklaturą encykliki, moglibyśmy określić agen-
cję pracy tymczasowej jako pracodawcę bezpośredniego. Natomiast pracodawca 

18 Zwrócił na to uwagę w. sanetra, op. cit., s. 19.
19 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. uregulowała zasady zatrudniania pracowników do wykonywania 

pracy na rzecz innego podmiotu – ta forma zatrudnienia do czasu jej wejścia w życie była stosowana 
na podstawie zasady swobody umów. Znaczący wpływ pracodawców użytkowników na obecną regu-
lację prawną ilustruje nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – ustawa z dnia 
23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 221, 
poz. 1737), która – spełniając wysuwane przez nich postulaty – przedłużyła maksymalny okres wyko-
nywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika z 12 do 18 miesięcy.
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użytkownik, nie zatrudniając pracownika tymczasowego we własnym imieniu, 
kształtuje warunki jego zatrudnienia po to, by otrzymać efekt w postaci pracy wy-
konanej w określony sposób, w konkretnym miejscu i czasie, wynikających z jego 
zapotrzebowania.

Świadczenie pracy na rzecz i pod kierownictwem innego niż pracodawca 
podmiotu skłania niektórych przedstawicieli doktryny prawa pracy do refleksji, 
że to agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pośrednim, ponieważ jej rola 
ogranicza się w sensie faktycznym do prostego pośredniczenia w zatrudnieniu 
między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem20. Dla rozwa-
żań tutaj podjętych kluczowe jest znaczenie nadane temu pojęciu przez Papieża 
Jana Pawła II. W związku z powyższym to pracodawcę użytkownika należy wi-
dzieć w roli pracodawcy pośredniego w zatrudnieniu tymczasowym, a to ze wzglę-
du na wpływ, jaki wywiera on na kształt i sposób realizacji stosunku pracy tym-
czasowej.

3. Sposób oddziaływania pracodawcy użytkownika  
na konkretny stosunek pracy tymczasowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy21, praca tymczasowa jest usługą świadczoną 
na rynku pracy przez agencje pracy tymczasowej22. Agencja pracy tymczasowej 
to – w świetle powołanego przepisu – przedsiębiorca, który prowadzi działalność 
gospodarczą regulowaną. Polega ona na świadczeniu usług w zakresie pracy 
tymczasowej, a zatem na zatrudnianiu pracowników tymczasowych w celu skiero-
wania ich do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użyt-
kownika. Co szczególnie istotne, agencja świadczy tę usługę dopiero w wyniku 
zgłoszenia zapotrzebowania przez konkretnego pracodawcę użytkownika. For-
malnym tego wyrazem jest zawarcie przez wskazane podmioty umowy o świad-
czenie usługi w zakresie pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych jej przedmiotem23 są min. rodzaj pracy, 
która ma zostać powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania kwalifi-
kacyjne konieczne do wykonywania tej pracy, przewidywany okres świadczenia 
pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy oraz miejsce jej wykonywania.

20 w. sanetra, Praca tymczasowa – zatrudnienie czy pośrednictwo pracy?, [w:] Z zagadnień 
współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa prof. H. Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 
2009, s. 333–334.

21 Tekst jedn. Dz. U. 2013,r., poz. 674 ze zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia.
22 Szerzej na ten temat: M. paLuszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy 

– konstrukcja i charakter prawny, Warszawa 2011, s. 92–120.
23 W przepisie mowa jest wprawdzie o uzgodnieniach stron, ale dotyczą one sposobu realizacji 

usługi w zakresie pracy tymczasowej przez agencję, stąd zasadne jest, by uznać je za część umowy, 
o której stanowi explicite art. 25 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
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W następstwie uzgodnienia wskazanych elementów agencja poszukuje pra-
cownika o określonych przez pracodawcę użytkownika kwalifikacjach. Swoboda 
kontraktowa agencji jako pracodawcy bezpośredniego doznaje zatem istotnych 
ograniczeń. „Dobierając” kandydata do zatrudnienia, kieruje się ona kryteriami 
wskazanymi przez pracodawcę użytkownika. Podobnie, kształtując w umowie 
o pracę warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, jest związana ustale-
niami poczynionymi uprzednio z pracodawcą użytkownikiem. Poprzez zawarcie 
umowy o świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej, zobowiązuje się 
bowiem do zatrudnienia pracownika o konkretnych kwalifikacjach, na ustalonych 
warunkach i do skierowania go na określony czas do wykonywania pracy na rzecz 
pracodawcy użytkownika. W konsekwencji, w chwili nawiązywania umowy o pra-
cę z pracownikiem tymczasowym, warunki świadczenia przez niego pracy są 
już ustalone, toteż jego pozycja negocjacyjna wydaje się bardzo słaba. W tym 
kontekście duże znaczenie przypisać należy ustawowym standardom w zakresie 
kształtowania warunków zatrudnienia tymczasowego, które mają chronić pracow-
nika tymczasowego przed niekorzystnym uformowaniem treści stosunku pracy.

W rezultacie działania prawne agencji czyli bezpośredniego pracodawcy 
– choć formalnie samodzielne – podejmowane są w interesie pracodawcy użyt-
kownika. Co więcej, realizacja interesu tego podmiotu jest urzeczywistniana przez 
zabezpieczoną prawem możliwość żądania od agencji, by zatrudniła pracownika 
tymczasowego na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług. Od-
działywanie pracodawcy użytkownika na agencję pracy tymczasowej jest więc 
prawnie wiążące24.

Powyższe rozważania ilustrują wpływ pracodawcy użytkownika przede 
wszystkim na nawiązanie stosunku pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego. 
Ustalenia dokonane między agencją a tym podmiotem implikują również treść 
samego stosunku pracy, poprzez konkretyzację poszczególnych uprawnień i obo-
wiązków związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej. Rodzaj pracy, czas, 
miejsce i okres jej wykonywania są – w granicach wyznaczonych przez przepisy 
prawa pracy – zdeterminowane wolą pracodawcy użytkownika.

Elementem, który upodabnia pracodawcę użytkownika do pracodawcy po-
średniego jest pozbawienie go możliwości bezpośredniego oddziaływania na sto-
sunek pracy tymczasowej. Podmiot ten może wpływać na jego treść, ale czyni 
to wyłącznie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, która jest zgodnie 
z art. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracodawcą pracow-
nika tymczasowego. Wynika to zasadniczo z faktu, że formalnie przymiot stron 
stosunku pracy posiadają pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej. 
W konsekwencji, tylko oni mogą w sposób bezpośredni i prawnie wiążący doko-
nywać zmian treści łączącego ich stosunku prawnego.

24 Szerzej na ten temat: M. paLuszkiewicz, op. cit., s. 260–262.
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Z powyższego wynika, że choć oświadczenia woli dotyczące nawiązania 
stosunku pracy i jego treści formalnie składają pracownik tymczasowy i agen-
cja, to faktycznie kryje się za tymi czynnościami prawnymi „wola” pracodawcy 
użytkownika. Ta sama konstatacja odnosi się również do czasu trwania owego 
stosunku prawnego. Ustawodawca przewiduje bowiem możliwość zatrudniania 
pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika zasadni-
czo25 przez czas maksymalnie 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy26. Jednocześnie 
zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, praco-
dawca użytkownik ma prawo zrezygnować z pracy świadczonej przez pracownika 
tymczasowego. Możliwość realizacji tego uprawnienia jest niezależna od tego, 
czy termin końcowy umowy o pracę łączącej agencję z pracownikiem tymczaso-
wym już nadszedł. Nie jest również konieczne podawanie jakiejkolwiek przyczyny, 
która stanowiłaby uzasadnienie dla dokonania takiej rezygnacji. Ponieważ zatrud-
nienie tymczasowe jest usługą realizowaną na rzecz pracodawcy użytkownika, 
rezygnacja z niej powoduje po stronie agencji konieczność rozwiązania stosunku 
pracy z pracownikiem tymczasowym. Odpada bowiem wówczas rzeczywisty cel 
jego zatrudnienia, jakim jest wykonywanie pracy na rzecz i pod kierownictwem 
pracodawcy użytkownika. Rozwiązaniem, które umożliwia agencji relatywnie ła-
twe zakończenie współpracy z pracownikiem tymczasowym jest – przewidziana 
w art. 13 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – możliwość 
wprowadzenia do każdej umowy o pracę na czas określony klauzuli dopuszcza-
jącej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem. Również agencja pracy 
tymczasowej nie ma obowiązku podawać pracownikowi jakiejkolwiek przyczyny, 
która uzasadniałaby dokonanie wypowiedzenia. Określenie w umowie jej termi-
nu końcowego nie daje zatem pracownikowi tymczasowemu poczucia stabiliza-
cji, ponieważ pracodawca użytkownik przed jego nadejściem może skorzystać 
ze swojego ustawowego uprawnienia do rezygnacji27.

Reasumując przeprowadzone rozważania w przedmiocie sposobu oddzia-
ływania pracodawcy użytkownika na realizację stosunku pracy tymczasowej na-
leży zauważyć, że ma ono charakter wielopłaszczyznowy. Podmiot ten nie tylko 
decyduje o możliwości wykonywania pracy przez konkretnego pracownika tym-
czasowego, lecz także szczegółowo determinuje sposób jej wykonania. Cechą 
genetyczną zatrudnienia tymczasowego jest bowiem – zgodnie z art. 1 ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – wykonywanie pracy na rzecz praco-
dawcy użytkownika. W konsekwencji podmiot ten decyduje w sensie faktycznym 
o bycie stosunku pracy tymczasowej, jak również w granicach określonych usta-
wowo – o jego kształcie.

25 Por. art. 20 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
26 Por. art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
27 Pomijam tu kwestię ochrony trwałości stosunku pracy pracowników tymczasowych. Ponieważ 

ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych tej kwestii nie reguluje, zastosowanie jako lex ge-
naralis znajdzie Kodeks pracy i pozostałe przepisy powszechnego prawa pracy. Por. też art. 6 ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
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4. Wpływ pracodawcy użytkownika  
jako pracodawcy pośredniego na kształtowanie  
sprawiedliwych stosunków pracy tymczasowej

Pierwsze zagadnienie, które należy poddać tutaj rozważaniom, to urzeczy-
wistnianie w stosunku pracy tymczasowej uprawnień człowieka pracy. Przypo-
mnieć bowiem należy, że pracodawca pośredni, zgodnie z encykliką Laborem 
exercens, ma wpływ na ich realizację i w konsekwencji kształtuje mniej lub bar-
dziej sprawiedliwe stosunki w dziedzinie ludzkiej pracy (LE 16).

Rozpocząć należy od analizy pojęcia uprawnień człowieka pracy. Zgodnie 
z encykliką – „uprawnienia te należy rozpatrywać w kontekście ogółu praw właści-
wych człowiekowi, z których wiele zostało już proklamowanych przez odnośne in-
stancje międzynarodowe [...]”. Wydaje się, że celowe jest ograniczenie rozważań 
do najbardziej fundamentalnego z nich – czyli prawa do pracy. Dopiero realizacja 
tego prawa umożliwia skorzystanie z pozostałych uprawnień przysługujących lu-
dziom pracy. Prawo do posiadania pracy Jan Paweł II wyprowadza z „zasady 
powszechnego używania dóbr, albo inaczej jeszcze i po prostu: z prawa do życia 
i utrzymania”28. W doktrynie prawa pracy wskazuje się natomiast, że treścią pra-
wa do pracy jest możliwość wykonywania pracy zarobkowej przez jednostkę29. 
Jeden z postulatów wyrażonych w Laborem exercens to stosowanie kryterium 
realizacji uprawnień ludzi pracy w kształtowaniu przez pracodawcę pośredniego 
sprawiedliwych stosunków zatrudnienia.

W związku z powyższym konieczne wydaje się podkreślenie obowiązku, jaki 
Papież Jan Paweł II formułuje w pkt. 14 Encykliki w odniesieniu do właścicie-
li środków produkcji. Zgodnie z nim, właściciel kapitału nie może go posiadać 
dla samego posiadania, ani nie wolno mu posługiwać się nim do praktykowa-
nia wyzysku pracowników. Ma nim dysponować w ten sposób, by innym ludziom 
– zwłaszcza zatrudnionym pracownikom – umożliwić zrealizowanie powszechne-
go prawa do nabywania dóbr i używania ich30.

W konsekwencji zadać trzeba pytanie, czy możliwość realizacji uprawnień 
pracowniczych jest czynnikiem wiodącym, który pracodawca użytkownik bierze 
pod uwagę oddziałując na stosunki pracy tymczasowej? Czy jednak determinantą 
jego działań nie są przede wszystkim czynniki ekonomiczne?

Szukając odpowiedzi na te pytania, w pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na sformułowaną w art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych definicję pracy tymczasowej. Jest nią wykonywanie zadań o charakterze 

28 t. Liszcz, op. cit., s. 3.
29 z. GóraL, O aktualności traktowania prawa do pracy jako zasady prawa pracy, [w:] Z zagad-

nień współczesnego prawa pracy…, s. 65.
30 Por. ks. J. sieG, Obowiązki i prawa pracodawców i pracowników, [w:] Laborem exercens 

– tekst i komentarz, red. ks. J. Chmiel, ks. S. Ryłko, Kraków 1983, s. 136–137.
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sezonowym, okresowym, doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracow-
ników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub któ-
rych wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnione-
go przez pracodawcę użytkownika. Co więcej, zgodnie z art. 20 wspomnianej 
ustawy, zatrudnienie tymczasowe na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie 
może trwać zasadniczo dłużej niż 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. 
W konkluzji należy podkreślić, że zatrudnienie to z istoty rzeczy ma charakter 
nietrwały. W połączeniu ze wspomnianym wyżej uprawnieniem pracodawcy użyt-
kownika do rezygnacji, praca tymczasowa jawi się jako forma zatrudnienia bardzo 
ściśle uzależniona od warunków ekonomicznych. Realizacja umówionego zada-
nia zasadniczo oznaczać będzie więc zakończenie zatrudnienia tymczasowego.

Należy jednak podkreślić, że pracodawca użytkownik dysponuje instrumen-
tami prawnymi, umożliwiającymi urzeczywistnianie prawa do pracy pracowników 
tymczasowych. W związku z powyższym bardzo istotne znaczenie mają rozwią-
zania ustawowe służące nawiązaniu trwałej więzi prawnej, bezpośrednio między 
pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem po zakończeniu za-
trudnienia tymczasowego. W świetle art. 12 ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych, ustalenie między agencją a pracodawcą użytkownikiem warun-
ku niezatrudniania pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika 
po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne. Ten sam cel ma 
spełniać, jak się wydaje, regulacja zawarta w art. 23 ust. 3 wspomnianej usta-
wy. Przepis ten nakłada na pracodawcę użytkownika obowiązek informowania 
pracowników tymczasowych, w sposób przyjęty u tego pracodawcy użytkownika, 
o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników. Na-
leży jednak wyrazić ubolewanie nad tym, że naruszenie owego obowiązku nie 
wiąże się z żadnymi prawnymi sankcjami.

Praktykę stosowania przez pracodawców użytkowników polityki urzeczy-
wistniającej uprawnienia ludzi pracy niech zilustrują dane. Z przeprowadzonych 
w 2013 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej badań wynika, że naj-
więcej – bo 51% ogólnej liczby pracowników tymczasowych – świadczyło pracę 
przez okres do 3 miesięcy; na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy zatrudnionych 
było 40%; natomiast powyżej 12 miesięcy zaledwie 9%31. Jest sprawą oczywistą, 
że pracodawcy użytkownicy nie mogą być w żaden sposób przymuszani do sta-
łego zatrudniania dotychczasowych pracowników tymczasowych. Wydaje się jed-
nak, że znacząco oddziałując na kształt regulacji prawnej dotyczącej zatrudnienia 
tymczasowego, powinni być zainteresowani właściwym jej stosowaniem w prak-
tyce. Ustawodawca uwzględniając w regulacji prawnej wysuwane przez nich 
postulaty, jak się wydaje moralnie zobowiązał ich do wykorzystywania instytucji 
zatrudnienia tymczasowego zgodnie z jej przeznaczeniem – to znaczy w związku 

31 Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Warszawa 2014, http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=deta-
ils&sP=CONTENT,objectID,1025055 [dostęp: 8.09.2014].
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z krótkotrwałym zapotrzebowaniem na pracę. Tymczasem z obserwacji sposobu 
stosowania przepisów o pracy tymczasowej wynika, że pracownicy tymczasowi 
zatrudniani są do wykonywania prac, które nie mają charakteru zadaniowego, 
więc rezultatem zakończenia umowy z jednym pracownikiem jest skierowanie 
w jego miejsce kolejnego32.

5. Podsumowanie

Zatrudnienie tymczasowe w Polsce jest formą wykonywania pracy dla oko-
ło 560 tys.,osób33, co stanowi w przybliżeniu 5% ogółu zatrudnionych34. Jego 
oddziaływanie na rynek pracy jest zatem umiarkowane. Nie oznacza to jednak, 
że pracownicy tymczasowi mogą być traktowani przedmiotowo, jako narzędzia 
pracy służące wyłącznie pomnażaniu zysków.

Oceniając państwo jako regulatora stosunków prawnych związanych z za-
trudnieniem tymczasowym trzeba zauważyć jego wkład w zabezpieczenie in-
teresów osób wykonujących pracę tymczasową. Pracownicy tymczasowi mają 
zagwarantowane – na podstawie art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych – wszelkie uprawnienia, które przysługują pracownikom w tradycyj-
nym stosunku pracy. Pewne modyfikacje w tym zakresie wykazują ich uprawnienia 
urlopowe, których realizacja jest uzależniona od czasu pozostawania w dyspozy-
cji pracodawcy użytkownika35. Pozytywnie należy również ocenić zabieg ustawo-
dawcy polegający na nadaniu agencji pracy tymczasowej w art. 6 ust. 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia – statusu instytucji rynku pracy. Oznacza to, że poprzez 
wykonywanie usługi zatrudnienia tymczasowego bierze ona udział w realizacji za-
dań państwa w zakresie zwalczania bezrobocia.

Oceniając pracodawcę użytkownika jako pracodawcę pośredniego, trzeba 
niestety sformułować uwagi krytyczne. Przede wszystkim powstaje pytanie, czy 
w zatrudnieniu trwającym w ponad połowie przypadków przez okres do 3 miesię-
cy można kształtować sprawiedliwą politykę zatrudnienia? Jest to oczywiście py-
tanie retoryczne, bowiem w tak krótkim okresie pracownicy tymczasowi nie mają 
możliwości skorzystania z większości uprawnień zagwarantowanych im przez 
prawo w związku z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy.

32 Por. d. Makowski, Zatrudnianie pracowników tymczasowych, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” 2003, nr 12, s. 28.

33 Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2013 r. – ibidem, s. 18, z czego na podstawie 
umowy o pracę zatrudnionych było 43%, zaś na podstawie umów cywilnoprawnych 57%. 

34 Obliczenia własne na podstawie: T. Szulc, Praca w Polsce I-III 2014, http://www.egospodarka.
pl/112456,Praca-w-Polsce-I-III-2014,1,39,1.html, [dostęp: 8.09.2014], s. 1. Autorka podaje, że pod ko-
niec I kwartału 2014 r. liczba zatrudnionych w Polsce wynosiła ponad 11 mln. osób.

35 Odczytany a contrario przepis art. 10 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych pozwala wnioskować, że w przypadku zatrudnienia tymczasowego trwającego przez okres krót-
szy niż 6 miesięcy zasadniczo wyłączeniu uległa zasada udzielania urlopu wypoczynkowego w natu-
rze, co w sposób istotny narusza zasadę prawa do odpoczynku pracownika tymczasowego.
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Sprawiedliwy stosunek pracy tymczasowej powinien równoważyć interesy 
obu jego stron. Teoretyczna równość wobec prawa została zagwarantowana, 
w praktyce jednak wydaje się przeważać ekonomiczny interes strony pracodaw-
czej, a zatem agencji i pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy jest trak-
towany przedmiotowo – gdyby było inaczej, urzeczywistnienie w praktyce znajdo-
wałyby uprawnienia przysługujące mu jako podmiotowi pracy.

W ciągu trzech dekad od wydania encykliki Laborem exercens ustrój spo-
łeczno-ekonomiczny, w którym kształtowały się stosunki pracy ulegał wielu prze-
obrażeniom. Ukazały one, że nie tylko państwo należy widzieć w roli pracodawcy 
pośredniego, o którym pisał Papież Jan Paweł II. Gwałtowne przeobrażenia go-
spodarcze skłaniają do poszukiwań coraz to nowych pracodawców pośrednich. 
Istotne wydaje się w dalszym ciągu pytanie, czy kształtują oni sprawiedliwe sto-
sunki pracy, w których urzeczywistniane są obiektywne uprawnienia człowieka 
pracy. Odpowiedź na nie nadal czyni aktualną potrzebę podkreślania, że „pierw-
szą podstawą wartości pracy jest sam człowiek – jej podmiot” (LE 6). 





EMILIA LUCYNA CHOJNOWSKA*

Rodzina a praca

Od wieków nieprzerwanie Kościół otacza małżeństwo i rodzinę szczególną 
opieką1. O Janie Pawle II śmiało można mówić jako o Papieżu rodziny i życia, 
gdyż w te dziedziny angażował się szczególnie mocno. Troska o rodzinę, wie-
lokrotnie przez niego akcentowana, wiązała się przede wszystkim z uznaniem 
jej za fundament indywidualnego i społecznego życia każdego człowieka2. Zain-
teresowanie przedmiotowym zagadnieniem ma swoje źródło w funkcjonującym 
w świadomości każdego człowieka przekonaniu, że to właśnie rodzina stanowi 
integralną część każdego społeczeństwa, jest jego najmniejszą, a zarazem pod-
stawową komórką. Natomiast jej dobro to istotny komponent dobra wspólnego, 
czyli wartości wszystkich ludzi3.

Jan Paweł II wielokrotnie ukazywał wartość rodziny, czyniąc ją głównym te-
matem swoich przemówień, homilii i licznych tekstów. Także w encyklice społecz-
nej Laborem exercens, ogłoszonej 14 września 1981 r., poruszył to zagadnienie. 
We wstępie wskazał, że dokument ten został poświęcony nie tyle pracy, ile czło-
wiekowi w kontekście jego pracy. Należy podkreślić, że praca odgrywa bardzo 
istotną rolę w życiu każdego człowieka. Przede wszystkim stanowi ona podsta-
wę kształtowania życia rodzinnego, będącego jego naturalnym prawem, a także 

* eMiLia Lucyna cHoJnowska, studentka V roku prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01–938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Por. J. krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964–1994), Warszawa 1995, 
s. 174 i n.; p. MaJer, Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo ka-
noniczne a małżeństwo cywilne, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I 
Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14–16 stycznia 2003), red. 
A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 255–256.

2 S. HypŚ, Papież rodziny, „Głos dla Życia” 2005, nr 4 (75), s. 14. 
3 Por. p. HeMperek, Współpraca między Kościołem a państwem, [w:] Kościół i prawo, t. 4, red. 

J. Krukowski, H. Misztal, Lublin 1985, s. 85; J. krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji praw-
nych, Lublin 2000, s. 124 i n. 



88 Emilia L. Chojnowska

powołaniem. Według Jana Pawła II, rodzina i praca to dwa kręgi wartości, które 
muszą „łączyć się z sobą prawidłowo i wzajemnie się przenikać”. Założenie rodzi-
ny jest w dużym stopniu uwarunkowane przez pracę, bowiem wymaga ona środ-
ków niezbędnych do egzystencji, które w sposób kompleksowy zapewnia praca.

Papież w encyklice Laborem exercens wskazuje, że praca ma dwa zasadni-
cze znaczenia, które łączą się ze sobą i dopełniają. Pierwszym jest uwarunkowa-
nie życia rodziny i jej utrzymanie, drugi zaś ujawnia się poprzez urzeczywistnianie 
celu rodziny4. Ponadto Jan Paweł II podkreśla, że cały społeczno-etyczny wy-
miar pracy musi być układany z uwzględnieniem rodziny. Nie ulega wątpliwości, 
że to właśnie rodzina jest „pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego czło-
wieka” – dzięki pracy może istnieć.

W innym dokumencie, jakim jest adhortacja apostolska Redemptoris custos, 
Papież wskazuje, że szczególnym wyrazem miłości, która uświęca życie rodzinne 
jest praca zarobkowa podejmowana na rzecz rodziny przez mężczyzn5. Mówiąc 
o znaczeniu pracy ludzkiej, niejednokrotnie podkreślał także olbrzymią wartość, 
jaką stanowi praca kobiet, która powinna być należycie dowartościowana, bo-
wiem trudowi, jaki jest związany z wydaniem na świat potomstwa, z opieką i wy-
chowaniem, nie może się równać żadna praca zawodowa6.

Jan Paweł II często podejmował rozmowy z rządami krajów zachęcając, aby 
wyznacznikiem ich działań było uwzględnianie dobra rodziny i poszanowanie 
należnych jej praw. Odważną politykę społeczno-rodzinną uważał za przyszłość 
i nadzieję rozwoju państw7.

W Polsce sytuacja przedstawia się następująco. Art. 18 Konstytucji RP stano-
wi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i ro-
dzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej”8. Kierując się ową 
konstytucyjną zasadą, prawo pracy wprowadza szczególną ochronę pracownic 
rodzących i pracowników wychowujących potomstwo, mając na celu ułatwienie 
im łączenia obowiązków wynikających z dwóch bardzo istotnych sfer życia, jakimi 
są rodzina i praca zawodowa.

Jak wynika z badań rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Pola-
cy coraz później decydują się na założenie rodziny. Argumentują to złą sytuacją 
na rynku pracy oraz faktem, że rodzice nie otrzymują od państwa wsparcia w opie-
ce nad dzieckiem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2012 r. 
w Polsce zawarto prawie 3 tys. mniej małżeństw niż w 2011 r. Odkładanie decyzji 
o małżeństwie jest spowodowane przede wszystkim tym, że priorytetem dla mło-
dych jest zdobycie lepszego wykształcenia oraz uzyskanie chociażby względnej 

4 Jan paweł ii, Encyklika „Laborem exercens”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kra-
ków 1996, s. 165.

5 Jan paweł ii, Adhortacja apostolska Redemptoris custos, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Kraków 1996, s. 506.

6 s. HypŚ, op. cit., s. 15.
7 Ibidem, s. 14.
8 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
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stabilizacji finansowej. Konsekwencją tego nastawienia jest również rezygnowa-
nie z posiadania dzieci – w obawie przed bezrobociem oraz niską płacą. Wcho-
dzący w życie młodzi ludzie obawiają się ponadto, że nie sprostają rodzicielskim 
obowiązkom. Większość uczestniczących w badaniu młodych respondentów ak-
tualnie nie widzi szans na pogodzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. 
Bez wątpienia na współczesny sposób pojmowania małżeństwa i rodziny olbrzy-
mi wpływ ma z niepokojem obserwowany upadek obyczajów, a także porzuce-
nie wartości chrześcijańskich. Z jednej strony, coraz częściej mówi się o kryzysie 
małżeństwa i rodziny, z drugiej zaś – nie czyni się nic, co mogłoby zapewnić jej 
właściwe warunki, nie tylko te ekonomiczne, lecz także, a może i przede wszyst-
kim, niematerialne – duchowe.

Niestety, przedstawione dane statystyczne wskazują, że konieczne jest 
przeprowadzenie istotnych zmian w polskim systemie prawnym, polegających 
na wprowadzeniu przepisów, które byłyby bardziej przychylne rodzinie. Jedną 
z takich propozycji jest podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
Jednakże nie można zapominać, że wiele zależy od nas samych, warto więc wło-
żyć trochę wysiłku w to, aby pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową. Współ-
cześnie tradycyjne role rodzicielskie zmieniają się. Wszystko jest kwestią dobrej 
organizacji i warto podjąć to wyzwanie.





KATARZYNA SERAFIN*

Regulacje prawa pracy sprzyjające  
realizacji obowiązków rodzicielskich  

w zakresie opieki nad dzieckiem

Jak pisał Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens: „Praca stanowi pod-
stawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powoła-
niem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający 
z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą łączyć się z sobą prawidłowo 
i prawidłowo wzajemnie się przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakłada-
nia rodziny, rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, które w drodze 
zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę”1 Pisząc o wzajemnych powiązaniach 
między życiem rodzinnym a pracą Ojciec święty wskazał na dwojakie znaczenie 
pracy. W pierwszym ujęciu praca ma służyć utrzymaniu rodziny, w drugim – ma 
urzeczywistniać cele rodziny, w tym w szczególności wychowanie (LE, s. 35).

Uznając rodzinę za jedną z podstawowych i najważniejszych wartości w ży-
ciu człowieka, Jan Paweł II podkreślił szczególną rolę kobiety w kształtowaniu 
prawidłowych relacji rodzinnych, które w istotny sposób wpływają na właściwe 
funkcjonowanie społeczeństwa. Jego zdaniem, nadrzędnym celem kobiety jest 
realizacja zadań wypływających z „posłannictwa macierzyńskiego”. Uwypuklając 
rolę matki dostrzegał jednak problematykę aktywności zawodowej kobiet. W tym 
kontekście przekonywał, że rzeczywisty „awans społeczny” kobiety wiąże się 
z taką strukturą pracy, „aby kobieta nie musiała zań płacić rezygnacją ze swojej 
specyficznej odrębności ze szkodą dla rodziny, w której jako matka posiada rolę 
niezastąpioną” (LE, s. 71).

* Dr katarzyna seraFin, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Jan paweł ii, Laborem exercens – O pracy ludzkiej, Wrocław 1995, s. 34 – cytaty opatrzone 
skrótem tytułu pochodzą z tego wydania.
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Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonały się na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat prowadzą do wniosku, że realizacja postulatów zawartych 
w cytowanej encyklice wymaga od ustawodawcy przyjęcia unormowań prawnych, 
umożliwiających łączenie obowiązków wynikających z bycia rodzicem z aktyw-
nością zawodową. Należy przy tym podkreślić, że potrzeba rozwoju osobistego 
i chęć zrobienia kariery zawodowej to nie jedyne przyczyny leżące u podstaw 
znacznego wzrostu aktywności zawodowej kobiet w ostatnich kilku dziesięcio-
leciach. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany w strukturze za-
trudnienia jest wzrost kosztów utrzymania i spadek realnej wartości płac, czego 
istotną konsekwencją niejednokrotnie jest niemożność zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb rodziny, w której tylko jeden z jej członków osiąga dochód z pracy 
najemnej. Oznacza to, że podjęcie pracy zarobkowej przez kobietę często nie jest 
kwestią jej swobodnego wyboru, lecz wynika z konieczności podyktowanej troską 
o zapewnienie rodzinie godnych warunków życia.

Analizując regulacje polskiego prawa pracy można stwierdzić, że zawiera 
ono szereg rozmaitych rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków wynikają-
cych z roli rodzica z aktywnością zawodową. Dokonując charakterystyki statusu 
prawnego pracującego rodzica, z uwagi na tytuł niniejszego opracowania ogra-
niczę się wyłącznie do tych przepisów, które regulują sytuację pracownika już 
po narodzinach dziecka, pominę natomiast regulacje dotyczące uprawnień pra-
cującej kobiety w związku z ciążą.

Problematyka uprawnień pracowniczych związanych ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem została unormowana w dziale ósmym Kodeksu pracy zaty-
tułowanym „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. Zawarte tam 
regulacje w omawianym zakresie dotyczą przede wszystkim zwolnień od pracy 
o różnym charakterze (krótszych, dłuższych, płatnych, niepłatnych, przysługują-
cych jednemu bądź obojgu pracującym rodzicom).

Pierwszą kategorię uprawnień stanowią urlopy udzielane pracownikom 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do tej grupy należy zaliczyć 
urlop macierzyński podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy.

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy co do zasady w związku z uro-
dzeniem dziecka, jednak Kodeks pracy w art. 180 § 3 pozwala kobiecie wyko-
rzystać nie więcej niż 6 tygodni takiego urlopu przed przewidywaną datą porodu. 
W obecnym stanie prawnym, wprowadzonym przez ustawę nowelizacyjną z dnia 
6 grudnia 2008 r.2, podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego został uzależniony 
od liczby dzieci, które przyszły na świat przy jednym porodzie. W przypadku uro-
dzenia jednego dziecka urlop wynosi 20 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga 
dzieci – 31 tygodni, trojga – 33 tygodnie, czworga – 35 tygodni, i wreszcie w przy-
padku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie – 37 tygodni.

2 Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 
Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1654.
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Urlop macierzyński jest urlopem obligatoryjnym, a jego udzielenie nie jest 
uzależnione od spełnienia przez pracownicę dodatkowych, innych niż urodze-
nie dziecka, warunków. Kodeks pracy pozwala jednak pracownicy zrezygnować 
z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią po porodzie co naj-
mniej 14 tygodni tego urlopu. Zatem w zakresie owych 14 tygodni pracodawca 
ma bezwzględny obowiązek udzielenia pracownicy urlopu macierzyńskiego3. Ma 
to związek z jedną z funkcji tego urlopu. Bliski kontakt z matką w pierwszych 
tygodniach po urodzeniu jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju dziecka. 
Stąd, sprawowanie opieki nad dzieckiem jest jednym z celów tego urlopu, ale nie 
jedynym. Zwolnienie od pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego ma także istotne 
znaczenie dla młodej mamy ze względów zdrowotnych. Jest to czas przeznaczo-
ny przede wszystkim na regenerację organizmu kobiety i powrót do równowagi 
po stanie ciąży i porodzie, co należy uznać za pierwotny cel urlopu macierzyń-
skiego. Wskazują na to regulacje dotyczące pracownicy, która urodziła martwe 
dziecko bądź dziecko, które zmarło przed upływem 8 tygodni życia. Zgodnie 
z art. 1801 § 1 k.p., urlop macierzyński również w takich wypadkach przysługuje 
kobiecie, a jego wymiar wynosi 8 tygodni po porodzie. Pracownica ma również 
prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego w sytuacji, kiedy dziecko po porodzie 
wymaga opieki szpitalnej. W tym ostatnim wypadku osiem tygodni po porodzie 
kobieta musi wykorzystać mimo pobytu dziecka w szpitalu. Pozostała część urlo-
pu może być natomiast wykorzystana przez pracownicę w terminie późniejszym, 
po wyjściu dziecka ze szpitala. Ponadto, ustawodawca przyznał prawo do urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze nie niższym niż 8 tygodni po porodzie pracownicy, 
która po urodzeniu dziecka rezygnuje z jego wychowania i oddaje je innej osobie 
w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka (art. 182 k.p.).

Zasadniczo prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje matce dziecka. 
Jednak kodeks przewiduje również przypadki, w których z urlopu macierzyń-
skiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka. Prawo do urlopu macierzyńskie-
go przysługuje pracownikowi będącemu ojcem dziecka w sytuacji zgonu matki 
w trakcie trwania tego urlopu. Ojciec może również wykorzystać część urlopu 
macierzyńskiego przypadającą na czas pobytu matki dziecka w szpitalu ze wzglę-
du na jej stan zdrowia uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dziec-
kiem. W obu sytuacjach prawo do korzystania z urlopu macierzyńskiego prze-
chodzi niejako „automatycznie” na ojca dziecka, bez konieczności podejmowania 
dodatkowych czynności w tym zakresie, w szczególności nie jest ono uzależnione 
od wcześniejszego uzyskania zgody matki dziecka..

Nieco inna sytuacja została unormowana w art. 180 § 5 i 6 k.p. Przepi-
sy te zakładają możliwość wykorzystania przez pracownika ojca wychowu-
jącego dziecko części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka 
dziecka. W tym przypadku skorzystanie przez pracownika z urlopu macierzyńskiego 

3 Wyjątkiem jest sytuacja, gdy całkowity wymiar urlopu macierzyńskiego jest niższy niż 14 tygo-
dni, o czym będzie jeszcze mowa później.
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wymaga spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, matka dziecka musi zrezy-
gnować z części urlopu macierzyńskiego, przy czym należy podkreślić, że jest 
to dobrowolna decyzja pracownicy. Po drugie, pracownik razem z oświadcze-
niem matki dziecka o rezygnacji z części urlopu musi złożyć u swojego praco-
dawcy wniosek o udzielenie części urlopu pozostałej do wykorzystania. Uzależ-
nienie możliwości skorzystania przez pracownika ojca z urlopu macierzyńskiego 
od wcześniejszej rezygnacji z takiego urlopu matki dziecka jest oczywiste. Jednak 
z brzmienia art. 180 § 6 k.p. można wywnioskować, że ta zależność działa rów-
nież w odwrotnym kierunku. Przepis ten bowiem wymaga, by do wniosku o re-
zygnację z części urlopu pracownica dołączyła zaświadczenie pracodawcy za-
trudniającego ojca wychowującego dziecko, które potwierdza termin rozpoczęcia 
przez pracownika urlopu macierzyńskiego wskazany w jego wniosku o udzielenie 
tego urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu 
przez matkę. Wynika stąd, że podstawowy urlop macierzyński musi być wykorzy-
stany w pełnym wymiarze.

Kodeks pracy przewiduje także dodatkowy urlop macierzyński. Jest to sto-
sunkowo nowa instytucja prawna, którą wprowadziła do polskiego prawa pracy 
w roku 2008 wspomniana już wcześniej ustawa nowelizacyjna. Urlop ten ma jed-
nak nieco inny charakter niż podstawowy urlop macierzyński. Zgodnie z art. 1821 
k.p., dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się jednorazowo albo w dwóch 
częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia 
lub jego wielokrotności bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu 
macierzyńskiego4. Należy zatem przyjąć, że minimalny wymiar dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego wynosi jeden tydzień, a maksymalny jest uzależniony 
od tego, ile dzieci przyszło na świat przy jednym porodzie. W przypadku uro-
dzenia jednego dziecka wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w chwili 
wejścia w życie niniejszej regulacji (1 stycznia 2010 r.) wynosił maksymalnie 2 
tygodnie, zaś w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka maksymalnie 
3 tygodnie. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizacyjnej, wymiar ten miał być 
stopniowo wydłużany, by docelowo w 2014 r. osiągnąć odpowiednio 6 i 8 tygodni5.

Jak już wcześniej wskazałam, mimo podobnego celu charakter prawny obu 
urlopów jest różny. Dodatkowy urlop macierzyński może być udzielony pracow-
nicy lub pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko. Wypada przy tym zazna-
czyć, że z urlopu tego nie mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice. Mogą się 
jednak nim podzielić w ten sposób, że jedną część wykorzysta matka dziecka, 
a drugą ojciec. Urlop ten jest udzielany wyłącznie na pisemny wniosek osoby 

4 Możliwość podzielenia urlopu na dwie części wprowadziła ustawa z dnia 28 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 675.

5 Należy w tym miejscu uściślić, że ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 675, wchodząca w życie dnia 17 czerwca 
2013 r., zmieniła brzmienie art. 1821 k.p., wprowadzając m.in. do treści tego przepisu już tylko wymiar 
6 i 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
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ubiegającej się o jego wykorzystanie, a więc nie ma charakteru obligatoryjnego. 
Jeśli jednak wniosek o jego wykorzystanie zostanie złożony, to bezwzględnie wią-
że pracodawcę. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego po-
winien być złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzy-
stania z tego urlopu. Należy w nim określić wymiar urlopu, z którego pracownica 
(albo pracownik) chce skorzystać oraz termin zakończenia podstawowego urlopu 
macierzyńskiego. Ponadto, w przypadku, gdy wniosek dotyczy drugiej części do-
datkowego urlopu macierzyńskiego, należy w nim wskazać termin zakończenia 
pierwszej części urlopu oraz okres urlopu wykorzystanego do tej pory.

Kolejną cechą charakterystyczną dodatkowego urlopu macierzyńskiego, od-
różniającą go od urlopu podstawowego, jest możliwość połączenia go z wykony-
waniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego 
takiego urlopu6. Przepisy zezwalają bowiem na wykonywanie pracy w trakcie korzy-
stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze nie wyższym niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy. Osoba korzystająca z urlopu określa w stosownym 
wniosku wymiar czasu pracy i okres łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy. Należy przy tym podkreślić, że decyzja o łączeniu urlopu 
ze świadczeniem pracy nie musi być podjęta równocześnie z decyzją o skorzysta-
niu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, bowiem zgodnie z art. 1821 § 6 k.p., 
podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Wniosek ten ma dla pracodawcy 
charakter wiążący – co do zasady musi go uwzględnić, chyba że jest to niemożliwe 
ze względu na organizację pracy bądź rodzaj pracy wykonywanej przez pracow-
nika. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika 
na piśmie o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku.

Zarówno w czasie korzystania z urlopu podstawowego, jak i dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego pracownicy (pracownikowi) przysługuje zasiłek macie-
rzyński z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa7. Wysokość zasiłku jest równa kwocie 100% 
lub 80% wynagrodzenia (w zależności od trybu udzielania), jednak w przypad-
ku łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z zatrudnieniem w niepełnym 
wymiarze czasu pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, wysokość zasiłku po-
mniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łą-
czy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy 
u tego pracodawcy8.

6 Wprawdzie żaden przepis Kodeksu pracy wyraźnie nie zabrania podejmowania pracy w cza-
sie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego, niemniej jednak kłóciłoby się to z podstawowym 
celem tego urlopu, jakim jest regeneracja sił po przebytym porodzie i powrót organizmu kobiety do sta-
nu fizjologicznego sprzed ciąży. Podjęcie pracy mogłoby ten czas znacznie wydłużyć niosąc ze sobą 
ryzyko spowodowania komplikacji zdrowotnych. 

7 Dz. U. 2005, nr 3, poz. 267 ze zm. 
8 Zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r., t. jedn., Dz. U. 2005, nr 31, poz. 267 ze zm.
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Polski ustawodawca przyznał prawo do analogicznych urlopów także takim 
pracownikom, którzy wychowują dziecko nie będąc jego biologicznymi rodzica-
mi. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik przyjmujący dziecko na wy-
chowanie ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop ten 
przysługuje dwóm kategoriom pracowników – pracownikom, którzy przyjęli dziec-
ko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania w sprawie przysposobienia dziecka oraz pracownikom przyjmują-
cym dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej.

Od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go jest uzależniony od liczby dzieci przyjętych przez pracownika na wychowanie 
i kształtuje się analogicznie do urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 183 §1 
k.p., wymiar urlopu wynosi 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka 
na wychowanie, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci 
na wychowanie, 33 tygodnie w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzie-
ci, 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci i 37 tygodni 
w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci na wychowanie, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, zaś w przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Jeśli natomiast pracownik 
przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia lub dziecko do 10 roku 
życia, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop 
na warunkach urlopu macierzyńskiego jest krótszy. Przysługuje wtedy w wymia-
rze 9 tygodni.

Powoływana już wcześniej ustawa nowelizacyjna z 6 grudnia 2008 r. także 
pracownikom przyjmującym dziecko na wychowanie dała możliwość skorzysta-
nia z fakultatywnego dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 
Wymiar urlopu jest uzależniony od liczby i wieku dzieci przyjętych na wychowanie. 
Podobnie jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tak i tutaj usta-
wa zakłada stopniowe wydłużanie wymiaru urlopu. W dniu wejścia w życie prze-
pisów regulujących tę instytucję wymiar urlopu w przypadku pojedynczej adopcji 
wynosił maksymalnie dwa tygodnie, przy jednoczesnym przyjęciu na wychowanie 
dwojga lub więcej dzieci maksymalnie trzy tygodnie, a w przypadku adopcji dziec-
ka w wieku do 7 roku życia lub do 10 roku życia, gdy podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, wymiar urlopu wynosił jeden tydzień. W latach 2012–2013 
wymiar urlopu wynosił maksymalnie odpowiednio cztery, sześć i dwa tygodnie, 
by docelowo w roku 2014 osiągnąć wymiar sześciu, ośmiu i trzech tygodni9. Za-
sady korzystania z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego są 
takie same, jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, 

9 Również w odniesieniu do tego urlopu cytowana już ustawa z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. 2013, 
poz. 675, zmieniła brzmienie przepisu m.in. w zakresie jego maksymalnego wymiaru, wskazując tylko 
wymiar 6, 8 i 3 tygodni.
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że urlop ten może być udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach, przypada-
jących bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotno-
ści na pisemny wniosek pracownika. Ponadto można go łączyć z wykonywaniem 
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy, który takiego urlopu 
udzielił.

Podobnie jak pracownikom będącym rodzicami biologicznymi, także pra-
cownikom przyjmującym dziecko na wychowanie w trakcie korzystania z urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, zarówno w wariancie podstawowym, jak 
i dodatkowym, przysługuje zasiłek macierzyński.

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem można przedłużyć, korzystając 
z najnowszej instytucji prawa pracy w zakresie uprawnień związanych z rodziciel-
stwem, czyli urlopu rodzicielskiego. Został on wprowadzony do Kodeksu pracy 
ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych in-
nych ustaw10. Zgodnie z wolą ustawodawcy, urlop rodzicielski daje pracownikowi 
możliwość wydłużenia płatnego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem, stąd 
jedyną przesłanką nabycia prawa do tego urlopu jest uprzednie wykorzystanie 
urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego w pełnym wymiarze. Urlop 
ten jest udzielany na wniosek i przysługuje pracownikowi w wymiarze maksymal-
nie 26 tygodni bez względu na liczbę dzieci, które przyszły na świat przy jednym 
porodzie. Zgodnie z przepisami kodeksu, urlop rodzicielski może być udzielony 
jednorazowo albo w nie więcej niż trzech częściach. W tym drugim wypadku mu-
szą być jednak spełnione dwa warunki. Po pierwsze, części urlopu należy wyko-
rzystać bezpośrednio jedna po drugiej, co oznacza, że nie może być między nimi 
ani jednego dnia przerwy. Po drugie, żadna z części nie może trwać krócej niż 8 
tygodni.

Co do zasady, z urlopu może korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. 
W równym stopniu dotyczy to rodziców biologicznych i adopcyjnych. Kodeks pra-
cy przewiduje w tym zakresie różne warianty korzystania z urlopu. Na przykład, 
w przypadku podzielenia urlopu na części rodzice mogą korzystać z niego wy-
miennie. Możliwe jest także jednoczesne korzystanie z tego urlopu przez oboje 
rodziców z zastrzeżeniem, że łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 ty-
godni, co w rezultacie oznacza skrócenie faktycznego okresu sprawowania opieki 
nad dzieckiem11.

Chociaż prawo do urlopu rodzicielskiego zostało przyznane zarówno mat-
ce, jak i ojcu dziecka, to wydaje się, że decyzja o tym, które z rodziców i w ja-
kim zakresie będzie korzystać z tego urlopu, należy w przeważającej mierze 
do matki dziecka. Kodeks przewiduje bowiem dwa alternatywne tryby udzielania 
tego urlopu rzutujące ponadto na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Pierwszy 
z trybów został uregulowany w art. 1791 k.p. Zgodnie z tym przepisem, matka 

10 Dz. U. 2013, poz. 675.
11 W takim wypadku okresy korzystania z urlopu przez każdego z rodziców podlegają zsumowaniu.
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dziecka nie później niż 14 dni po porodzie może złożyć wniosek o udzielenie 
jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze12. W takim przypadku przez cały okres korzystania ze wszystkich wy-
żej wymienionych urlopów będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w stałej 
wysokości stanowiącej równowartość 80% wynagrodzenia. Przepisy dają matce 
możliwość późniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, który będzie mógł wte-
dy wykorzystać ojciec dziecka, ale trzeba podkreślić, że zasiłek macierzyński wy-
płacany przez czas korzystania z urlopu rodzicielskiego wyniesie w takiej sytuacji 
tylko 60% wynagrodzenia.

Drugi tryb, przewidziany w art. 1821a k.p., daje możliwość złożenia wniosku 
o urlop rodzicielski w terminie późniejszym. Z reguły nastąpi to w czasie korzy-
stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdyż wniosek o udzielenie urlopu 
rodzicielskiego należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpo-
częciem korzystania z tego urlopu. Wniosek taki może złożyć matka bądź ojciec 
dziecka bez względu na to, które z rodziców korzysta z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego. W czasie trwania urlopu rodzicielskiego, udzielonego w tym trybie, 
pracownikowi korzystającemu z takiego urlopu będzie przysługiwał zasiłek macie-
rzyński w wysokości 60% wynagrodzenia.

Urlop rodzicielski, podobnie jak dodatkowy urlop macierzyński, można łączyć 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie 
wyższym niż pół etatu.

Ostatni z płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem to urlop ojcowski. 
Został on wprowadzony do Kodeksu pracy wspomnianą już wcześniej ustawą 
nowelizacyjną z 6 grudnia 2008 r. Jest to własne uprawnienie pracownika ojca, 
niezależne od innych urlopów związanych z rodzicielstwem. Intencją ustawodaw-
cy było wyrównanie, przynajmniej w pewnym zakresie, naturalnej dysproporcji 
świadczeń rodzicielskich kobiet i mężczyzn oraz umożliwienie mężczyźnie bliż-
szego kontaktu z dzieckiem w pierwszych miesiącach życia. Urlop ten przysługuje 
pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze dwóch tygodni13.

W aktualnym brzmieniu przepisu, nadanym przez nowelizację Kodeksu 
pracy z dnia 25 listopada 2010 r.14, uprawnienie to przyznaje się zarówno ojcu 
biologicznemu, jak i pracownikowi, który przysposobił dziecko. Z urlopu ojcow-
skiego pracownik może skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca 
życia (w przypadku ojca biologicznego), albo do upływu 12 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej 

12 W odniesieniu do rodziców adopcyjnych termin czternastodniowy liczy się od przyjęcia dziec-
ka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie przysposobienia dziecka lub od przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

13 Taki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi od 1 stycznia 2012 r. Od czasu wejścia w życie tej 
regulacji prawnej (1 stycznia 2010 r.) do końca roku 2011 wymiar urlopu ojcowskiego wynosił jeden tydzień.

14 Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1655.
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niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec któ-
rego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez nie 10 roku życia. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek 
pracownika, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpo-
częciem korzystania z urlopu. Wniosek pracownika jest wiążący dla pracodawcy.

Poza płatnymi urlopami związanymi z rodzicielstwem Kodeks pracy przewi-
duje także bezpłatny urlop wychowawczy. Z urlopu takiego może skorzystać mat-
ka lub ojciec dziecka pod warunkiem posiadania co najmniej sześciomiesięczne-
go stażu pracy, przy czym do okresu tego wliczane są również poprzednie okresy 
zatrudnienia. Ustawodawca wyraźnie określił cel tego urlopu – jest on udzielany 
pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to naj-
dłuższy z urlopów związanych z rodzicielstwem – przysługuje co do zasady w wy-
miarze do trzydziestu sześciu miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko piątego roku życia. Pracownik może też skorzystać z urlopu wychowaw-
czego w wymiarze do trzydziestu sześciu miesięcy, nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia, jeśli z powodu stanu zdrowia dziecka potwierdzone-
go orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko 
wymaga osobistej opieki pracownika. Co ważne, okres urlopu wychowawczego, 
w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze.

Urlopu wychowawczego udziela się na pisemny wniosek pracownika, któ-
ry powinien być złożony na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu 
określonym we wniosku. Wniosek taki jest wiążący dla pracodawcy. Zważywszy, 
że urlop wychowawczy może być wykorzystany w częściach (maksymalnie pię-
ciu) pracownik we wniosku powinien wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia 
urlopu wychowawczego oraz okres urlopu, który dotychczas został wykorzystany 
na dane dziecko. Zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi urlopu wy-
chowawczego, pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany 
we wniosku pracownika15. Z powyższego wynika, że to do pracownika należy 
decyzja, jak długo będzie korzystał z urlopu wychowawczego. Wyjątek stanowi 
sytuacja, w której wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony 
po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę. 
W tym przypadku wniosek ma również charakter wiążący, ale pracodawca udziela 
pracownikowi urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę 
wskutek dokonanej czynności.

Biorąc pod uwagę fakt, że urlop wychowawczy może być udzielony na sto-
sunkowo długi okres, w praktyce może zdarzyć się, że pracownik przebywający 
na takim urlopie nie będzie chciał z różnych przyczyn dłużej z niego korzystać. 
Uwzględniając taką ewentualność ustawodawca dał pracownikowi możliwość 
rezygnacji z urlopu. Zgodnie z art. 1863 k.p., pracownik może zrezygnować 

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, Dz. U. 2013, poz. 1139.
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z urlopu w każdym czasie pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy albo 
po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem 
zamierzonego podjęcia pracy. W tym ostatnim wypadku zgoda pracodawcy nie 
jest wymagana, decyzja pracownika jest bowiem wiążąca dla pracodawcy. Termin 
trzydziestodniowy ma służyć pracodawcy na przygotowanie się do ponownego 
podjęcia pracy przez pracownika.

W obecnym brzmieniu przepisy Kodeksu pracy nie przyznają pierwszeństwa 
w ubieganiu się o urlop wychowawczy pracownicy będącej matką dziecka. Nie ma 
znaczenia, które z rodziców występuje z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. 
Poza tym Kodeks pracy zezwala na jednoczesne korzystanie z takiego urlopu 
obojgu rodzicom przez okres nieprzekraczający czterech miesięcy. Co więcej, 
ustawa nowelizacyjna z dnia 26 lipca 2013 r.16 wprowadziła do Kodeksu pracy 
wyłączne prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego w wymiarze jednego 
miesiąca dla każdego z rodziców. Oznacza to, że w praktyce w przypadku korzy-
stania przez jednego z rodziców z urlopu wychowawczego maksymalny okres 
tego urlopu wynosi 35 miesięcy. Urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy jest możli-
wy do wykorzystania przez jednego z rodziców tylko w przypadkach enumeratyw-
nie wyliczonych w ustawie – jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje, nie przysługuje 
mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo władza taka uległa ogranicze-
niu lub zawieszeniu. Urlop w pełnym wymiarze przysługuje również w sytuacji, 
gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Jak już wcześniej wspomniałam, urlop wychowawczy jest udzielany pracow-
nikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Nie wyklucza to jed-
nak łączenia takiego urlopu z aktywnością zawodową. Ustawodawca przyznał 
pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego prawo do podjęcia pra-
cy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Pracownik może też 
podjąć inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Jest to zrozumiałe zważyw-
szy, że urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Wspomnieć jednak należy, 
że powyższa aktywność pracownika w czasie trwania urlopu wychowawczego 
jest dozwolona pod warunkiem, że nie wyłącza możliwości sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem. Jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprze-
stał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, to zgodnie z art. 1862 § 2 k.p., 
wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie ustalonym, 
ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcze-
śniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Urlop wychowawczy ma charakter fakultatywny – pracownik może z niego 
skorzystać, ale nie musi. Mając na względzie fakt, że brak dochodów w czasie 
korzystania z urlop wychowawczego może skłaniać pracownika do rezygnacji 
z tego uprawnienia, ustawodawca przewidział jeszcze inną możliwość, z której 

16 Dz. U. 2013, poz. 1028.



101Regulacje prawa pracy sprzyjające realizacji obowiązków rodzicielskich…

pracownik może skorzystać. Zgodnie z art. 1867§ 1 k.p., pracownik uprawniony 
do urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o obniżenie wymiaru 
czasu pracy do wymiaru nie niższego niż pół etatu w okresie, w którym mógłby ko-
rzystać z urlopu wychowawczego. Taki wniosek, podobnie jak wniosek o udziele-
nie urlopu wychowawczego, jest wiążący dla pracodawcy. Powyższe rozwiązanie 
z jednej strony daje pracownikowi w pewnym zakresie możliwość sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, zaś z drugiej – pozwala mu osiągać jakiś dochód, 
co może przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej jego rodziny.

W dziale ósmym Kodeksu pracy, poza wymienionymi urlopami, przewidziane 
są jeszcze krótkie płatne zwolnienia od pracy, związane ze sprawowaniem obo-
wiązków rodzicielskich. Pierwsze ze zwolnień przewidziane jest zarówno dla pra-
cowników będących biologicznymi rodzicami dziecka, jak i dla rodziców adopcyj-
nych. Zgodnie z art. 188 k.p., pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno 
dziecko do lat 14 przysługuje płatne zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni 
w ciągu roku kalendarzowego. Należy przy tym zaznaczyć, że z tego uprawnie-
nia może skorzystać tylko jedno z rodziców. W literaturze pojawiają się poglądy, 
że zwolnienie to w obecnym kształcie nie pełni już takiej roli społeczno-gospodar-
czej, dla jakiej zostało powołane. Pracodawca nie ma bowiem prawnej możliwości 
kontroli, czy te dni wolne rzeczywiście zostały wykorzystane w celu sprawowania 
opieki nad dzieckiem17.

Drugie zwolnienie, o bardzo specyficznym charakterze, przysługuje wyłącz-
nie pracownicy będącej matką biologiczną dziecka. Chodzi o przerwy na kar-
mienie piersią. Zgodnie z art. 187 k.p., przysługują one pracownicy karmiącej 
dziecko piersią, zatrudnionej na czas dłuższy niż cztery godziny dziennie. Jeśli 
pracownica karmi jedno dziecko, przysługują jej dwie półgodzinne przerwy wli-
czane do czasu pracy, zaś w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, 
długość każdej z przerw wzrasta do 45 minut. Na wniosek pracownicy przerwy te 
mogą być jej udzielane łącznie. W praktyce oznacza to najczęściej, że pracowni-
ca później zaczyna albo wcześniej kończy pracę. Jeśli czas pracy pracownicy nie 
przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa (półgodzinna 
lub czterdziestopięciominutowa w zależności od liczby dzieci karmionych piersią).

Kolejne uprawnienie pracownicze o innym charakterze niż urlopy związane 
z rodzicielstwem i zwolnienia od pracy przybiera postać zakazu adresowanego 
do pracodawcy. Chodzi tu o zakaz zatrudniania pracowników opiekujących się 
dzieckiem do lat czterech w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w sys-
temie przerywanego czasu pracy oraz o zakaz delegowania pracownika poza 
stałe miejsce pracy. Celem ustanowienia powyższych zakazów było uchronienie 

17 M. Latos-Miłkowska, Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem, [w:] Współcze-
sne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, 
s. 227. Autorka wskazuje, że pracownicy najczęściej traktują te dni jako przedłużenie urlopu wypo-
czynkowego. Jej zdaniem cel, jakiemu miały służyć tzw. „dni na dziecko” obecnie może być realizowa-
ny w drodze tzw. urlopu na żądanie.
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pracowników przed dodatkowymi utrudnieniami w sprawowaniu osobistej opieki 
nad dzieckiem, jakie łączą się z wykonywaniem pracy we wskazanych warun-
kach. Zakazy te jednak nie mają charakteru bezwzględnego – uchyla je zgoda 
pracownika. Dodać przy tym należy, że w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka 
lub jego opiekunowie są zatrudnieni, z prawa odmowy świadczenia pracy w go-
dzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy oraz 
delegowania poza stałe miejsce pracy może skorzystać tylko jedno z nich.

Korzystanie przez pracownika z uprawnień związanych z rodzicielstwem 
dla pracodawcy zwykle łączy się z obciążeniami o różnym charakterze. Nie ulega 
wątpliwości, że w tej sytuacji byłby on skłonny pozbyć się takiego pracownika 
– „wymienić” go na kogoś bardziej dyspozycyjnego i efektywnego. Stąd, korzy-
stanie z przywilejów związanych z rodzicielstwem musi być zabezpieczone przed 
ewentualnością utraty pracy lub pogorszeniem sytuacji pracownika. Ustawodaw-
ca przyznaje taką ochronę pracownikom korzystającym z urlopów związanych 
z rodzicielstwem. Realizowana jest ona za pomocą instytucji dwojakiego rodzaju 
– szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy, polegającej na zakazie wypowie-
dzenia i rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę oraz gwarancji powrotu 
na stanowisko pracy po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu.

Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę dotyczy wszystkich pra-
cowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, z wyjątkiem 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na okres próbny nieprzekra-
czający jednego miesiąca. Nie ma on jednak charakteru jednolitego. Najsilniejsza 
ochrona dotyczy osób korzystających z urlopów: macierzyńskiego podstawowe-
go i dodatkowego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (podstawowe-
go i dodatkowego), urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Oznacza 
to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi ko-
rzystającemu z takiego urlopu. Natomiast, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło przed 
skorzystaniem przez pracownika z tego urlopu, a umowa miałaby się rozwiązać 
w trakcie korzystania z urlopu, to pracodawca powinien cofnąć oświadczenie 
woli o wypowiedzeniu. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystają-
cym z jednego z wymienionych urlopów jest dopuszczalne jedynie w przypadku 
upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Możliwe jest również rozwiązanie umowy 
o pracę w trybie niezwłocznym z przyczyn zawinionych przez pracownika pod wa-
runkiem, że zakładowa organizacja związkowa reprezentująca takiego pracowni-
ka wyraziła na to zgodę.

W odniesieniu do pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego 
ochrona trwałości stosunku pracy jest nieco słabsza. Wprawdzie przepis art. 1861 
k.p. zawiera sformułowanie, że w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wy-
chowawczy do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowie-
dzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, ale w § 2 tego przepisu 
wskazuje się, że jeśli wniosek o udzielenie urlopu został złożony już po doko-
naniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy, to umowa rozwiązuje się 
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w terminie wynikającym z tej czynności. Oznacza to, że złożenie wniosku o urlop 
po dokonaniu przez pracodawcę wypowiedzenia nie pociąga za sobą koniecz-
ności wycofania oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W takim przypadku urlop 
wychowawczy trwa do dnia rozwiązania umowy. Poza tym pracodawca może roz-
wiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego 
nie tylko z powodu upadłości bądź likwidacji oraz z przyczyn zawinionych przez 
pracownika, lecz także w przypadku zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników określonych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników18.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja pracownika uprawnionego do urlopu wy-
chowawczego, który zamiast korzystać z urlopu złożył do pracodawcy wniosek 
o obniżenie wymiaru czasu pracy. W tym wypadku pracodawca nie może wy-
powiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku 
do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż 
przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy w tym okresie może nastą-
pić z powodu upadłości bądź likwidacji, a także z przyczyn zawinionych przez pra-
cownika. Pracodawca będzie mógł również wypowiedzieć pracownikowi umowę 
na podstawie cytowanej wcześniej ustawy o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
i to zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych, przy czym w tym 
drugim przypadku tylko wtedy, gdy reprezentująca pracownika zakładowa organi-
zacja związkowa nie złożyła sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania od praco-
dawcy zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu (dotyczy to tylko pracowni-
ków zrzeszonych w związku zawodowym lub objętych ochroną związku).

Pracownicy, z którymi pracodawca w sposób niezgodny z prawem rozwiązał 
umowę o pracę, mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie 
do pracy. W takim wypadku sąd jest związany roszczeniem pracownika. Wyjątko-
wo tylko może orzec o odszkodowaniu, gdy przywrócenie do pracy jest niemoż-
liwe z powodu upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Co ważne, pracownikowi 
przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania 
bez pracy.

Zabezpieczenie interesów pracownika korzystającego z jednego z urlopów 
związanych z rodzicielstwem jest realizowane również w postaci gwarancji powro-
tu na stanowisko pracy po zakończeniu korzystania z urlopu. Zgodnie z art. 1832 
k.p., pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego oraz urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego (także dodatkowego) powrót do pracy na dotychczasowe stano-
wisko, a jeśli nie jest to możliwe – na stanowisko równorzędne ze stanowiskiem 
zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko odpowiadające 

18 Dz. U. 2003, 90, poz. 844 ze zm.
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jego kwalifikacjom zawodowym. Dotyczy to również pracownika powracającego 
do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Co istotne, pra-
cownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby nie ko-
rzystał z urlopu. To oznacza, że pracodawca musi uwzględnić wszystkie zmiany 
w wysokości wynagrodzenia, do jakich doszło w zakładzie pracy w okresie, w któ-
rym pracownik przebywał na urlopie19.

Natomiast pracownik, który korzystał z urlopu wychowawczego ma zagwa-
rantowany powrót do pracy na równi z pracownikami wracającymi po urlopie ma-
cierzyńskim, ale tylko w zakresie stanowiska pracy. Jeśli nie jest możliwe zapew-
nienie pracownikowi dotychczasowego stanowiska pracy, pracodawca powinien 
dopuścić pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu bądź na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifi-
kacjom zawodowym. Słabsza jest natomiast ochrona dotycząca wynagrodzenia 
za pracę. Przepis art. 1864 k.p. gwarantuje pracownikowi jedynie wynagrodzenie 
nie niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego na dotychczasowym sta-
nowisku pracy w dniu powrotu do pracy po zakończeniu urlopu20.

Wszystkie opisane rozwiązania prawne, zawarte w dziale ósmym Kodeksu 
pracy, nie są jedynymi uprawnieniami pracowniczymi sprzyjającymi realizacji obo-
wiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Regulacje wspo-
magające pracowników w tym zakresie można znaleźć także w innych działach 
kodeksu – m.in. w przepisach dotyczących czasu pracy i urlopów pracowniczych.

W zakresie przepisów regulujących czas pracy wskazać należy przede 
wszystkim na wybrane systemy czasu pracy, które szczególnie sprzyjają realizacji 
obowiązków rodzicielskich związanych z opieką nad dzieckiem. W literaturze jako 
jeden z takich systemów wymienia się zadaniowy czas pracy, w którym pracownik 
rozliczany jest z wykonanych zadań, co pozwala mu na znaczną swobodę w orga-
nizowaniu czasu pracy21. W moim przekonaniu na uwagę zasługują jeszcze dwa 
inne systemy, które przynajmniej w pewnym zakresie pozwoliłyby obojgu pracu-
jącym rodzicom łączyć wykonywanie pracy i sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
Chodzi o system pracy weekendowej i system skróconego tygodnia pracy. Przy 
założeniu, że jedno z rodziców pracowałoby w systemie weekendowym, a drugie 
w systemie skróconego tygodnia pracy w układzie od poniedziałku do czwartku, 
mogliby oni wymieniać się obowiązkami w zakresie opieki nad dzieckiem bez 
konieczności rezygnowania z pracy lub angażowania w opiekę nad dzieckiem 
osób trzecich. Taką możliwość dałoby też zatrudnienie pracownika w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, zwłaszcza przy wykorzystaniu innej instytucji przewidzia-
nej w przepisach o czasie pracy – indywidualnego rozkładu czasu pracy. Zgod-

19 M. nałęcz, Wydłużenie urlopu macierzyńskiego i inne prorodzinne zmiany w prawie pracy, 
„Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 2, s. 64–65.

20 Ibidem, s. 65.
21 Por. M Latos-Miłkowska, op. cit., s. 226.
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nie z art. 142 k.p., taki rozkład czasu pracy może być wprowadzony w każdym 
systemie czasu pracy na pisemny wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, 
że wniosek w tej sprawie nie ma charakteru wiążącego dla pracodawcy.

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 12 lipca 2013 r.22 wprowadziła również 
możliwość zastosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny 
rozpoczynania pracy w dniach roboczych wynikających z rozkładu, jak również 
określającego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpo-
częcia pracy w takim dniu. Instytucję tę określa się mianem ruchomego czasu 
pracy. Nie ulega wątpliwości, że może być ona bardzo przydatna w łączeniu pracy 
zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi, zwłaszcza godzeniu obowiązków w za-
kresie sprawowania opieki nad dzieckiem przez dwoje rodziców będących pra-
cownikami. Ruchomy czas pracy może być wprowadzony na mocy układu zbio-
rowego pracy, ewentualnie porozumienia zbiorowego zawartego ze związkami 
zawodowymi albo innym przedstawicielstwem pracowniczym. Niezależnie od po-
wyższego trybu można go również wprowadzić na pisemny wniosek pracownika.

Warto ponadto zwrócić uwagę, że ustawodawca chroni pracowników opie-
kujących się dzieckiem do lat czterech przed nadmiernymi obciążeniami wyni-
kającymi z wykonywania pracy w systemach czasu pracy przewidujących normy 
czasu pracy dłuższe niż osiem godzin na dobę (system równoważnego czasu 
pracy, praca przy dozorze urządzeń i pilnowaniu mienia lub ochronie osób, sys-
tem pracy weekendowej i skróconego tygodnia pracy). Zgodnie bowiem z regu-
lacją art. 148 k.p., czas pracy takiego pracownika bez jego zgody nie może prze-
kraczać 8 godzin. Godzi się podkreślić, że pracownik w takim wypadku zachowuje 
prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejsze-
niem z tego powodu wymiaru czasu pracy.

Również przepisy urlopowe zawierają pewne rozwiązania służące wspoma-
ganiu obowiązków rodzicielskich w zakresie opieki nad dzieckiem. Pracownik 
przebywający na urlopie macierzyńskim podstawowym i dodatkowym, urlopie 
na warunkach urlopu macierzyńskiego podstawowym i dodatkowym, urlopie ro-
dzicielskim bądź na urlopie ojcowskim może jeszcze przedłużyć czas poświęco-
ny na sprawowanie opieki nad dzieckiem dzięki możliwości wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodziciel-
stwem. Wniosek złożony w tej sprawie jest wiążący dla pracodawcy. Ponadto 
w przypadku, gdy pracownik nie może rozpocząć zaplanowanego urlopu wypo-
czynkowego z powodu nieobecności wynikającej z korzystania z jednego z wy-
mienionych urlopów związanych z rodzicielstwem, pracodawca ma obowiązek 
przesunąć urlop i udzielić go pracownikowi w terminie późniejszym.

Kończąc przegląd regulacji prawa pracy wspomagających realizację obowiąz-
ków rodzicielskich w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem należy jeszcze 
wspomnieć o jednej z nietypowych form zatrudnienia, mianowicie o telepracy. 

22 Dz. U. 2013, poz. 896.
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Jest to forma świadczenia pracy wyjątkowo sprzyjająca osobom opiekującym się 
dzieckiem23. Zgodnie z art. 675 k.p., jest to praca wykonywana regularnie poza 
zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca 
może być wykonywana w różnych miejscach, w tym także w domu pracownika, 
na co wyraźnie wskazuje regulacja art. 6714 § 2 k.p. Istotą telepracy jest przekazy-
wanie pracodawcy przez pracownika wyników pracy za pośrednictwem środków 
komunikowania się na odległość. Wynika stąd, że pracownik dysponuje znaczną 
swobodą w organizowaniu czasu swojego świadczenia pracy. Pracując w domu, 
ma możliwość dostosowania godzin wykonywania pracy do obowiązków związa-
nych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Ta forma świadczenia pracy pozwa-
la zatem łączyć pozostawanie w zatrudnieniu z wykonywaniem obowiązków rodzi-
cielskich bez konieczności angażowania w opiekę nad dzieckiem osób trzecich.

Podsumowując przedstawioną analizę można powiedzieć, że polskie prawo 
pracy zawiera wiele rozwiązań prawnych sprzyjających realizacji obowiązków ro-
dzicielskich w zakresie opieki nad dzieckiem. Można nawet pokusić się o stwier-
dzenie, że ustawodawca stara się realizować postulaty zawarte w encyklice Labo-
rem exercens w szerszym zakresie, niż wynika to z rozważań Jana Pawła II, który 
przypisywał szczególną rolę w budowaniu rodziny głównie kobietom. Z regulacji 
zawartych w Kodeksie pracy wynika bowiem, że prawodawca aprobuje zaanga-
żowanie mężczyzn w proces wychowywania dziecka, co przejawia się w przyzna-
waniu mężczyznom uprawnień, które do niedawna były zastrzeżone wyłącznie 
dla kobiet. Trzeba jednak podkreślić, że takie działania nie są jedynie wynikiem 
przemian społeczno-gospodarczych, lecz wiążą się również z koniecznością do-
stosowania prawa polskiego do standardów wyznaczanych przez prawo Unii Eu-
ropejskiej, zwłaszcza przez tzw. dyrektywy równościowe.

23 Por. d. książek, Telepraca, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7, s. 10.
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Zasady kształtowania wynagrodzenia za pracę  
według encykliki Jana Pawła II  

Laborem exercens

Prawo do odpowiednio ukształtowanego wynagrodzenia za pracę jest jed-
nym z podstawowych praw wskazywanych przez społeczną naukę Kościoła. Uza-
sadnienie swoje czerpie z naturalnego prawa każdego człowieka do bytu – a więc 
i środków ten byt zapewniających, godności osoby ludzkiej, zasad sprawiedliwo-
ści. Kościół katolicki w zasadzie od samego początku swego istnienia podkreślał 
wartość pracy, jej godność, możliwość zapewnienia sobie dzięki wykonywanej 
pracy odpowiednich warunków bytowych. Pogląd na pracę determinował niewąt-
pliwie stosunek do problemu płacy, jaką pracownik powinien uzyskać. Praca sta-
ła się bowiem źródłem nie tylko wartości duchowych, lecz także materialnych, 
umożliwiających każdemu człowiekowi zaspokojenie swych podstawowych po-
trzeb życiowych. To szczególne stanowisko Kościoła wobec problemu pracy ludz-
kiej sprzyjało stopniowemu kształtowaniu się teorii płacy godziwej, czy – jak się 
współcześnie czasami w literaturze przedmiotu rozróżnia – płacy słusznej i spra-
wiedliwej, mającej swe zakotwiczenie w Piśmie Świętym oraz nauce św. Tomasza 
z Akwinu.

Wiele uwagi poświęcił jej również Papież Jan Paweł II, dając wyraz swo-
im przekonaniom przede wszystkim w podstawowej dla świata pracy encyklice 
Laborem exercens, ale także w licznych przemówieniach i homiliach. Trzeba 
przy tym zauważyć, że problematykę wynagrodzenia za pracę ujmował on wielo-
aspektowo – poczynając od uzasadnienia obowiązku godziwego wynagradzania 
pracowników, przez kryteria kształtowania jego wysokości, zakaz dyskryminacji, 
aż po podmioty odpowiedzialne za prawidłową politykę płacową – tak w wymiarze 
krajowym, jak i globalnym.
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Punktem wyjścia rozważań papieskich dotyczących praw pracowniczych 
stała się przyrodzona i nadprzyrodzona godność osoby ludzkiej1. Wielokrotnie 
podkreślał bowiem Jan Paweł II, że właśnie fakt wyposażenia człowieka w rozum, 
wolną wolę, sumienie, a także jego szczególne powołanie i przeznaczenie stano-
wią źródło podstawowych, nienaruszalnych praw, wśród których wymieniał prawo 
do sprawiedliwej zapłaty2.

Godność ludzka staje się pryzmatem, poprzez który postrzegał Papież za-
gadnienie pracy. Według powołanej encykliki – praca jest dobrem „odpowiadają-
cym godności człowieka, wyrażającym tę godność i pomnażającym ją”3. Poprzez 
pracę bowiem człowiek nie tylko zaspokaja swe potrzeby duchowe, ale także, 
zdaniem Jana Pawła II, „urzeczywistnia siebie” i „poniekąd bardziej staje się czło-
wiekiem”. Jednocześnie zauważa się w encyklice Laborem exercens, że uznanie 
człowieka za „przeznaczonego i powołanego do pracy” nie zmienia faktu, iż „nade 
wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. W związku z powyż-
szym przeciwstawiał się Papież wszelkim kierunkom myślenia, sprowadzającym 
pracę ludzką przede wszystkim do jej przedmiotowego wymiaru. Człowiek – jak 
podkreślał autor Laborem exercens – „bez względu na to, jaką pracę wypełnia, 
powinien być traktowany jako jej sprawczy podmiot, a więc właściwy sprawca 
i twórca” (LE, s. 25).

Wynikająca z encykliki zasada prymatu osoby ludzkiej4 odnoszona do pro-
blematyki pracy stała się w jakimś stopniu podstawą postulowanych przez Papie-
ża rozwiązań w kwestii wynagrodzenia za pracę. Uznawał bowiem Jan Paweł II, 
że „sprawiedliwa zapłata obejmuje, oczywiście, wynagrodzenie jako podstawę, 
ale bierze pod uwagę w pierwszym rzędzie i przede wszystkim podmiot, to znaczy 
pracownika. Przyznaje mu rolę wspólnika i współpracownika w procesie produkcji 

* Dr Monika nowak, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Problematyka ludzkiej godności jako źródła praw człowieka była wielokrotnie podnoszona 
przez Jana Pawła II. Między innymi w orędziu skierowanym do sekretarza generalnego ONZ pisze 
Papież: „jakąż podstawę możemy zaproponować jako glebę, na której będą mogły wzrastać prawa 
indywidualne i społeczne? Bez wątpienia podstawą tą jest godność ludzkiej osoby [...]. Bezpośrednim 
źródłem praw ludzkich jest właśnie godność ludzkiej osoby [...]. Wszystkie prawa wywodzą się z god-
ności ludzkiej głęboko związanej z Bogiem”; por. Jan paweł ii, Nauczanie społeczne1978–1979, t. 2, 
Warszawa 1982, s. 51. Cyt. za: F. J. Mazurek, Prawa społeczne człowieka – prawa podmiotowe czy 
jałmużna państwowa?, „Ethos” 1995, nr 4, s. 43. Szerzej na temat kwestii godności ludzkiej w naucza-
nia Jana Pawła II – por. H. skorowski, Problematyka praw człowieka. Studium z nauki społecznej Ko-
ścioła, Warszawa 1996, s. 60 i n.; w. piwowarski, Społeczne nauczanie Ojca świętego Jana Pawła II, 
[w:] Jan paweł ii, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986, s. 146 i n. 

2 W orędziu z 2 października 1979 r. skierowanym do ONZ Jan Paweł II przedstawił katalog „naj-
ważniejszych” praw człowieka. Wśród nich wymienił prawo do sprawiedliwej zapłaty – por. F. J. Ma-
zurek, Katalog praw człowieka w dokumentach społecznego nauczania Kościoła, „Kościół i Prawo” 
1998, t. 13, s. 97. 

3 Jan paweł ii, Laborem exercens, red. J. Krucina, Wrocław 1995, s. 33. Wszystkie cytaty opa-
trzone skrótem tytułu (LE) pochodzą z tego wydania. 

4 Szerzej na temat tej zasady por.: w. piwowarski, Zasady społeczne w encyklice Jana Pawła II 
„Laborem exercens”, [w:] Powołany do pracy, red. J. Krucina, Wrocław 1983, s. 96 i n. 
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i wynagradza go za to, czym jest on w tym procesie, a nie tylko za to co wyprodu-
kował”5. Przeciwstawiał się więc wyraźnie Papież traktowaniu płacy wyłącznie jako 
ekwiwalentu pracy, uznając konieczność dostrzeżenia przy jej kształtowaniu także 
potrzeb ludzkich. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska staje się – jak wynika 
z encykliki Laborem exercens – zasada powszechnego przeznaczenia dóbr6. Pi-
sze Jan Paweł II: „w każdym ustroju, bez względu na panujące w nim podstawowe 
układy między kapitałem a pracą, zapłata czyli wynagrodzenie za pracę pozostaje 
konkretnym środkiem, dzięki któremu ogromna większość ludzi może korzystać 
z owoców dóbr, które są przeznaczone dla powszechnego używania: są to zarów-
no dobra natury, jak też dobra będące owocem produkcji. Jedne i drugie stają się 
dostępne dla człowieka pracy na podstawie zapłaty, jaką otrzymuje on jako wy-
nagrodzenie za swą pracę”7. Tym samym, jak wynika z encykliki, płaca staje się 
nie tylko sposobem urzeczywistnienia idei sprawiedliwości w stosunkach między 
pracownikiem i pracodawcą, ale konkretnym sprawdzianem sprawiedliwości całe-
go ustroju społeczno-ekonomicznego – właściwego jego funkcjonowania. Jest ona 
także niezbędnym warunkiem urzeczywistnienia pełnej wolności człowieka8.

Definiując pojęcie płacy sprawiedliwej Jan Paweł II koncentrował swą uwa-
gę przede wszystkim na kryterium potrzeb pracownika i jego najbliższych. Życie 
rodzinne jest – zdaniem Papieża – naturalnym prawem i powołaniem człowieka, 
a praca podstawą jego kształtowania, prawidłowego funkcjonowania (LE, s. 10). 
Rodzina bowiem, jak zauważał Jan Paweł II, „domaga się środków utrzymania, 
które w drodze zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę” (LE, s. 34). Papież 
wprost wskazywał, że człowiek pracuje po to, żeby utrzymać siebie i swoją rodzi-
nę. W związku z powyższym za sprawiedliwe uznawał takie wynagrodzenie, które 
w przypadku dorosłego pracownika wystarcza „na założenie i godziwe utrzymanie 
rodziny oraz zabezpieczenie jej przyszłości”9. Nie chodzi tu tylko o zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych, ale niewątpliwie także możliwość dokonywa-
nia pewnych oszczędności czy – jak podkreślał sam Jan Paweł II – korzystania 
z dobrodziejstw kultury i jednoczesnego przyczyniania się do jej podnoszenia10. 
Ponadto, jak wskazują niektórzy komentatorzy, płaca ta powinna mieć charakter 
dynamiczny, tzn. uwzględniać wzrastające potrzeby rodziny, wiek dzieci, liczbę 
osób pozostających na utrzymaniu pracownika11.

5 Por. Jan paweł ii, O sprawiedliwość i godność w świecie pracy, fragmenty orędzia przekazane-
go przez Papieża 8 marca 1983 r. w San Pedro Sula pracownikom Ameryki Środkowej, „Ethos” 1995, 
nr 4, s. 13.

6 Por. F. J. Mazurek, Prawa ludzi pracy w encyklice „Laborem exercens”, [w:] Jan paweł ii, Labo-
rem exercens. Tekst i komentarze, s. 171.

7 Ibidem, s. 69.
8 Por. F. J. Mazurek, Prawo do pracy w encyklice „Laborem exercens”, [w:] Powołany do pracy, 

s. 205 i n.
9 Ibidem, s. 70.
10 Jan paweł ii, O sprawiedliwość i godność..., s. 13.
11 Por. F. J. Mazurek, Prawa ludzi pracy..., s. 172.
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W ten sposób określona sprawiedliwa płaca może być, w ocenie Papieża, re-
alizowana albo poprzez wypłacanie głowie rodziny wynagrodzenia, które zaspo-
koi potrzeby najbliższych bez konieczności podejmowania pracy przez współmał-
żonka, albo też poprzez różnego rodzaju świadczenia społeczne uzupełniające 
płacę uzyskiwaną za pracę, jak np. dodatki rodzinne, zasiłki macierzyńskie, które 
niewątpliwie pozwoliłyby odciążyć zatrudniające pracownika przedsiębiorstwo.

Sposoby realizacji sformułowanego postulatu płacy rodzinnej mogą być więc 
rozmaite, dostosowane do specyficznych właściwości, polityki poszczególnych 
państw. Dla Jana Pawła II ważne jest, by prowadziły one do powstania takich wa-
runków, w których kobiety miałyby możliwość niepodejmowania pracy zarobkowej 
i poświęcenia się w pełni wypełnianiu obowiązków wynikających z roli, jaką mają 
do spełnienia w życiu rodzinnym. Sprawiedliwa płaca powinna stać się instru-
mentem pozwalającym na społeczne dowartościowanie zadań macierzyńskich, 
gwarantować matkom wychowującym dzieci m.in. status materialny nie gorszy 
od tego, jakim cieszą się kobiety aktywne zawodowo.

Poza omówioną kwestią, w encyklice Laborem exercens został również za-
sygnalizowany problem przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych 
i cudzoziemców – także w zakresie wynagrodzenia za pracę. Podkreślił Papież, 
że zarówno emigracja, jak i wszelkie ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia 
nie mogą stawać się okazją do wyzysku finansowego i społecznego. Osoby pra-
cujące poza swym ojczystym krajem i niepełnosprawni mają, tak jak inni pracow-
nicy, pewne przyrodzone, nienaruszalne prawa, które winny im zostać zagwaran-
towane. W związku z tym szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
akcentował Papież konieczność zwrócenia uwagi na ich fizyczne i psychologicz-
ne warunki pracy – w tym m.in. na sprawiedliwe wynagrodzenie (LE, s. 80–81). 
Jednak i w przypadku cudzoziemców zatrudnianych na terenie danego kraju 
uznawał Jan Paweł II za konieczne przyjęcie tej samej miary wartości pracy, którą 
stosuje się do pracowników będących jego obywatelami. W szczególności ostro 
potępia się w encyklice wszelkie próby wyzyskiwania szczególnej, przymusowej 
sytuacji, w jakiej znajduje się emigrant (LE, s. 83).

Warto podkreślić, że wiele uwagi poświęcił też Papież w swym nauczaniu 
kwestii równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Popierając prawo kobiet 
do pełnego udziału w życiu publicznym, realizacji aspiracji zawodowych, bar-
dzo stanowczo Jan Paweł II występował przeciwko ich dyskryminacji – również 
w sferze zatrudnienia. Znamienny w tym zakresie jest fragment encykliki Laborem 
exercens, w którym Papież podkreśla, że kobiety powinny mieć możliwość wy-
konywania swych zadań, „zgodnie z właściwą im naturą, bez dyskryminacji i bez 
pozbawienia możliwości podjęcia takiego zatrudnienia do jakiego są zdolne” (LE, 
s. 71). Jan Paweł II wyjaśnia przy tym, że równouprawnienie ze względu na płeć, 
mimo że dostrzega on biologicznie uwarunkowaną odmienność ról kobiety i męż-
czyzny, wynika z nauki i życia samego Chrystusa, Bóg – jak czytamy w encyklice 
Familiaris consortio – „obdarza godnością osobową w równej mierze mężczyznę 
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i kobietę”. Powołuje się Papież na słowa Apostoła Pawła: „Wszyscy [...] dzięki [...] 
wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. [...] Nie ma już Żyda ani 
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”12. Tym sa-
mym potępiał Papież przedmiotowe traktowanie kobiet i związaną z tym wszelką 
dyskryminację ze względu na płeć – m.in. „na polu zawodowym”, a szczególnie 
„przy wynagradzaniu za pracę”13.

Określając wymogi dotyczące sprawiedliwie ukształtowanego wynagrodzenia 
za pracę, Jan Paweł II miał świadomość, że ich realizacja nie jest sprawą prostą. 
Poza pracodawcą „bezpośrednim” zatrudniającym pracownika i wypłacającym 
wynagrodzenie jest bowiem jeszcze pracodawca „pośredni”, a więc osoby, różne-
go typu instytucje, zbiorowe umowy o pracę, ustalane przez te osoby i instytucje 
zasady postępowania, określające cały ustrój społeczno-ekonomiczny oraz reguły 
z niego wynikające14. Wszystko to, zdaniem Papieża, w znacznym stopniu wpły-
wa na decyzję pracodawcy bezpośredniego także w zakresie płac pracowniczych. 
Nie chodzi tu – jak podkreślał Papież – o uwolnienie pracodawcy bezpośredniego 
od wszelkiej odpowiedzialności za godziwe wynagradzanie pracowników. Chodzi 
raczej o to, by wykazać, że w swych działaniach pozostaje on w pewnym uzależ-
nieniu od całokształtu istniejących warunków społeczno-gospodarczych, prowa-
dzonej przez władze krajowe, ale też i „międzynarodowe organizmy” (tzw. mul-
tinationalia) polityki (LE, s. 60). W związku z powyższym uznawał Jan Paweł II, 
iż nie do przyjęcia jest bogacenie się przedsiębiorcy kosztem obniżania płac ro-
botniczych. Niemniej nie do zaakceptowania jest także, „by rząd i przedsiębiorcy, 
wewnątrz kraju i poza nim, zawierali między sobą umowy korzystne dla obu stron, 
wyłączając w tym głos pracownika lub jego udział w korzyściach”15. Celem zatem 
jest taka polityka pracy i płacy, która realizowana w drodze porozumienia między 
pracownikami, pracodawcami i rządem zmierzałaby do osiągnięcia sprawiedliwej 
zapłaty, która „objęłaby wszystkie niezbędne czynniki, zapewniające pracowniko-
wi sprawiedliwość w sensie głębszym i pełniejszym”16. Papież apelował wprost 
do władz państwowych, by podejmowały stosowne działania na rzecz harmoni-
zowania życia zawodowego i rodzinnego. W szczególności dostrzegał Papież, 
że pozbawienie pracownika godziwego wynagrodzenia wywiera negatywny 
wpływ nie tylko na niego samego, jego człowieczeństwo, ale też na jego bliskich, 

12 Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r., www.kns.gower.pl, pkt 22 [dostęp: 31.08.2011].
13 Ibidem, pkt 24. Bezpośrednio zasadę tę wyraził wcześniej Paweł VI: „Każdy człowiek – pisał 

Papież – ma prawo do pracy, do rozwoju własnej osobowości i własnych zdolności w wykonywaniu 
zawodu, ma prawo do sprawiedliwej płacy […], a za ofiary niesprawiedliwości należy uznać wszystkich 
tych, którzy doznali dyskryminacji prawnej lub faktycznej, m.in. ze względu na płeć”; por. List apostol-
ski do Kardynała Maurice Roy z 14 maja 1971 r., [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, red. 
M. Radwan, Rzym–Lublin 1996, s. 53 i n.

14 Taką definicję tego pojęcia podaje sam Papież w encyklice (LE, s. 60).
15 Orędzie papieskie z 8 marca 1983 r. wygłoszone w San Pedro Sula – por. Jan paweł ii, 

O sprawiedliwość i godność..., s. 13. 
16 Ibidem.
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a w końcu na całe społeczeństwo, które nie może poprawnie funkcjonować, jeśli 
nieprawidłowo funkcjonuje jego podstawowa komórka, jaką jest rodzina. Czynił 
więc Jan Paweł II odpowiedzialnymi za zgodne z wymogami sprawiedliwości wy-
nagrodzenie nie tylko bezpośrednio zatrudniających, ale także państwa, które po-
winny prowadzić sprzyjającą osiągnięciu tego celu politykę oraz samych pracow-
ników. Ci ostatni mogą podejmować niezbędne w omawianym zakresie działania 
przede wszystkim za pośrednictwem związków zawodowych, których znaczenie 
dla zabezpieczenia bytowych interesów ludzi pracy Papież w encyklice Laborem 
exercens wyraźnie podkreślił. Jednocześnie jednak zaapelował, by działalność 
związków zawodowych na rzecz dobra pracowników nie przeradzała się w wal-
kę „przeciwko innym” i uwzględniała ogólną sytuację ekonomiczną kraju (LE, 
s. 74–75). Postulaty związkowe – niewątpliwie także w zakresie wynagrodzenia 
za pracę – nie powinny przede wszystkim stanowić przejawu pewnego egoizmu 
klasowego czy grupowego. Jest bowiem rzeczą wiadomą, że egoizm grupowy 
polegający na żądaniu i wymuszaniu zbyt wysokich płac dla pracowników zatrud-
nionych w danej branży, gałęzi może naruszać równowagę ekonomiczną innych 
grup zawodowych. „Jedynie wówczas – zdaniem Papieża – gdy każdy z członków 
społeczeństwa przejmie własną odpowiedzialność, we współpracy z innymi, bę-
dzie ono mogło wyjść poza polaryzację ideologii i walki klas i zapewnić pracowni-
kowi, rodzinie i społeczeństwu harmonijny rozwój”17.

Jak wynika z przedstawionej analizy, Jan Paweł II wiele uwagi poświęcił za-
sadom kształtowania godziwego wynagrodzenia za pracę. Fundamentem tej kon-
cepcji jest uznanie, że obok wartości pracy w jej znaczeniu przedmiotowym na-
leży przy ustalaniu wysokości płacy uwzględniać także człowieka, jego godność, 
potrzeby i obowiązki wynikające z życia rodzinnego. Eksponuje się przy tym rolę 
społeczności międzynarodowej oraz ustawodawcy krajowego w procesie walki 
z wyzyskiem, ubóstwem i niesprawiedliwą redystrybucją dóbr.

17 Orędzie papieskie z 8 marca 1983 r. – por. Jan paweł ii, O sprawiedliwość i godność..., s. 13, 
przyp. 6. 
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Realizacja prawa do wypoczynku  
w przepisach o czasie pracy

Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu mówił o wypoczynku wielokrotnie 
w różnych kontekstach. Wypoczynek, który ukazywał Papież, stanowi potrzebę 
każdej jednostki, służącą odzyskaniu spokoju, kultywowaniu życia rodzinnego, 
rozrywce, a nade wszystko – kontemplacji i modlitwie1. Potrzeba korzystania 
z „odpowiednich okresów wypoczynku, pozwalających odzyskać siły i zarazem 
odnaleźć właściwą równowagę duchową” jest szczególnie doniosła „we współ-
czesnym, pochłoniętym często przez gorączkową aktywność i bardzo konkuren-
cyjnym, w którym dominuje logika produkcji i zysku, nierzadko ze szkodą dla czło-
wieka”2. Ważne jest, jak podkreślał Ojciec Święty, zachowanie równowagi między 
pracą a odpoczynkiem oraz życiem osobistym i rodzinnym3. Jednocześnie Papież 
traktował prawo do wypoczynku jako jedno z podstawowych uprawnień pracow-
niczych, obok prawa do godziwego wynagrodzenia czy uprawnień socjalnych. 
W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II określił minimalny zakres tego 
uprawnienia – jako prawo do regularnego wypoczynku tygodniowego, obejmu-
jącego przynajmniej niedzielę, oraz dłuższego wypoczynku (urlopu) raz do roku 
lub krótszego kilka razy w roku. Można zatem uznać, że prawo do wypoczynku 
powinno być realizowane poprzez udzielanie pracownikom czasu wolnego co-
dziennie (czy też w każdym tygodniu) i corocznego urlopu wypoczynkowego.

* Dr krzysztoF steFański, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Jan paweł iI, Odnaleźć równowagę duchową, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 
23 VII 2000 r., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_23072000.html 
[dostęp: 5.11.2013].

2 Ibidem.
3 Jan paweł ii, Kultura ludzi pracy musi pozostać kulturą solidarną, List Ojca Świętego do uczest-

ników zgromadzenia generalnego Światowego Ruchu Chrześcijańskich Ludzi Pracy, 7 V 2000 r., http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pawel_ii/listy/praca_07052000.html [dostęp: 5.11.2013].
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1. Prawo do wypoczynku w regulacjach  
międzynarodowych i europejskich

W prawie międzynarodowym zasada prawa do wypoczynku jest przyjmowa-
na jako jedno z praw socjalnych przysługujących pracownikom. Można zauważyć, 
że realizacja tego prawa jest związana, podobnie jak to określił Jan Paweł II w en-
cyklice Laborem exercens, z regulacją czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. 
Wymienić tu należy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która w art. 24 
do prawa do wypoczynku włącza „rozsądne ograniczenie godzin pracy i okreso-
we płatne urlopy”. Regulację prawa do wypoczynku zawiera także Międzynaro-
dowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych wskazując, że sta-
nowi ono część prawa do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków 
pracy. Na prawo to, stosownie do art. 7 lit. D Paktu, składa się wypoczynek, czas 
wolny, rozsądne ograniczenie czasu pracy oraz okresowe płatne urlopy.

Prawo do wypoczynku stało się także przedmiotem działalności prawodaw-
czej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), zwłaszcza w zakresie ograni-
czania czasu pracy4. Praktyka taka widoczna jest już w konwencji nr 1 z 1919 r.5, 
która ograniczała czas pracy w zakładach przemysłowych do 8 godzin na dobę 
i 48 w tygodniu. Kolejne unormowania ograniczające czas pracy wprowadzała 
m.in. konwencja nr 30 z 1930 r. dotycząca uregulowania czasu pracy w handlu 
i w biurach6, nr 43 z 1934 r. dotycząca czasu pracy w zautomatyzowanych hutach 
szkła płaskiego7, nr 47 z 1935 r. dotycząca skrócenia czasu pracy do czterdzie-
stu godzin tygodniowo. Drugim kierunkiem działań podejmowanych przez MOP 
było wprowadzenie minimalnych okresów odpoczynku. Stało się to motywem 
przewodnim w konwencji nr 14 z 1921 r. dotyczącej odpoczynku tygodniowego 
w zakładach przemysłowych8 a także w konwencji nr 106 z 1957 r. dotyczącej 
cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach9. Innym, istotnym z punktu 
widzenia prawa do wypoczynku, kierunkiem działań prawodawczych MOP było 
ograniczenie pracy w porze nocnej dla kobiet i młodocianych. Wśród konwencji 
regulujących tę kwestię należy wymienić konwencje nr 4 i 6 z 1919 r.10, nr 41 
z 1934 r.11, nr 79 z 1946 r.12, nr 89 i 90 z 1948 r.13. Wspomnieć także trzeba, 

4 z. GóraL, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011, 
s. 180.

5 Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–1994, t. 1: 1919–1967, War-
szawa 1996, s. 1.

6 Ibidem, s. 123.
7 Ibidem, s. 174.
8 Ibidem, s. 44.
9 Ibidem, s. 523.
10 Ibidem, s. 10, 18.
11 Ibidem, s. 171.
12 Ibidem s. 333.
13 Ibidem, s. 366.
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że działania MOP, choć w znacznie skromniejszym zakresie, dotyczą uprawnień 
urlopowych pracowników.

Działania prawodawcze MOP z pewnością służą realizacji prawa do wypo-
czynku, choć wspomnieć trzeba, że nie był to najważniejszy cel ich podejmowa-
nia. Wskazywano, iż konieczność m.in. ograniczenia czasu pracy wynika z troski 
o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a w niektórych przypadkach 
(np. konwencji nr 47) jest to walka z problemem bezrobocia14.

Prawo do wypoczynku stanowi także przedmiot regulacji prawa międzyna-
rodowego o zasięgu europejskim. Europejska Karta Społeczna traktuje to prawo 
jako szczególny aspekt prawa do odpowiednich warunków pracy. Jak podkre-
ślono w literaturze, odpowiednie warunki pracy polegają m.in. na zapewnieniu 
pracownikom rozsądnego dobowego i tygodniowego czasu pracy, który powinien 
ulegać stopniowemu skracaniu. Ponadto należy wprowadzić tygodniowe okresy 
odpoczynku, które w miarę możliwości powinny pokrywać się z uznanymi przez 
tradycję danego regionu czy kraju dniami wolnymi15.

Prawo pierwotne Unii Europejskiej nie reguluje prawa do wypoczynku. 
W prawie wtórnym zasada ta znalazła swój normatywny wyraz dość późno, do-
piero bowiem w dyrektywie Rady Unii Europejskiej 93/104 z dnia 23 listopada 
1993 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy16. Akt ten został 
znowelizowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/34/WE z dnia 
22 czerwca 2000 r.17, a następnie zastąpiony obecnie obowiązującą dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w spra-
wie niektórych aspektów organizacji czasu pracy18. Dyrektywa zawiera szereg 
unormowań dotyczących ograniczania czasu pracy, wprowadzania obowiązko-
wych okresów odpoczynku pracowników oraz urlopów wypoczynkowych. W litera-
turze zwrócono uwagę, że istotne w kontekście prawa do wypoczynku są, zawarte 
w dyrektywie, pojęcia czasu pracy i okresu odpoczynku19. Stosownie do art. 2 
pkt 1, czas pracy jest to każdy okres, w którym pracownik pracuje, jest do dyspo-
zycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie 
z przepisami krajowymi lub praktyką krajową. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 2, 
okresem odpoczynku jest każdy okres, który nie jest czasem pracy. Widać tu wy-
raźnie, że pojęcia te wykluczają się wzajemnie. Dyrektywa ogranicza przeciętny 
tygodniowy czas pracy pracowników do 48 godzin wraz z godzinami nadliczbo-
wymi. Przewiduje także obowiązek wprowadzenia dwóch okresów odpoczynku 

14 Por. a. sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005, s. 50.
15 z. GóraL, op. cit., s. 181.
16 Dz. U. UE L, nr 307, poz. 18.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/34/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmie-

niająca dyrektywę Rady 93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy, w celu 
objęcia sektorów i działalności wyłączeniem z tej dyrektywy, Dz. U. UE L, nr 195, poz. 41.

18 Dz. U. UE L, nr 299, poz. 9.
19 z. GóraL, op. cit., s. 181.
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– dobowego, trwającego co najmniej 11 godzin w każdym 24-godzinnym okresie 
oraz tygodniowego – w wymiarze 36 lub 24 godzin w okresie 7-dniowym. Dyrek-
tywa zawiera także dość liczną listę wyjątków, które mogą powodować ogranicze-
nie okresów wypoczynku bądź wydłużenie norm czasu pracy.

2. Polskie unormowania w zakresie prawa do wypoczynku

Zasada prawa do wypoczynku ma w Polsce rangę zasady konstytucyjnej. 
Artykuł 66 ust. 2 stanowi, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie 
dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Umieszczenie tej zasady 
w Konstytucji RP świadczy o wadze, jaką prawodawca przykłada do tego za-
gadnienia. Jednocześnie warto zauważyć, że Konstytucja RP prawem do odpo-
czynku obejmuje pracowników, co każe postawić pytanie o zakres podmiotowy 
tego uprawnienia. Warto bowiem zauważyć tendencję do traktowania regulacji 
związanych z czasem pracy jako szeroko pojętych przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie zaś z art. 66 ust. 1 Konstytucji RP, pra-
wo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest zarezerwowane 
dla pracowników, ale przysługuje każdemu. Należy zatem stwierdzić, że prawo-
dawca inaczej postrzega te uprawnienia, ograniczając prawo do wypoczynku 
jedynie do pracowników. Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach rangi usta-
wowej, w Kodeksie pracy znaleźć można przepisy rozszerzające unormowania 
dotyczące BHP na osoby wykonujące pracę w oparciu o inne niż stosunek pracy 
podstawy zatrudnienia (art. 304 k.p.). Podobnej regulacji odnoszącej się do cza-
su pracy Kodeks pracy nie zawiera. Wśród innych ustaw, regulujących pozapra-
cownicze stosunki zatrudnienia, czas wykonywania obowiązków unormowany 
jest jedynie w pragmatykach służbowych. Brak zatem takiej regulacji w stosunku 
do osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych. Powszechna 
w naszym kraju praktyka zawierania takich umów wskazuje na pilną potrzebę 
podjęcia prac nad taką regulacją, bowiem liczna rzesza pracujących pozostaje 
bez właściwej ochrony w tym zakresie.

Konstytucyjna zasada prawa do wypoczynku została niemal powtórzona 
w art. 14 Kodeksu pracy, choć warto zauważyć, że w Kodeksie wprost jest mowa 
o prawie do wypoczynku, którego Konstytucja RP literalnie nie nazywa. Kodeks 
pracy stanowi też główne źródło unormowań realizujących tę zasadę20.

Przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy w dużej mierze wydają się zapewniać 
realizację papieskiego postulatu dotyczącego prawa do wypoczynku.

20 Choć w stosunku do niektórych grup zawodowych realizację tej zasady określają przepisy 
szczególne (np. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. nr 92, poz. 879, 
ze zm.).
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2.1. Normy czasu pracy

Za przykład takich unormowań uznać należy ograniczenie czasu pracy po-
przez wprowadzenie maksymalnej dobowej i przeciętnej tygodniowej normy cza-
su pracy w poszczególnych systemach. Mają one za zadanie chronić pracownika 
przed nadmierną eksploatacją pracą. Warto wspomnieć, że norma podstawowa 
ogranicza czas pracy do 8 godzin na dobę, co jest powszechnie przyjętym mię-
dzynarodowym standardem wypracowanym m.in. w wyniku działalności MOP. 
Charakter normy tygodniowej jako przeciętnej jest uzasadniony potrzebami ela-
stycznego zarządzania pracą pracowników. Jednak odnotować należy, że także 
norma tygodniowa została zmieniona. Od 2001 r. w Kodeksie pracy pojawił się 
przepis o przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy21. Co za tym idzie, wprowadzono 
gwarancję, że pracodawca nie będzie pracowników angażował więcej niż prze-
ciętnie 5 dni w tygodniu. Tę zasadę uzupełniono o stopniowe obniżenie przecięt-
nej tygodniowej normy z 42 do 40 godzin, bez czego zapewnienie 5-dniowego 
tygodnia pracy pozostałoby iluzoryczne.

2.2. Okresy odpoczynku

Niezwykle istotną regulację, która w dużej mierze realizuje postulat papieża 
Jana Pawła II w zakresie prawa do wypoczynku stanowią wprowadzone do Kodek-
su pracy w 2003 r. okresy odpoczynku22. Objęcie wszystkich pracowników okresa-
mi odpoczynku podyktowane było koniecznością dostosowania prawa polskiego 
do dyrektywy 93/104/WE z 13 grudnia 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy. Kodeks zobowiązuje pracodawców do udzielania pracow-
nikom dwóch rodzajów okresów odpoczynku – dobowego i tygodniowego.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia niezbędnych 
środków w celu zapewnienia, że każdy pracownik będzie uprawniony do mini-
malnego dobowego odpoczynku w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin, w okre-
sie 24-godzinnym. Polski ustawodawca realizując to zobowiązanie wprowadził 
do Kodeksu pracy art. 132; zgodnie z § 1 pracownikowi przysługuje w każdej 
dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis 
ten odwołuje się do pojęcia doby, przez którą, zgodnie z definicją sformułowaną 
w art. 128 § 3 pkt 1 k.p., należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od go-
dziny, w której pracownik rozpoczyna pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy.

Wykonaniem art. 5 dyrektywy 2003/88/WE jest art. 133 Kodeksu pracy, któ-
ry przewiduje uprawnienie pracownika do 35 godzin nieprzerwanego odpoczyn-
ku w każdym tygodniu. Okres 35 godzin odpoczynku obejmować ma 11 godzin 

21 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. nr 28, poz. 301.
22 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw, Dz. U. nr 213, poz. 2081.
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odpoczynku dobowego, określonego w art. 132 k.p. Udzielając odpoczynku 
tygodniowego pracodawca pamiętać powinien o konieczności zachowania 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku w dniu, w którym pracownik kończy pracę 
w danym tygodniu.

Okres odpoczynku tygodniowego, stosownie do art. 133 § 3 k.p., powinien 
przypadać w niedzielę. Niedziela nie pokrywa się z przyjętym powszechnie ka-
lendarzowym rozumieniem tego terminu i obejmuje 24 kolejne godziny od godz. 
6.00 w niedzielę do godz. 6.00 w poniedziałek, z tym że pracodawca może ustalić 
inne godziny. Warto zauważyć, że dyrektywa 2003/88/WE nie wprowadza obo-
wiązku udzielania tygodniowego odpoczynku w niedzielę. Dyrektywa nr 93/104 
w art. 5 zawierała normę, zgodnie z którą minimalny czas tygodniowej przerwy 
w pracy „powinien w zasadzie obejmować niedzielę”. Norma ta, podobnie jak kilka 
innych przepisów dyrektywy, została zaskarżona przez Wielką Brytanię do Trybu-
nału Sprawiedliwości23. Trybunał w orzeczeniu z dnia 12 listopada 1996 r.24 uchylił 
przepis o udzielaniu odpoczynku tygodniowego w niedzielę. Orzeczenie to zna-
lazło potwierdzenie w dyrektywie 2000/34/WE z 22 czerwca 2000 r. zmieniającej 
dyrektywę 93/104, której art. 1 ust. 3 uchylił część art. 5 nowelizowanej dyrektywy 
dotyczącą udzielania odpoczynku w niedzielę25. Wprowadzoną przez polskiego 
ustawodawcę zasadę udzielania tygodniowego okresu odpoczynku w niedzielę 
należy zatem uznać za przejaw polityki państwa, nie zaś za spełnianie posta-
nowień prawa wspólnotowego. Można domniemywać, że przepis ten znalazł się 
w Kodeksie pracy jako spełnienie przez polskiego ustawodawcę postulatu wyra-
żanego przez Kościół katolicki, w tym przez Papieża Jana Pawła II.

Oba okresy odpoczynku stanowią niezwykle ważny instrument realizacji za-
sady prawa do wypoczynku. Należy podkreślić, że ich wprowadzenie miało dale-
ko idące konsekwencje dla innych instytucji czasu pracy, m.in. godzin nadliczbo-
wych. Wyrazić można żal, że tak istotna regulacja jest obciążona niedoróbkami 
legislacyjnymi, na co zwracano uwagę w literaturze26.

2.3. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych

Praca powinna być wykonywana w ramach norm czasu pracy, wynikających 
z przepisów regulujących poszczególne systemy czasu pracy. Jednak częstą sytu-
acją jest konieczność pracy dłuższej niż określona w tych przepisach. Praca ponad 

23 Wielka Brytania zaskarżyła ponadto przepisy dotyczące m.in. ograniczenia czasu pracy łącz-
nie z godzinami nadliczbowymi do 48 godzin tygodniowo, wprowadzenia przerwy w pracy w przypad-
ku pracy trwającej dłużej niż 6 godzin dziennie, uprawnienia do czterech tygodni urlopu wypoczyn-
kowego, alternatywnie domagała się uchylenia całej dyrektywy. Por. L. FLOREK, Europejskie prawo 
pracy, Warszawa 2005, s. 143.

24 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union, 
12.11.1996, C 84/94. 

25 Por. M. GersdorF, k. rączka, J. skoczyński, Kodeks pracy – komentarz, Warszawa 2004, s. 511.
26 Pro. np. a. sobczyk, op. cit., s. 227–236; k. steFański, Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, 

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 1, s. 27–29.
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normy powinna być jednak ściśle reglamentowana, aby zapewnić pracownikom od-
powiednią realizację prawa do wypoczynku. Polski ustawodawca ogranicza w róż-
ny sposób dopuszczalność zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych.

Wskazać tu należy, w pierwszej kolejności, na ograniczenia przedmiotowe 
– związane z celem takiej pracy. Stosownie do art. 151 § 1 k.p., praca w go-
dzinach nadliczbowych dopuszczalna jest jedynie w razie konieczności prowa-
dzenia akcji ratowniczej lub w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Praca 
nadliczbowa wykonywania w celu realizacji potrzeb pracodawcy jest limitowana 
ilościowo – Kodeks pracy wprowadza limity roczne i dobowe (wynikające z do-
bowego okresu odpoczynku). Warto zauważyć, że poprzez określoną w art. 131 
k.p. przeciętną maksymalną normę pracy w tygodniu, kodeks ogranicza zatrud-
nienie w godzinach nadliczbowych bez względu na cel takiej pracy. Polski usta-
wodawca zdecydował się na wprowadzenie również ograniczenia podmiotowego 
pracy w godzinach nadliczbowych. Pracy takiej nie mogą wykonywać m.in. kobie-
ty w ciąży, młodociani oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których 
występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia. Ograniczenia względne dotyczą niepełnospraw-
nych oraz osób wychowujących dzieci do lat czterech. Niewątpliwie do najważ-
niejszych, z punktu widzenia pracodawcy, ograniczeń zatrudnienia w godzinach 
nadliczbowych należy środek ekonomiczny w postaci konieczności wypłaty do-
datku za pracę w godzinach nadliczbowych. Konieczność wypłacenia dodatku 
w wysokości 50 lub 100% wynagrodzenia jest często czynnikiem zniechęcającym 
pracodawców do zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, co nie 
pozostaje bez wpływu na realizację prawa do wypoczynku.

2.4. Dni wolne

Jeden z istotnych elementów zasady prawa do wypoczynku stanowią dni 
wolne od pracy. W polskim prawie dni te można podzielić na trzy kategorie – nie-
dziele, święta oraz dni wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy.

Niedziele są, stosownie do art. 1519 k.p., dniami wolnymi od pracy. Norma 
ta oznacza zakaz zatrudniania pracowników w tym dniu. Jednak dalsze przepisy 
Kodeksu pracy, a zwłaszcza art. 15110, wprowadzają liczne wyjątki od tej zasady. 
W dużej mierze osłabia to zasadę zakazu pracy w niedzielę. Wspomniane ure-
gulowanie odpoczynku tygodniowego, który powinien przypadać w niedzielę po-
zwala mieć nadzieję, że pracodawcy nie będą nadużywać wyjątków określonych 
w art. 15110 i wypoczynek niedzielny pozostanie prawem większości pracowników.

Święta, podobnie jak niedziele, są dniami wolnymi od pracy. Ustawa 
z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy27 wprowadza katalog dni świą-
tecznych. Katalog ten obejmuje trzynaście dni w roku, z czego dziewięć stanowią 

27 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz. U. nr 4, poz. 28, ze zm.
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katolickie święta kościelne. Warto wspomnieć, że katalog świąt kościelnych, bę-
dących dniami wolnymi, został określony także w ustawie o stosunku Państwa 
do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej28. Jak zauważono w litera-
turze29, wprowadzając ostatnią zmianę, uwzględniającą święto Trzech Króli przy-
padające 6 stycznia ustawodawca pominął konieczność zawarcia porozumienia 
z władzami kościelnymi, co przewidują przepisy Konkordatu30.

Konsekwencją wprowadzenia zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy stało się powstanie dni wolnych wynikających z takiego rozłożenia obowiąz-
ku pracy. Dni te mogą przypadać w różne dni tygodnia, jednak należy pamiętać 
o konieczności odpowiedniego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia 
pracy.

3. Zagrożenia dla realizacji prawa do wypoczynku

Opisane przepisy prawa pracy w dużej mierze wypełniają papieskie postulaty 
o prawie pracowników do wypoczynku. Jednak nie sposób pominąć pewnych za-
grożeń dla realizacji tego prawa, zwłaszcza, że niektóre z niech płyną z nowych 
regulacji.

Wśród zagrożeń wymienić należy z pewnością niektóre unormowania doty-
czące pracy w godzinach nadliczbowych. Jak wspomniano wcześniej, ustawo-
dawca ogranicza dopuszczalność pracy ponad normy wynikające z przepisów 
o systemach czasu pracy. Wprowadza jednak pewne wyjątki od tych ograniczeń. 
Przykład może stanowić przepis art. 151 § 4 k.p., który umożliwia zwiększenie 
rocznego limitu godzin nadliczbowych do ponad 150 godzin. Ustalenie wyższe-
go limitu rocznego możliwe jest w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy 
lub umowie, nie zawsze zatem pracownik będzie mógł wyrazić zgodę na taki za-
bieg. Warto także zauważyć, że obecna regulacja zatrudnienia ponadnormatyw-
nego osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy może w istotny spo-
sób ograniczać ich ramy wypoczynku. Pracownicy tacy, wybierając zatrudnienie 
niepełnoetatowe, czas wolny od pracy zamierzają przeznaczyć na inną działal-
ność (edukacja, opieka nad członkami rodziny) lub na wypoczynek. Tymczasem 
w obecnym stanie prawnym pracodawca może zatrudniać takie osoby ponad nor-
mę wynikającą z ich wymiaru czasu pracy. Takie zatrudnienie najczęściej nie po-
woduje powstania uprawnienia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 

28 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, Dz. U. nr 29, poz. 154, ze zm.

29 Por. M. MieLczarek, O święcie Trzech Króli jako dniu wolnym od pracy – głos w dyskusji, 
„Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 1, s. 10; k. steFański, Problem świąt przypadających w dni wolne 
od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, 
nr 12, s. 16–18.

30 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., 
Dz. U. 1998, nr 51, poz. 318.
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Wprawdzie art. 151 § 5 k.p. przewiduje konieczność ustalenia w umowie o pracę 
dopuszczalnej liczby godzin, po przekroczeniu której pracownik będzie uprawnio-
ny do otrzymania dodatku. Jednak w wielu przypadkach takie ustalenia nie są 
czynione, a stanowisko Sądu Najwyższego zdaje się nie tylko akceptować takie 
zjawisko, lecz także przerzucać negatywne konsekwencje na pracownika. Sto-
sownie bowiem do postanowienia Sądu Najwyższego, pracownikowi zatrudnione-
mu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek, o którym mowa 
w art. 1511 § 1 k.p. w razie nieustalenia na podstawie art. 151 § 5 k.p. dopuszczal-
nej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy31. Wśród 
zagrożeń dla wypoczynku pracownika można wymienić także regulację dotyczącą 
pracy w godzinach nadliczbowych osób zarządzających zakładem pracy w imie-
niu pracodawcy, a także kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. 
Osoby te wykonują pracę w godzinach nadliczbowych bez prawa do wynagrodze-
nia i dodatku, co powodować może chęć nadmiernej eksploatacji takich osób.

Zagrożenie dla realizacji prawa do wypoczynku może stanowić kodeksowe 
unormowanie dyżuru pracowniczego. Ustawodawca nie zalicza do czasu pracy 
okresu dyżuru, w którym pracownik nie świadczył pracy, ale przebywał w zakła-
dzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę32. W takim jednak 
przypadku pracownikowi przysługuje uprawnienie do czasu wolnego. Niestety, 
nie przysługuje ono pracownikom pełniącym dyżur w domu. Budzi to kontrower-
sje, nie można bowiem uznać, że w trakcie takiego dyżuru pracownik dysponuje 
pełną swobodą i może wypoczywać w sposób przez siebie wybrany. Pozbawie-
nie takiego pracownika jakichkolwiek uprawnień związanych z dyżurem pełnio-
nym w takiej formie nie wydaje się rozwiązaniem właściwym. Warto wspomnieć, 
że w literaturze liczne są głosy o konieczności innego uregulowania tej kwestii33.

Niekiedy niebezpieczeństwo dla realizacji prawa do wypoczynku płynie 
z braku regulacji prawnej. Należy dostrzec, że brak unormowania podróży służ-
bowej, a zwłaszcza zaliczenia czasu odbywania takiej podróży do czasu pracy nie 
wpływa korzystnie na możliwość wypoczynku pracownika. Warto dodać, iż zapa-
trywanie Sądu Najwyższego wskazuje, że okresu podróży służbowej nie można 
uznać za równoznaczny z pozostawaniem pracownika w dyspozycji pracodaw-
cy, a nawet jeśli uznać, że w takiej dyspozycji pozostaje, to brak jest przesłanki, 
przewidzianej w art. 128 k.p., tj. warunku, aby miało to miejsce w zakładzie pracy 
lub innym miejscu, wyznaczonym do wykonywania pracy34. Jako argument tego 
rozumowania podnosi się to, że środek lokomocji nie stanowi miejsca wykonywa-
nia pracy. Ponadto podkreśla się, że w czasie podróży pracownik nie świadczy 

31 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2012 r., III PK 77/11, LEX nr 1214595.
32 Taka regulacja stanowi przedmiot krytyki w doktrynie – por. a. zwoLińska, Dyżur, [w:] L. FLo-

rek, Czas pracy, Warszawa 2011, s. 110; k. steFański, Czas pracy, Warszawa 2013, s. 31.
33 Por. np. ł. pisarczyk, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011, s. 828; 

w. ostaszewski, M. raczkowski, Konstrukcja instytucji dyżuru pracowniczego i jej praktyczne wykorzy-
stanie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 4, s. 27.

34 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1985 r., III PZP 37/85 OSNCP, nr 6/198, poz. 94.
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pracy oraz nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w warunkach umożliwiających 
jego kontrolę. Podróż jest zatem dopiero drogą do wykonywania pracy35. Takie 
stanowisko nie zasługuje na aprobatę. Pracownik odbywa podróż w celu realizacji 
zadania nałożonego przez pracodawcę, a podróż stanowi niezbędny warunek tej 
realizacji. Można zatem uznać, że pracownik wykonuje swoje obowiązki i czas 
na to poświęcony winien być uznany za czas pracy36. Stanowisko to zdaje się 
potwierdzać analiza unormowań prawa wspólnotowego. Warto zauważyć, że dy-
rektywa 2003/88/WE wprowadza dychotomiczny podział na czas pracy i czas wy-
poczynku. Z pewnością czasu odbywania podróży służbowej nie można uznać 
za czas wypoczynku. Należy zatem uznać, że podróż służbowa powinna być trak-
towana jako czas pracy37.

Wśród zagrożeń dla realizacji prawa do wypoczynku można wymienić także 
niektóre nowe unormowania. Z pewnością trzeba w tym kontekście rozpatrywać 
możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, na co pozwala 
art. 129 § 2 w brzmieniu nadanym nowelizacją z 12 lipca 2013 r.38 Regulacja ta zo-
stała wprowadzona w celu umożliwienia bardziej elastycznego zarządzania cza-
sem pracy. Jednak dostrzec należy niebezpieczeństwa, jakie płyną z tej normy. 
Stosowanie długich okresów rozliczeniowych może prowadzić do nierównomier-
nego zapotrzebowania na pracę pracownika, a w konsekwencji – do konieczno-
ści długotrwałego wzmożonego wysiłku spowodowanego pracą w przedłużonym 
wymiarze. Z pewnością nie służy to odpowiedniemu wypoczynkowi. Ponadto 
wątpliwości budzą przesłanki wprowadzenia przedłużonych okresów rozliczenio-
wych. Według nowej regulacji, przedłużenie tych okresów jest dopuszczalne, gdy 
uzasadniają to przyczyny obiektywne lub techniczne lub dotyczące organizacji 
pracy. Są to warunki tożsame z regulacją art. 19 dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy39. Jak zauważono w doktrynie, takie sformu-
łowanie dopuszczalne jest w dyrektywie, jednak ustawodawca krajowy powinien 
być bardziej precyzyjny wprowadzając tak istotne regulacje40. Stwierdzić należy, 
że tego rodzaju klauzule generalne z jednej strony są pożądane, bowiem umoż-
liwiają elastyczne stosowanie przepisów, jednak z drugiej strony można wyrazić 
obawę, czy wprowadzają wystarczające zabezpieczenie przed nadmierną eks-
ploatacją pracowników. Trudno uznać, iż charakter wspomnianych klauzul pozwa-
la na właściwą kontrolę wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych. 
Gwarancji ochrony pracowników trudno doszukać się także w regulacji, zgodnie 
z którą wprowadzenie przedłużonych okresów rozliczeniowych ma nastąpić przy 

35 Por. b. bury, Czas podróży służbowej, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 8, s. 405.
36 Ibidem, s. 406.
37 Por. k. steFański, Czas pracy, s. 38.
38 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach 

zawodowych, Dz. U. 2013, poz. 896.
39 Dz. U. UE L, nr 299, poz. 9.
40 k. rączka, Elastyczny czas pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 7, s. 3.
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zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
Jest to również ogólnikowe uregulowanie, o którym trudno powiedzieć, że stanowi 
wystarczającą gwarancję dla pracowników.

3. Uwagi końcowe

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, polskie przepisy regulujące czas 
pracy w znacznym stopniu odpowiadają postulatom Jana Pawła II dotyczącym 
prawa pracowników do wypoczynku zamieszczonym m.in. w encyklice Labo-
rem exercens. Można jednak dostrzec pewne zagrożenia. Wskazują one, iż nie 
można uznać, że Polska osiągnęła pełen sukces w tym obszarze. Należy także 
zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące czasu pracy ewoluują i coraz wyraźniejsza 
staje się tendencja do uelastyczniania czasu pracy. Oznacza to, że pracodawcy 
mogą bardziej swobodnie zarządzać czasem pracy zatrudnionych pracowników. 
Zmieniając w tym kierunku przepisy, odchodzi się od ścisłego limitowania czasu 
pracy, określając jednak normy przeciętne i pozostawiając więcej swobody stro-
nom stosunku pracy. Może to spowodować zagrożenie dla uprawnień pracow-
ników, jednak należy zauważyć, iż oczekiwania pracowników m.in. co do czasu 
pracy i czasu odpoczynku podlegają także zmianom. Dość często można spo-
tkać opinie, iż pracownicy wyrażają zgodę na pracę w większym rozmiarze, aby 
następnie, po określonym okresie, uzyskać więcej czasu wolnego. Temu mogą 
służyć nowoczesne rozwiązania wprowadzane w wielu krajach europejskich 
(np. konta czasu pracy). Wydaje się, że warto rozważać idącą w tym kierunku 
zmianę podejścia do przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy. Nie wolno 
jednak tracić z oczu potrzeby zapewnienia niezbędnych gwarancji dla pracowni-
ków, w tym prawa do wypoczynku. 





MARCIN A. MIELCZAREK*

„Regularny wypoczynek tygodniowy,  
obejmujący przynajmniej niedzielę”  

– ocena gwarancji prawnych  
w perspektywie Laborem exercens

1. Praca jako źródło uprawnień pracowniczych

„Praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa”. Sło-
wa te stanowią swoiste motto encykliki Laborem exercens1. Wskazując na pracę 
jako źródło utrzymania oraz rozwoju społecznego, Papież Jan Paweł II zaznaczył, 
że człowiek wykonuje pracę „w pocie czoła, to znaczy nie tylko przy osobistym 
wysiłku i trudzie, ale także wśród wielu napięć, konfliktów i kryzysów” (LE 1). 
Sprzeciwiając się traktowaniu jej jako sui generis towaru (LE 7), zaakcentował 
godność pracy, przez którą człowiek „urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także 
poniekąd bardziej «staje się człowiekiem»” (LE 9). Zasada pierwszeństwa „pracy” 
przed „kapitałem” (LE 12) zakłada gwarancje uprawnień pracowniczych („praw 
ludzkich wynikających z pracy”), rozpatrywanych „w szerokim kontekście ogółu 
praw właściwych człowiekowi” (LE 16).

* Dr Marcin A. Mielczarek, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1  Jan paweł ii, Encyklika „Laborem exercens”, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 
2006, s. 107–143. Dalej jako LE.
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2. Wypoczynek tygodniowy w katolickiej nauce społecznej

Do uprawnień ludzi pracy Papież zaliczył w szczególności prawo do wypo-
czynku, zwłaszcza „regularnego wypoczynku tygodniowego, obejmującego przy-
najmniej niedzielę” (LE 19). Nawiązał w ten sposób do postulatów sformułowa-
nych uprzednio w encyklikach Rerum novarum Leona XIII2 oraz Mater et Magistra 
Jana XXIII3, kładąc nacisk na względy socjalne, wyrażone w przywołanych do-
kumentach granicami sprawności ludzkiej (RN, cz. II, 2) oraz troską o zdrowie 
fizyczne i psychiczne (MeM, cz. IV, 4b). Doniosłość papieskiego postulatu wyra-
ża się w jego utrwaleniu w Magisterium Ecclesiae oraz włączeniu do treści opra-
cowanego przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” Kompendium nauki społecznej 
Kościoła („Świąteczny odpoczynek jest prawem”)4.

Uzasadniając przytoczone stanowisko, Jan Paweł II nie pominął argumen-
tu stricte religijnego, silnie eksponowanego przez jego poprzedników. Zmienione 
warunki geopolityczne, szczególnie odejście od modelu państwa wyznaniowego, 
nie pozwalały już na kategoryczne i bezpośrednie wymaganie od władz cywil-
nych przestrzegania – w poczuciu „odpowiedzialności wobec Boga i społeczeń-
stwa” – przykazania odpoczynku świątecznego, tzn. „przerwy w pracy, uświęconej 
wpływem religii” (MeM, cz. IV, 4b; RN, cz. II, 2). Zasadnicze uznanie przez Ko-
ściół katolicki laickości państwa, pojmowanej jako autonomia sfery obywatelskiej 
i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej (z wyłączeniem sfery mo-
ralności)5, nie oznacza braku możliwości uzasadnienia w inny sposób obowiąz-
ku władz publicznych (w stosunku do obywateli) oraz pracodawców (względem 
pracowników) zapewnienia czasu wolnego przeznaczonego na odpoczynek i kult 
religijny6. Encyklika Laborem exercens nie wskazuje wyraźnie tego nowego typu 
argumentacji, jakkolwiek zawiera się on w postulacie niedzieli jako minimalnego 
wymiaru odpoczynku tygodniowego. Uwidacznia się on w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego w nawiązaniu do wolności religijnej (KKK 2188). Zagwarantowanie 
prawa do obchodzenia świąt religijnych jako przejawu wolności religijnej można 
i należy rozpatrywać w kategorii obowiązku władz publicznych, a jego realizacja 
nie stoi w sprzeczności z zasadą neutralności światopoglądowej państwa i nie 
świadczy o jego konfesjonalizacji7.

2 Leon Xiii, Encyklika „Rerum novarum”, [w:] Encykliki społeczne Kościoła Katolickiego, Świdni-
ca 2005, s. 9–43. Dalej jako RN.

3 Jan XXiii, Encyklika „Mater et Magistra”, [w:] Encykliki społeczne Kościoła Katolickiego, s. 47–
117. Dalej jako MeM.

4 Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, nr 284, Kielce 2005.
5 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowa-

nia katolików w życiu politycznym, nr 5, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 2, s. 49–54.
6 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2. popr., Poznań 2002, nr 2187. Dalej jako KKK.
7 a. dyLus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, „Chrześcijaństwo – Świat – Po-

lityka” 2007, nr 3, s. 15–16.
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Tezy encykliki dotyczące odpoczynku tygodniowego stały się ponownie 
przedmiotem nauczania Jana Pawła II w liście apostolskim Dies Domini8 z jed-
noczesnym rozwinięciem kwestii ich podstaw, tzn. ludzkiej godności oraz zwią-
zanych z nią potrzeb religijnych, rodzinnych, kulturowych i społecznych, trudnych 
do zaspokojenia, „jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w ty-
godniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (DD 
66–67). Papieska wizja odpoczynku świątecznego jako kulminacji czasu wolnego 
wynikała z połączenia w teologicznej refleksji czasu wolnego z celebracją niedzieli 
jako Dnia Pańskiego9. „Dla chrześcijan nie jest to sytuacja normalna” – argumen-
tował – „gdy niedziela, dzień święta i radości, nie jest także dniem odpoczynku, 
a w każdym razie trudno im «świętować» niedzielę, jeśli nie dysponują odpowied-
nią ilością wolnego czasu” (DD 64).

3. Świętowanie niedzieli jako źródło wypoczynku tygodniowego

Wiążąc minimalny wymiar odpoczynku tygodniowego z niedzielą, Papież 
dokonał interpretacji prawa do wypoczynku na poziomie prawa do wolności re-
ligijnej i implicite sprzeciwił się sekularyzacji niedzieli, sprowadzającej jej obcho-
dzenie do kulturowej tradycji10. Nadmienić należy, że o ile w konwencjach nr 14 
i 106 MOP11 oraz w Europejskiej Karcie Społecznej12 aspekt religijny odpoczynku 
tygodniowego został dostrzeżony przez odwołanie do tradycji lub zwyczaju da-
nego kraju lub regionu, o tyle w prawie Unii Europejskiej – wskutek orzeczenia 
ETS z 1996 r. w sprawie United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
v Council of the European Union (Case C-84/94)13 – uchylono akapit drugi art. 5 
dyrektywy 93/104/WE w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy14, 
zgodnie z którym minimalny, nieprzerwany 24-godzinny odpoczynek tygodniowy 
zasadniczo powinien obejmować niedzielę. Rozstrzygnięcie ETS znalazło swoje 
odzwierciedlenie w dyrektywie nowelizującej 2000/34/WE15 oraz w obowiązującej 
dyrektywie 2003/88/WE16.

8 Jan paweł ii, List apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli, [w:] idem, Dzieła zebrane, 
t. 3: Listy, Kraków 2007, s. 450–487. Dalej jako DD.

9 M. ostrowski, Czas wolny, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, 
red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 88.

10 Zob. szerzej: a. wóJcik, Prawo obywatela-katolika do niedzielnego odpoczynku, „Annales 
Canonici” 2007, nr 3, s. 67–86.

11 Dz. U. 1925, nr 54, poz. 384, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k106.html [dostęp: 16.10.2013].
12 Dz. U. 1999, nr 8, poz. 67.
13 L. FLorek, Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” 1999, nr 2, s. 13; idem, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 163.
14 Dz. Urz. UE Wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 05/t. 2, s. 197.
15 Dz. Urz. UE Wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 05/t. 4, s. 27.
16 Dz.Urz. UE Wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 05/t. 4, s. 381.
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Stanowisko Jana Pawła II wiąże się z faktem, że niedziela, będąca – cy-
tując za soborową konstytucją Sacrosanctum Concilium – „pierwotnym dniem 
świątecznym”, „podstawą i rdzeniem roku liturgicznego”17, stanowiła początkowo 
jedyne święto chrześcijańskie. Charakter paschalny jako wyłączny rys chrześci-
jańskiej heortologii został zachowany do IV w.18, przy czym doroczne świętowanie 
Wielkanocy, które przyjęło wówczas w pełni rozwiniętą postać Triduum Paschal-
nego i okresu Pięćdziesiątnicy19, datuje się – na podstawie dostępnych źródeł 
historycznych – na początek II w.20 Fundamentalne znaczenie niedzieli w cyklu ty-
godniowym dla zdecydowanej większości Kościołów chrześcijańskich odpowiada 
znaczeniu Wielkanocy w roku liturgicznym21. Ranga niedzieli bierze swój początek 
z wydarzenia paschalnego, co dało asumpt do sformułowania tezy, że „Wielkanoc 
jest jedynie uwypukloną niedzielą”22. Paschalny charakter niedzieli odzwierciedla 
zwłaszcza rosyjska nazwa воскресенье (zmartwychwstanie); polskie określenie 
„niedziela” (pochodzące najprawdopodobniej od połączenia partykuły „nie” i cza-
sownika „działać”) zwraca uwagę na – znacznie później sformalizowany – obo-
wiązek powstrzymania się od pracy23.

Jak podkreśla się w piśmiennictwie teologicznym, brak jest wiarygodnych 
dowodów pozwalających na upatrywanie w świętowaniu niedzieli zjawiska chry-
stianizacji przez Kościół rzymski pogańskiego „dnia słońca” jako przejawu kul-
tów solarnych24. Świętowanie niedzieli nie wynika z arbitralnej decyzji Kościoła, 
ale stanowi rezultat sprawowania w tym dniu Eucharystii jako anamnezy (uobec-
nienia) wydarzenia Zmartwychwstania Pańskiego25. Z kolei określenie celebra-
cji eucharystycznej mianem Wieczerzy Pańskiej (1 Kor 11, 20) miało wywrzeć 
wpływ na traktowanie jako synonimicznych pojęć „niedziela” i „Dzień Pański”, 
skutkiem czego zwrot (dies) dominica stał się nazwą własną niedzieli w języ-
ku łacińskim, obecną do dzisiaj w zmienionych formach w językach romańskich 
(np. wł. domenica, fr. dimanche)26. Przejście od szabatu do niedzieli (jako wyraz 
przejścia od Starego do Nowego Przymierza) nie jest – zdaniem J. Ratzingera 
– równoznaczne z dualistyczną interpretacją świętych dni judaizmu i chrześci-
jaństwa jako przeciwstawnych rzeczywistości – „niedziela w sposób naturalny 
włącza w siebie treść szabatu”: będąc dniem trzecim (po śmierci Jezusa) – jest 

17 Konstytucja „Sacrosanctum Concilium” o liturgii świętej, nr 106, [w:] Sobór Watykański II. 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002. Dalej jako KL.

18 b. nadoLski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 91–92.
19 a. berGaMini, Chrystus – świętem Kościoła, Kraków 2004, s. 56.
20 b. nadoLski, Liturgika, t. 2, s. 55.
21 J. czerski, Dzień święty w Starym i Nowym Testamencie, [w:] Niedziela w społeczeństwie 

pluralistycznym, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 2001, s. 31.
22 M. kunzLer, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 615.
23 b. nadoLski, Liturgika, t. 2, s. 35.
24 e. biancHi, Niedziela. Dzień Pana, dzień człowieka, Poznań 1998, s. 122.
25 J. kLinGer, Geneza sporu o epiklezę, Warszawa 1969, s. 30.
26 M. kunzLer, op. cit., s. 618.
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(w świetle teologii judaistycznej) dniem teofanii, będąc pierwszym dniem tygo-
dnia (jom riszon) – obejmuje pamiątkę początku kreacji świata, a jako dzień 
ósmy – nabiera wymiaru eschatologicznego27.

Istnieje zatem nierozerwalny związek między świętowaniem niedzieli jako 
„cotygodniowej paschy” a początkiem istnienia chrześcijaństwa28. Zakorzeniona 
w Dekalogu teologia święta jako dnia wypoczynku nie stanowiła prymarnej mo-
tywacji świętowania niedzieli29. Zastrzeżenie obowiązku świątecznego pod rygo-
rem grzechu ciężkiego, silnie akcentowanym w okresie kontrreformacji, datuje się 
na połowę XV w.30, a ta swoista „zmiana akcentu” mogła nastąpić dzięki ustano-
wieniu niedzieli dniem wolnym od pracy przez cesarza Konstantyna Wielkiego31.

Wymowę niedzieli uwypukliła posoborowa reforma liturgiczna, stanowiąc 
w Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza32, że liturgiczny obchód 
niedzieli ustępuje tylko uroczystościom oraz świętom Pańskim, z zastrzeżeniem 
bezwzględnego pierwszeństwa niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wiel-
kanocnego (ONRLK 5). Tym samym uwidoczniono charakter niedzieli jako „pod-
stawy i rdzenia roku liturgicznego”, której nie powinny przesłaniać inne obchody, 
jeżeli nie są rzeczywiście bardzo ważne (KL 106). W okresie poprzedzającym 
reformę liturgii rzymskiej, na gruncie Codex Rubricarum z 1960 r., wyróżniano 
niedziele I i II klasy33; do pierwszej kategorii należało jednak tylko 13 spośród 
52–53 niedziel występujących w roku liturgicznym34, co wiązało się z ryzykiem 
zaciemnienia bądź utraty paschalnego wymiaru niedzieli, zwłaszcza w związku 
z rozwojem Sanctorale35.

Według konstytucji Sacrosanctum Concilium, ranga niedzieli implikuje 
w szczególności obowiązek duchowieństwa podejmowania odpowiednich dzia-
łań, aby w świadomości i pobożności wiernych dzień ten „stał się również dniem 
radości i odpoczynku od pracy” (KL 106). W dodatku do tejże konstytucji Sobór 
Watykański II nie sprzeciwił się idei stałego kalendarza świeckiego pod warun-
kiem zachowania podziału na siedmiodniowe tygodnie. Podział ten nie jest bo-
wiem „przypadkową okolicznością historyczną, do której Kościół nie przywiązuje 
wagi i z której mógłby zrezygnować” (DD 64) – wzorem francuskiego kalenda-
rza rewolucyjnego z décades zamiast tygodni i décadi jako cyklicznym dniem 
wolnym od pracy36. Znamienne jest, że konstrukcja tego kalendarza wyraźnie 

27 J. ratzinGer, Duch liturgii, [w:] idem, Opera omnia, t. 11: Teologia liturgii, Lublin 2012, s. 84–86.
28 b. nadoLski, Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2010, s. 44.
29 Ibidem.
30 M. kunzLer, op. cit., s. 624.
31 e. biancHi, op. cit., s. 19, 170 i n.
32 Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, [w:] Mszał rzymski dla diecezji polskich, Po-

znań 1986, s. [66]–[74]. Dalej jako ONRLK.
33 Codex Rubricarum – Rubricae generales, 10, [w:] Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii 

Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum. Editio typica, Romae 1962.
34 Codex Rubricarum – Rubricae generales, 11.
35 M. kunzLer, op. cit., s. 625.
36 n. davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1999, s. 746.
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wskazuje na ideę likwidacji tygodni – rozpoczynających się od niedzieli – jako 
miary czasu, przy jednoczesnych rzekomych gwarancjach „wolności przekonań, 
także religijnych”, sformułowanych w art. X Deklaracji Praw Człowieka i Obywate-
la z 26 sierpnia 1789 r. Koncepcja 12 miesięcy (od vendémiaire’a do fructidora), 
liczących po trzy dziesięciodniowe décades, stała bowiem w sprzeczności z dłu-
gością roku solarnego, co wymagało dodawania – poza porządkiem miesięcznym 
– 5 dni zwanych sans-culottides oraz – w czwartym roku każdej franciade – dnia 
„przestępnego” (Jour de la Révolution)37. Zaznaczyć wypada, że kalendarz gre-
goriański powrócił do powszechnego użytku dopiero w okresie Konsulatu38, co 
nie pozwala – w świetle badań przeprowadzonych przez R. Sechera – obarczyć 
odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie praw człowieka wyłącznie jakobinów39.

Warto odnotować fakt podjęcia przez Sobór Watykański II dyskusji na temat 
reformy kalendarza gregoriańskiego. Przedłożony projekt dostrzegał wady istnie-
jącego kalendarza, w którym liczba dni w roku nie odpowiada pełnym tygodniom, 
przez co brak jest m.in. powiązania określonych dni miesiąca (w tym terminów 
świąt stałych) z dniami tygodnia. W celu eliminacji (wymienionych tu jedynie przy-
kładowo) mankamentów zakładał podział roku na 13 miesięcy po 28 dni (4 ty-
godnie) każdy. Kwestia pozostałego 365. dnia roku (13 × 28 = 364) miałaby być 
rozwiązana przez usytuowanie go (jako dnia 14. bis siódmego miesiąca pacificus, 
wprowadzonego pomiędzy czerwcem i lipcem) poza numeracją tygodniową (jako 
tzw. długą niedzielę)40. Nastąpiłoby jednak w ten sposób zakłócenie biegu dni ty-
godnia, co w świetle cytowanego stanowiska Soboru, dopuszczającego reformę 
kalendarza przy utrzymaniu siedmiodniowych tygodni, przesądziło – jak można 
domniemywać – o odrzuceniu projektu.

4. Wypoczynek tygodniowy jako uprawnienie pracownicze  
– ocena regulacji prawnych

Kiedy Papież składał podpis pod tekstem encykliki Laborem exercens, zwraca-
jąc uwagę na niemożność jej ogłoszenia w dziewięćdziesiątą rocznicę Rerum no-
varum ze względu na związaną z zamachem hospitalizację, w Polsce mijał ponad 
rok od zawarcia Porozumień Sierpniowych. Zasadnicze źródło prawa pracowników 
do wypoczynku stanowiły wówczas – obowiązujące do dzisiaj w zmienionych wer-
sjach – ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy41 oraz Kodeks pracy42.

37 Ibidem, s. 747.
38 Ibidem.
39 r. secHer, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea Departament Zemsty, Warszawa 

2003, s. 171–172, 178, 199.
40 Kalendarze, red. E. Gigilewicz, Lublin 2003, s. 52–54.
41 Dz. U. 1951, nr 4, poz. 28, ze zm.
42 Tekst pierwotny: Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141; tekst obowiązujący: t. jedn. Dz. U. 1998, nr 21, 

poz. 94, ze zm.
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W ówczesnym przepisie art. 138 (obecnie art. 1519) Kodeks pracy przyzna-
wał status dni wolnych od pracy niedzielom oraz świętom, nie wymieniając ich 
z nazwy, ale odsyłając do odrębnych przepisów. Nie określał jednak minimalnego 
wymiaru odpoczynku tygodniowego. Dwudziesty pierwszy postulat z 17 sierpnia 
1980 r. („Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy”)43 był powoli i specy-
ficznie realizowany przez ustawodawcę: początkowo – w wyniku noweli lutowej 
z 1996 r.44 – przez instytucję dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie 
od 2001 r.45 – przez de facto przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy. Dopiero no-
welizacja Kodeksu pracy z 2003 r.46, mająca na celu dostosowanie polskiego pra-
wa pracy do standardów Unii Europejskiej, przyznała pracownikom prawo do co 
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 133 § 1 k.p.), 
który zasadniczo powinien przypadać w niedzielę (art. 133 § 3 k.p.).

Kodeks pracy odróżnia niedziele jako dni wolne od pracy od świąt (w tym 
świąt religijnych). Czynił to już w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 
2004 r., różnicując obowiązki pracodawcy w zależności od tego, czy świadczenie 
pracy przez pracownika miało miejsce w niedzielę czy w święto. Obecnie zbieg 
święta z niedzielą oznacza – na podstawie art. 15111 § 4 k.p. – utratę statusu 
święta i obowiązek stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy 
w niedzielę. Odstępstwo od wskazanej regulacji przewiduje dodany w 2007 r.47 
art. 1519a k.p., wprowadzający zakaz pracy w placówkach handlowych w święta 
(ust. 1), także wówczas, gdy przypadają one w niedzielę (ust. 2). Jakkolwiek prze-
pis ten stanowi swego rodzaju cząstkową odpowiedź na wątpliwości co do spo-
sobu redakcji art. 15110 k.p. (o czym mowa poniżej), może – niestety – służyć 
jednocześnie za przykład złej legislacji. Dość zauważyć, że art. 1519a k.p. jest 
jedynym przepisem Kodeksu pracy podzielonym na ustępy, a także wyjątkiem 
od określonego unormowania, usytuowanym w tekście prawnym przed nim sa-
mym (tzn. art. 15110 k.p.).

Wagę pominięcia przez ustawodawcę wymiaru religijnego niedzieli wzmacnia 
regulacja przepisów art. 15111 i 15112 k.p. Nie sposób nie dostrzec, że „status nie-
dzieli i święta jako dnia wolnego od pracy jest znacznie słabiej chroniony niż tzw. 
wolnej soboty”, skoro ustawodawca „dopuszcza możliwość nieoddania niedzieli 
w naturze”48. Ponadto, o ile w przypadku pracy w niedzielę rekompensata w po-
staci dnia wolnego powinna nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, gdyby 

43 http://www.solidarnosc.org.pl/pl/21-postulatow-1.html [dostęp: 16.10.2013].
44 Dz. U. 1996, nr 24, poz. 110. W wyniku nowelizacji wprowadzono przepis art. 1291 k.p., w tym 

§ 1 w brzmieniu: „Przy wprowadzaniu rozkładów czasu pracy, o którym mowa w art. 129, uwzględ-
nia się 39 dodatkowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, przy czym w każdym okresie 
obejmującym kolejne trzy miesiące liczba tych dni nie może być mniejsza niż 9”.

45 Dz. U. 2001, nr 28, poz. 301.
46 Dz. U. 2003, nr 213, poz. 2081.
47 Dz. U. 2007, nr 176, poz. 1239.
48 a. sobczyk, Kilka uwag na tle nowelizacji czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 

2003, nr 12, s. 24.
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okazała się niemożliwa w pierwotnym terminie (art. 15111 § 2 k.p.), o tyle brak 
możliwości udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w święto nie wiąże się 
z odsunięciem w czasie realizacji obowiązku pracodawcy, ale ze zmianą formy 
rekompensaty (art. 15111 § 3 k.p.). Na krytyczną ocenę zasługuje również liberali-
zacja przepisów dotyczących pracowników pracujących w niedzielę (z wyjątkiem 
zatrudnionych w tzw. systemie pracy weekendowej), którym przysługuje niedziela 
wolna od pracy raz na 4 tygodnie (art. 15112 k.p.), a nie, jak do końca 2003 r. – raz 
na 3 tygodnie, co niewątpliwie wywiera wpływ na zakres realizacji prawa do wol-
ności religijnej i – w pewnym zakresie (np. w kontekście relacji rodzinnych) pra-
wa do wypoczynku. Dostrzec jednocześnie trzeba ryzyko błędnej wykładni tego 
przepisu, polegającej na dzieleniu okresu rozliczeniowego na czterotygodniowe 
okresy, w których dowolnie można by wyznaczyć niedzielę wolną od pracy, co 
mogłoby skutkować wykonywaniem pracy przez więcej niż 3 kolejne niedziele49. 
Przywołać należy tu ponownie papieski postulat regularności wypoczynku, choć 
w analizowanym przypadku interwał między niedzielami wolnymi od pracy będzie 
dłuższy niż tydzień.

W nowelizacji z 2003 r. rozwiązano tylko częściowo problemy związane 
z pojęciem dnia wolnego od pracy. W poprzednim stanie prawnym wskazywano 
w doktrynie, że jako niedzielę wolną od pracy powinno się traktować 24 kolejne 
godziny wolne, obliczone w sposób przewidziany w ówczesnym art. 138 § 2 
k.p.50 Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 26 czerwca 1981 r. (V PZP 
5/81) zaznaczył, że „godziny wolne od pracy” są odwróceniem uregulowanego 
w art. 138 § 2 k.p. pojęcia „pracy w niedzielę”, a zatem są zdefiniowane za po-
mocą zasady wyrażonej w tym przepisie51. Z kolei w uchwale składu 7 sędziów 
z 10 lutego 1994 r. (I PZP 49/93) zauważył, że sposób rozumienia dnia wolnego 
od pracy „nie może być oderwany od pojęcia dnia pracy i dnia pracy w nie-
dzielę”52. Zapatrywania SN znalazły odzwierciedlenie w treści art. 133 § 3 k.p., 
zgodnie z którym niedziela – jako dzień odpoczynku tygodniowego – obejmuje 
24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u dane-
go pracodawcy została ustalona inna godzina. Oczywiste jest zastosowanie 
tej definicji do sytuacji uregulowanej w art. 15112 k.p. Na pytanie o możliwość 
odniesienia jej do równoważnego dnia wolnego od pracy ustawodawca nie 
udziela odpowiedzi. Państwowa Inspekcja Pracy w tym przypadku skłania się 
ku wykładni łączącej początek dnia wolnego od pracy z zakończeniem doby 
pracowniczej53.

49 e. szeMpLińska, Konsultacje i wyjaśnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 12, s. 38.
50 J. szczerski, Glosa do uchwały SN z 26 czerwca 1981 r., V PZP 5/81, „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” 1983, nr 2, s. 59.
51 OSNC 1981, nr 10, poz. 181.
52 OSNA PiUS 1994, nr 8, poz. 123.
53 Zob. J. stępniak, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 

2009, nr 3, s. 41.
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Wprawdzie motywy ochrony niedzieli jako dnia wolnego od pracy mogą być 
różnorodne w zależności od wartości leżących u ich podstaw (np. indywidualnych 
lub społecznych54), pierwszorzędne znaczenie – obok prawa pracowników do dni 
wolnych od pracy, wyrażonego w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP55, powinien mieć 
związek z zagwarantowaną w art. 53 ustawy zasadniczej wolnością sumienia i re-
ligii. Zróżnicowanie statusu niedzieli i świąt rzutuje na ocenę zakresu dozwolonej 
pracy w niedziele i święta. Niedostrzeganie teologicznego i liturgicznego aspektu 
niedzieli oznacza bowiem brak refleksji ustawodawcy na temat dopuszczalności 
pracy w niedziele i święta z perspektywy konstytucyjnych wymogów ograniczeń 
wolności uzewnętrzniania religii. Przepis art. 53 ust. 5 Konstytucji, podobnie jak 
art. 31 ust. 3, przewiduje, że ograniczenia te muszą być konieczne w demokra-
tycznym państwie prawnym, m.in. dla ochrony zdrowia lub praw i wolności innych 
osób, co wskazuje na ich wyjątkowy charakter. Trybunał Konstytucyjny w uzasad-
nieniu wyroku z 16 lutego 1999 r. (SK 11/98) przyjął, że przepis art. 53 ust. 5 „nie 
wyłącza zastosowania zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3”56, tzn. 
zakazu naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw.

Tymczasem w wyniku noweli lutowej użyte w pkt 10 ówczesnego art. 139 k.p. 
pojęcie prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzien-
ne potrzeby ludności nie zostało ani zdefiniowane, ani zastąpione bardziej pre-
cyzyjnym sformułowaniem, a ich przykładowy (sic!) katalog poszerzono o pracę 
w placówkach handlowych oraz pracę w zakładach świadczących usługi dla lud-
ności. Ustawodawca uznał zatem, ignorując konieczność istnienia relacji między 
pojęciem zbiorczym a poszczególnymi sytuacjami nim objętymi, że zawieranie 
umów kupna-sprzedaży bez względu na przedmiot transakcji oraz świadczenie 
jakichkolwiek usług stanowi przesłankę uzasadniającą pracę w niedziele i święta 
– tym samym ograniczenie prawa do dni wolnych od pracy oraz prawa do wolno-
ści religijnej.

Nowelizację Kodeksu pracy z 2003 r. cechowała dalsza liberalizacja przepi-
sów dotyczących zakresu dopuszczalności pracy w niedziele i święta. Jako oko-
liczność wymagającą świadczenia przez pracownika pracy w dni ustawowo wolne 
od pracy ustawodawca wskazał m.in. pracę zmianową (art. 15110 pkt 3 k.p.), tzn. 
wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego 
zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upły-
wie określonej liczby godzin, dni lub tygodni (art. 128 § 2 k.p.). Jak dowodzi się 
w doktrynie, praca zmianowa stanowi „relatywnie liberalną przesłankę dopusz-
czalności pracy w niedziele i święta”, przede wszystkim z uwagi na jej nieprecy-
zyjną definicję. Nie wynika z niej bowiem, że „dotyczy ona pracowników, którzy 

54 a. dyLus, Niedziela w epoce globalizacji gospodarki, „Liturgia Sacra” 2001, nr 1, s. 18–19; 
eadem, Kapitał społeczny świąt religijnych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2007, nr 1, 
s. 200–204.

55 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.
56 OTK 1999, nr 2, poz. 22.
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zmieniają się przy wykonywaniu określonej pracy”, co umożliwia objęcie pojęciem 
pracy zmianowej przypadku „zatrudniania pracownika, któremu pracodawca wy-
znaczy różne godziny rozpoczęcia pracy (lub pory jej rozpoczęcia) w poszczegól-
nych tygodniach”57. Ponadto dostrzega się, że przepis art. 15110 k.p. nie przewi-
duje wymagania stosowania pracy zmianowej w systemie całodobowym, zatem 
może to być również praca dwuzmianowa58. Poza tym wykonywanie pracy przez 
pracowników zatrudnionych przy pracy zmianowej (bądź w innych przypadkach 
pracy dopuszczalnej w niedziele i święta z powodu zastosowanej organizacji pra-
cy) może wymagać obecności pracowników niezmianowych, np. przełożonych 
tych pracowników59.

Kolejne zmiany art. 15110 k.p. nastąpiły w latach 2011 i 2014. Po pierwsze, 
na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej60 pojęcie „placówek opiekuńczo-wychowawczych” (pkt 9 lit. g) zastąpio-
no od 1 stycznia 2012 r. sformułowaniem „jednostki organizacyjne wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Po drugie, ustawą z 24 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy61 do przepisu art. 15110k.p. dodano punkt 11, 
dopuszczający pracę w niedziele i święta przy wykonywaniu prac polegających 
na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń 
telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, od-
bieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami 
obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 k.p., są u nie-
go dniami pracy (lit. a) oraz prac zapewniających możliwość świadczenia tychże 
usług (lit. b). O ile nie da się zaprzeczyć, że współcześnie gospodarki krajowe 
stanowią system naczyń połączonych, o tyle trudno zrozumieć de facto wyłącze-
nie stosowania ustawy o dniach wolnych od pracy w stosunku do pracowników 
świadczących w określony sposób pracę na rzecz podmiotów zagranicznych tyl-
ko ze względu na odmienne katalogi dni wolnych od pracy w obcych systemach 
prawnych. Ustawodawca nie wskazał bowiem okoliczności mających uzasadniać 
pierwszeństwo innego porządku prawnego przed regulacją polską. Wątpliwości 
budzi także jednostronność wprowadzonej zmiany, na którą należałoby spojrzeć 
z innej perspektywy, gdyby – z zachowaniem zasady wzajemności – wynikała 
z umowy multilateralnej.

W perspektywie obowiązującej Konstytucji redakcję art. 15110 k.p. trzeba oce-
nić krytycznie, nie tylko ze względu na wprowadzenie nowych i utrzymanie ist-
niejących już w brzmieniu przepisu zwrotów niedookreślonych. Na dezaprobatę 

57 a. sobczyk, Kilka uwag..., s. 21.
58 k. rączka, Komentarz do art. 15110 k.p., [w:] M. GersdorF, k. rączka, J. skoczyński, Kodeks 

pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2008, s. 614.
59 a. sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005, s. 240.
60 Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887, ze zm.
61 Dz. U. 2014, poz. 208.
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zasługuje jeszcze bardziej zachowanie przez ustawodawcę katalogu otwartego62 
przesłanek dozwolonej pracy w niedziele i święta, który ewidentnie koliduje z krań-
cową koniecznością i wyjątkowym charakterem ograniczeń konstytucyjnych praw 
i wolności. Świadczy to o zaniedbaniach prawodawcy w dostosowywaniu do wy-
mogów Konstytucji uprzednich w stosunku do niej regulacji prawnych, zawartych 
w ustawodawstwie zwykłym63.

Dla uzyskania pełnego obrazu unormowań dotyczących dni wolnych od pra-
cy nie sposób nie przypomnieć prób zwiększenia wymiaru czasu pracy kosztem 
prawa do odpoczynku. W latach 2004–2006 w sytuacji, gdy w tygodniu występo-
wały dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy na pod-
stawie art. 130 § 2 k.p. następowało tylko z tytułu jednego dnia świątecznego. 
Implikowało to konieczność odpracowywania jednego ze świąt64, co – w myśl po-
glądu przytoczonego w uzasadnieniu wyroku TK z 30 czerwca 2009 r. (K 14/07) 
– było „sprzeczne z istotą dnia świątecznego”65, zagwarantowanego w art. 66 
ust. 2 Konstytucji RP. W literaturze prawniczej trafnie zaznaczono, że „nie można 
mówić o dniach wolnych od pracy, jeśli pracownik de facto nie zostaje zwolniony 
z obowiązku pracy, a jedynie obowiązek ten zostaje przełożony na inny dzień”66. 
Ryzyko odpracowywania dnia wolnego od pracy stało się znów realne w latach 
2011–2012 wskutek wprowadzenia nowelizacją z 24 września 2010 r.67 – jako 
swego rodzaju „rekompensaty” ustanowienia tzw. święta Trzech Króli dniem wol-
nym od pracy – przepisu art. 130 § 21 k.p., który umożliwiał części pracodaw-
ców manipulowanie terminem dnia wolnego od pracy wynikającego z przecięt-
nie pięciodniowego tygodnia pracy w celu zwiększenia nominału czasu pracy68. 
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11)69 
art. 130 § 21 k.p. utracił moc obowiązującą ze względu na sprzeczność z art. 32 
ust. 1 Konstytucji RP.

Obok negatywnych aspektów aktualnej regulacji czasu pracy w niedziele 
i święta wypada zwrócić uwagę na pewne pozytywne zmiany dokonane przez 
ustawodawcę na gruncie Kodeksu pracy. Specjalnego podkreślenia wymaga 
przede wszystkim określenie w art. 133 k.p. wymiaru odpoczynku dobowego 

62 a. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 756; k. steFański, Problem 
pracy w dni świąteczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 12, s. 20.

63 M. a. MieLczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 
2013, s. 244.

64 M. nałęcz, Zbieg dwu dni świątecznych w jednym tygodniu, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 4, 
s. 196–198.

65 OTK-A 2009, nr 6, poz. 87.
66 k. steFański, Konieczność odpracowania dni wolnych – uwagi dotyczące art. 130 § 2 k.p., 

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4, s. 17.
67 Dz. U. 2010, nr 224, poz. 1459.
68 Zob. k. rączka, Święto Trzech Króli, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 10, s. 2 

okładki; k. steFański, Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowe-
go tygodnia pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 12, s. 17–18.

69 Dz. U. 2012, poz. 1110; OTK-A 2012, nr 9, poz. 102.
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i tygodniowego. Poza tym z aprobatą powinno zostać przyjęte objęcie obowiąz-
kiem rekompensaty nie tylko pracy w niedzielę, ale i pracy w święto (do końca 
2003 r. w myśl dawnego art. 140 k.p. nie była ona obligatoryjna) oraz uregulowa-
nie terminów udzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy, co wcześniej wy-
woływało rozbieżności interpretacyjne70. Zgodnie z art. 15111 § 1 k.p., w brzmieniu 
ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., pracownikowi wykonującemu pracę 
w niedziele i święta, z wyjątkiem systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.), pra-
codawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: w zamian za pra-
cę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następują-
cych po takiej niedzieli, zaś za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. 
Istotne jest także, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi całe-
go dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto, niezależnie od czasu 
realnie przepracowanego71, co już w pierwszych latach obowiązywania Kodeksu 
pracy znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 4 czerwca 1982 r. 
(III PZP 17/82)72.

5. Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony niedzieli  
jako dnia wolnego od pracy

Przeświadczenie o pierwszeństwie „pracy” przed „kapitałem” – prymacie czło-
wieka wobec rzeczy (LE, nr 12) – wiąże się z genezą prawa pracy, które stanowiło 
reakcję na dziewiętnastowieczny kapitalizm i patologię ówczesnych stosunków 
zatrudnienia, bazujących na „przywróconej do życia” w nowych uwarunkowaniach 
rzymskiej konstrukcji prawnej locatio conductio operarum i związanej z nią kwalifi-
kacji pracy ludzkiej jako towaru, podlegającego rynkowej „grze” popytu i podaży73. 
Wynika stąd jako zasadnicza dla tej gałęzi prawa funkcja ochronna, a świado-
mość roli, jaką ma do spełnienia prawo pracy, wymaga od prawodawcy wszech-
stronnej oceny sytuacji pracowników – również z punktu widzenia aksjologii.

Przepisy dotyczące pracy w niedziele i święta (zwłaszcza art. 15110 k.p.) nie 
realizują tej funkcji w sposób kompleksowy. Potwierdza to przypadkowość nie-
których rozwiązań prawnych i świadczy o błędnym rozumieniu dynamiki prawa 
pracy, tzn. nie jako właściwej odpowiedzi na ewolucję warunków społeczno-go-
spodarczych przy zachowaniu fundamentalnych założeń, ale jako – destrukcyjne 
niekiedy dla jego spójnego kształtu – otwarcie na konkurujące ze sobą wartości 
oraz stojące za nimi doktryny i koncepcje ekonomiczne, polityczne i filozoficzne.

70 Por. k. rączka, Dni wolne od pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8, s. 26; 
p. woJciecHowski, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, 
nr 7, s. 38; e. szeMpLińska, op. cit., s. 39.

71 k. rączka, Dni wolne…, s. 26.
72 OSNC 1982, nr 10, poz. 148.
73 F. zoLL, Prawo pracy w biegu wieków, Wilno 1930, passim.
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Argument ekonomiczny, jakkolwiek istotny, nie może przeważać nad pra-
wem pracowników do wypoczynku oraz związanym z nim aspektem religijnym; 
w przeciwnym razie należałoby konsekwentnie stwierdzić, że „Polski nie stać” 
na dni wolne od pracy i – wykraczające poza ogólnikowe deklaracje konstytu-
cyjne – gwarancje wolności religii. Stanowisko o drugorzędności maksymalizacji 
zysków względem praw pracowniczych znajduje uzasadnienie w antropologii filo-
zoficznej Jana Pawła II, w której „fundamentalne znaczenie ma zagadnienie pod-
miotowości osoby ludzkiej”74. W encyklice Laborem exercens czytamy: „Pierwszą 
podstawą wartości pracy jest sam człowiek – jej podmiot. Wiąże się z tym od razu 
bardzo ważny wniosek natury etycznej: o ile prawdą jest, że człowiek jest prze-
znaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest «dla człowie-
ka», a nie człowiek «dla pracy»” (LE 6). Pracę zaś, będącą „dobrem «godziwym», 
czyli odpowiadającym godności człowieka, wyrażającym tę godność i pomnaża-
jącym ją” (LE 9), należy mierzyć „miarą godności samego podmiotu pracy, czyli 
osoby: człowieka, który ją spełnia” (LE 6).

Wraz ze zmianami kulturowymi i cywilizacyjnymi, które doskonale ilustruje 
ewolucja stosunków przemysłowych w XIX w., a zwłaszcza gwałtowny współ-
cześnie rozwój technologiczny, cykl dni pracy oraz dni przeznaczonych na od-
poczynek i świętowanie zatracił pierwotną klarowność. W sensie ścisłym za-
przestanie wszelkiej pracy w niedziele i święta nie jest już możliwe. Kwestią 
otwartą pozostaje natomiast delimitacja między pracą niezbędnie konieczną 
w dni świąteczne a pracą użyteczną ze względu na oczekiwania pracodawców 
i społeczne zwyczaje.

Nie można nie wspomnieć, że zakaz pracy w niedziele i pozostałe święta 
nakazane nie miał nigdy charakteru bezwzględnego. Przykładowo, w świetle wy-
ników badań mediewistów, w Polsce średniowiecznej handel w święta był dozwo-
lony, ale dopiero po zakończeniu głównej mszy (sumy), nie zaś podczas trwania 
ceremonii religijnych, a wyjątek od zakazu publicznego handlu w dni świąteczne 
dotyczył tylko podstawowych artykułów żywnościowych nabywanych dla bieżącej 
konsumpcji lub towarów niezbędnych osobom podróżującym75. Również w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego zwraca się uwagę, że „obowiązki rodzinne lub waż-
ny pożytek społeczny stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełniania nakazu 
odpoczynku niedzielnego”, odwołując się do zdania z dzieła św. Augustyna De 
civitate Dei: „Umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba miłości podej-
muje uzasadnioną pracę” (KKK 2185).

Notabene, wpływ zmian społeczno-gospodarczych na zjawisko świętowa-
nia czy (szerzej) czasu wolnego odnotowywano już na przełomie lat 60. i 70. 

74 z. GrocHoLewski, Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] idem, Refleksje na temat 
prawa, Kraków 2009, s. 63.

75 i. skierska, Handel w dzień święty w Polsce średniowiecznej, [w:] Przestrzeń religijna Europy 
Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, red. K. Bracha, P. Kras, Warszawa 2010, s. 59–61. Zob. 
szerzej: i. skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008, 
s. 235–460.
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ubiegłego wieku, wskazując na zasadniczą różnicę między społeczeństwami 
tradycyjnymi (zwłaszcza społeczeństwami kultury agrarnej) a społeczeństwami 
industrialnymi. O ile bowiem „w społeczeństwie tradycyjnym nie istnieje wyraź-
ne rozgraniczenie między czasem pracy zawodowej a czasem wolnym od pra-
cy, ponieważ w miejscu zamieszkania wspólnoty rodzinne j dokonuje się praca 
produkcyjna i w tym samym miejscu lub w najbliższym jego sąsiedztwie ludzie 
odpoczywają”, o tyle w społeczeństwie przemysłowym „zachodzi konieczność 
wyraźnego oznaczenia czasu pracy i czasu wolnego od pracy”76. „Pod wpływem 
stosowanych na coraz szerszą skalę form organizacji produkcji przemysłowej 
[…] człowiek […] spychany jest do roli dodatku do maszyny”77. Pogląd ten, sfor-
mułowany w latach 80. XX w., nabiera szczególnej wagi w kontekście rozwoju 
technologicznego ostatnich dekad oraz transformacji ustroju gospodarczego 
i potwierdza potrzebę gwarancji prawa do odpoczynku w sposób uwzględnia-
jący na poziomie minimum jego aspekt religijny. Brak wyeksponowania w regu-
lacjach dotyczących czasu pracy tej relacji można wytłumaczyć socjalistyczną 
proweniencją obowiązującego Kodeksu pracy. Dla porównania, warto zauważyć, 
że Kodeks zobowiązań z 1933 r.78, dostrzegając przenikanie się sfery świadcze-
nia usług i sfery sacrum, zobowiązywał pracodawcę do zapewnienia pracow-
nikowi, przyjętemu w poczet domowników, odpowiedniego czasu na odpoczy-
nek i praktyki religijne (art. 464 k.z.). Analogiczny obowiązek ciążył – zgodnie 
z art. 477 § 2 k.z. – na pracodawcy zatrudniającym ucznia na podstawie umowy 
o naukę.

Konieczność wykonywania określonego rodzaju prac w dni świąteczne pro-
wadzi w konsekwencji do uszczuplenia indywidualnej wolności religijnej oraz 
wymaga innego trybu realizacji przez pracowników prawa do odpoczynku ty-
godniowego. Wobec tego obowiązkiem ustawodawcy jest prawna ochrona dni 
świątecznych w taki sposób, aby sytuacje skutkujące ograniczeniami wolności 
religijnej i prawa do wypoczynku zostały zredukowane do niezbędnego mini-
mum. Posługując się zwrotem zaczerpniętym z biblijnego Listu św. Jakuba, moż-
na powiedzieć, że jest on zobligowany „wprowadzać słowo w czyn” (Jk 1, 22) 
– konkretyzując ogólne normy konstytucyjne w taki sposób, aby posiadały one 
autentyczną wartość, w przeciwieństwie do podobnych im aktów historycznych, 
np. wspomnianej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. W innym przypadku 
wolności osobiste i prawa socjalne wyrażone w Konstytucji miałyby wyłącznie 
charakter postulatywny, co stawiałoby pod znakiem zapytania ratio legis ich włą-
czenia do tekstu ustawy zasadniczej.

76 J. sieG, Problemy cywilizacji wolnego czasu, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1970, 
T. III, s. 95–96.

77 z. Gałdzicki, Humanizacja pracy ludzkiej w encyklice, [w:] Laborem exercens. Powołany 
do pracy – Komentarz pod redakcją ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983, s. 274.

78 Dz. U. 1933, nr 82, poz. 598, ze zm.
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6. Podsumowanie

„Z papieskiego nauczania przebija głęboka nadzieja, że przedmiotowy i pod-
miotowy wymiar pracy będzie prowadzić do rozwijania w każdym pracowniku 
człowieczeństwa przez właściwe układanie stosunków między zatrudnianym 
a pracodawcą bezpośrednim, w warunkach stwarzanych przez pracodawcę po-
średniego”79. Według Jana Pawła II, porządek prawny „powinien szanować i po-
pierać godność osoby ludzkiej, jej fundamentalną podmiotowość, jej wymiar in-
tegralny, jej dobro, jej niezbywalne prawa”; „powinno to być przede wszystkim 
rozumiane w legislacji dotyczącej ludzkiej pracy”80. Kompatybilność polskich re-
gulacji dotyczących w ogólności czasu pracy, a w szczególności prawa do odpo-
czynku tygodniowego, z wartościami przywoływanymi w nauczaniu społecznym 
Jana Pawła II wymaga nie tylko każdorazowej analizy konstytucyjności projekto-
wanych rozwiązań prawnych, lecz także głębszej refleksji na temat granic libera-
lizacji prawa pracy.

Dziesięć lat po publikacji encykliki Laborem exercens, w encyklice Centesi-
mus annus Papież Jan Paweł II sformułował pytanie: „Czy obowiązujące systemy 
prawne, a także praktyka panująca w społeczeństwach uprzemysłowionych sku-
tecznie zapewniają dzisiaj korzystanie z podstawowego prawa do odpoczynku 
świątecznego”81? Wobec dynamiki rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych 
pozostaje ono stale aktualne.

79 F. LonGcHaMps de bérier, Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego. 
W pierwszą rocznicę śmierci, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4, s. 6.

80 z. GrocHoLewski, op. cit., s. 94.
81 Jan paweł ii, Encyklika „Centesimus annus”, nr 9 [w:] idem, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, 

Kraków 2006, s. 399–445.
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Prawo do świadczeń społecznych w encyklice  
Laborem exercens Jana Pawła II

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji są uprawnienia o charakterze 
społecznym ludzi pracy wynikające z treści Laborem exercens Jana Pawła II. 
Encyklika ta ma niewątpliwie społeczny charakter, stanowi swoiste kompendium 
katolickiej nauki społecznej dotyczącej pracy1. Jan Paweł II przeprowadził analizę 
problematyki pracy w odniesieniu do warunków współczesnych2, koncentrując się 
zwłaszcza na ustaleniu źródeł sensu i godności pracy oraz jej aksjologicznej ran-
gi (LE, Wstęp, 9). Encyklika obejmuje rozważania nad wartością pracy, która 
jest pochwałą celowej i świadomej aktywności człowieka ukierunkowanej m.in. 
na afirmację osobowości. Osoba jest podmiotem pracy i zarazem jej właściwym 
i ostatecznym adresatem3. Człowiek jako podmiot i sprawca oraz jego praca jako 
realizacja powołania ludzkiego wraz ze wszystkimi implikacjami życia osobistego, 
społecznego, moralnego i kulturalnego stanowią przedmiot rozważań w encyklice 
Laborem exercens.

Papież przypisuje pracy funkcję kreacyjną, widząc w niej środek realizacji 
pełnego człowieczeństwa. Uwzględniając personalistyczno-moralny charakter 
pracy ludzkiej, wskazuje, że ma ona swą wartość etyczną, wynikającą z tego, 

* Dr arLeta nerka, Katedra Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego, 03-301 Warszawa, 
ul. Jagiellońska 57/59.

1 Zob. t. styczeń, Osobowa godność podmiotu pracy źródłem jej sensu i wartości, [w:] Ewange-
lia pracy. Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” wraz z komentarzem, red. J. Chmiel, S. Ryłka, 
Kraków 1983, s. 96 i n.; ks. r. kisieL, Wokół encyklik Jana Pawła II, „Legnickie Studia Teologiczno-Hi-
storyczne” 2002, nr 1, s. 139 i n.

2 J. Gałkowski, Encyklika o pracy ludzkiej, [w:] Jan paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komen-
tarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986, s. 75. Wszystkie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą 
z tego wydania.

3 t. styczeń, op. cit.
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że wykonuje ją człowiek będący osobą, miarą wartości i sensu pracy ludzkiej 
(LE 6). Z godności osoby ludzkiej odczytuje się prawa człowieka, których istotną 
częścią jest ich ochrona. W tym miejscu należy ulokować ideę ubezpieczeń spo-
łecznych, realizujących uprawnienia społeczne ludzi pracy, których ostatecznym 
celem jest ochrona człowieka poprzez umożliwienie realizacji jego praw4. Czy-
niąc Snując refleksje nad wartością pracy w samorealizacji osoby ludzkiej, Autor 
encykliki stwierdza, że praca stanowi podstawę życia rodzinnego, a w szerszym 
kontekście również społecznego i narodowego. Istniejący obowiązek pracy impli-
kuje odpowiadające mu uprawnienia człowieka pracy. Praca jest warunkiem za-
kładania rodziny, realizowania przez nią wszystkich zadań i ważnym czynnikiem 
kształtującym życie narodu5.

1. Praca jako źródło uprawnień społecznych człowieka

Jan Paweł II rozpatruje prawa przynależne pracującym w szerokim kontek-
ście ogółu praw właściwych człowiekowi, z których wiele zostało proklamowanych 
przez organizacje międzynarodowe (m.in. Organizację Narodów Zjednoczonych, 
Międzynarodową Organizację Pracy, Radę Europy)6 i gwarantowanych, przede 
wszystkim w ustawach zasadniczych, przez poszczególne państwa w stosunku 
do własnych obywateli7. Niewątpliwie wiodący charakter ma tutaj wydana przez 
ONZ w 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, zawierająca w art. 22. 
stwierdzenie, że „Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubez-
pieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania – poprzez wysiłek 
narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami 
każdego Państwa – swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, nie-
zbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości”.

Wypracowanie niekwestionowanych dziś standardów obejmujących pra-
wa społeczne nie byłoby możliwe bez solidarności i współdziałania ludzi pracy 
skupionych wokół „kwestii robotniczej”. Jan Paweł II stwierdza: „Była to reakcja 
przeciwko degradacji człowieka jako podmiotu pracy, połączonej z niesłychanym 
wyzyskiem w dziedzinie zarobków, warunków pracy i troski o osobę pracownika, 

4 Tak: r. roGowski, Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych, „Annale. Etyka w życiu 
gospodarczym” 2009, t. 12, nr 1, s. 146; a. syLwestrzak, Filozofia pracy w encyklikach Leona XIII 
i Jana Pawła II, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Steli-
na, Gdańsk 2012, s. 327 i n. 

5 Antropologiczne elementy w encyklice Jana Pawła II „Laborem exercens”, [w:] Jan paweł II, 
Laborem exercens. Powołany do pracy, red. J. Krucina, Wrocław 1983, s. 289.

6 Por. Międzynarodowe prawo pracy, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Folia iuridica 5; Euro-
pejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996.

7 Szerzej: M. sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, http://
www.biblio tekacyfrowa.pl [dostęp: 14.02.2012].
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która połączyła świat robotniczy we wspólnocie wielkiej solidarności” (LE 8). 
W konsekwencji ludzie pracy dziś „wywierają wpływ na warunki pracy i wyna-
grodzenie, jak też na ustawodawstwo społeczne”. W ocenie Autora encykliki, 
społeczna siła pracy polega na jednoczeniu ludzi, a „łączność ludzi dla zabez-
pieczenia właściwych im uprawnień pozostaje konstruktywnym czynnikiem ładu 
społecznego i nieodzownej dla tego solidarności” (LE 22). W konsekwencji nie-
odzownym warunkiem właściwego kształtowania ustawodawstwa społecznego 
pozostaje solidarność i działanie dla dobra wspólnego. Wyrazem solidarności 
społecznej jest istnienie ubezpieczeń społecznych rozumianych przez W. Szuber-
ta jako „systemu zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń 
o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarze-
nia losowe lub inne zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobowiązane 
do tego instytucje oraz finansowanych na zasadzie bezpośredniego lub pośred-
niego rozłożenia ciężaru tych świadczeń, w całości lub co najmniej w poważnej 
mierze, na zbiorowość osób uprawnionych”8.

Idea ubezpieczenia społecznego wyraża pogląd, że społeczeństwo po-
winno, a nawet ma obowiązek, umożliwić każdemu ze swych członków zaspo-
kojenie w określonym stopniu podstawowych potrzeb. Wartością wpływającą 
na poziom i jakość życia ludzkiego jest poczucie bezpieczeństwa, które należy 
do najbardziej fundamentalnych potrzeb egzystencjalnych człowieka. Współcze-
śnie do instrumentów zapewniających budowanie poczucia bezpieczeństwa so-
cjalnego człowieka należy zaliczyć szeroko rozumiane systemy zabezpieczenia 
społecznego. Odpowiednie ich funkcjonowanie implikuje osiągnięcie gwarancji 
bezpieczeństwa socjalnego, które jest w polityce społecznej definiowane jako 
stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienia re-
alnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki9. Zabezpieczenie społeczne pełni 
szereg zadań, zbieżnych z treściami nauczania Jana Pawła II, do których zalicza 
się: udzielanie różnego rodzaju świadczeń zapewniających obywatelowi poczu-
cie bezpieczeństwa socjalnego w takich wypadkach, jak: urodzenie i wychowa-
nie dziecka, zagrożenie czy utrata zdrowia, zdarzenia losowe (wraz z działaniami 
profilaktycznymi i łagodzeniem ich skutków), niezawinione pogorszenie sytuacji 
materialnej czy utrata możliwości zarobkowania, wygasanie dochodów z pracy, 
bezradność itp.10

Jan Paweł II poszukuje źródeł praw człowieka, a więc i prawa do pracy, bez-
pośrednio w kategorii godności człowieka11. Pisząc o prawach człowieka związa-
nych z pracą, posługuje się takimi sformułowaniami, jak: „uprawnienia ludzi pracy” 

8 w. szubert, Ubezpieczenia społeczne – zarys sytemu, Warszawa 1987, s. 66.
9 Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Warszawa 1996, s. 247 i n. 
10 Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1976, s. 433. 
11 Jan paweł II, Redemptor hominis, http://www.opoka.org.pl 14; idem, Nauczanie społeczne 

1978–1979, t. 2, Warszawa 1982, s. 316; abp M. Mokrzycki, Nauczanie społeczne Jana Pawła II 
w aspekcie praw człowieka, Zamość 2008, s. 7–8. 
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(LE 18, 20), „prawa człowieka pracy” (LE 1, 17). Prawa te dostrzega i analizuje 
nie w oderwaniu od innych praw człowieka, ale w kontekście ogółu praw wła-
ściwych człowiekowi. Papież stoi na stanowisku, że wszystkie prawa człowieka 
stanowią jedność, a poszanowanie tych praw jest gwarancją ochrony samego 
człowieka i utrzymania pokoju.

Wielokrotnie w literaturze prawa pracy12 poddawano analizie sformułowanie 
encykliki Laborem exercens: „o ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony 
i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest «dla człowieka», a nie 
człowiek «dla pracy»” (LE 6), formułując wnioski o podstawowym charakterze 
prawa do pracy i powinności pracy. „Problem pracy jest kluczem do kwestii spo-
łecznej” (LE 3) – to zdanie może stanowić punkt wyjścia rozważań na tematy 
społeczne.

Praca staje się m.in. narzędziem uzyskiwania dóbr materialnych, będących 
podstawą egzystowania. W szerszym kontekście dobra materialne są człowiekowi 
niezbędne do realizacji pełnego człowieczeństwa. Każdy człowiek zatem ma pod-
stawowe prawo do subsystencji (do utrzymywania się) z racji bycia osobą ludzką. 
Każdy, czyli również osoby upośledzone. Jan Paweł II apeluje do różnych instytu-
cji działających w świecie pracy o popieranie prawa osób upośledzonych do przy-
gotowania zawodowego i do pracy (LE 22), by mogły być włączone w działalność 
produkcyjną, zgodnie ze swymi kwalifikacjami i możliwościami. Domaga się tego 
ich godność jako ludzi i jako podmiotów pracy. Papież zwraca uwagę na fizyczne 
i psychiczne warunki pracy osób upośledzonych, na sprawiedliwe wynagrodze-
nie, możliwość awansu i usuwaniu przeszkód w życiu codziennym, zawodowym 
i społecznym. Przedmiotem jego troski było to, żeby właściwe pojmowanie pracy 
w znaczeniu podmiotowym doprowadziło do sytuacji, w której osoba upośledzo-
na nie czuje się uzależniona od społeczeństwa i zepchnięta na margines życia, 
może angażować się i wnosić swój wkład w rozwój i dobro własnej rodziny i spo-
łeczeństw zgodnie ze swoimi zdolnościami. Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu 
szkodliwą dla człowieka i zaprzeczającą jego człowieczeństwu, gdyby do pracy 
dopuszczało się wyłącznie osoby pełnosprawne (LE 22).

Konkludując ten wątek, w ujęciu encykliki źródłem uprawnień pracowni-
ka jest praca człowieka (LE 16), której – ze względu na jej społeczny charak-
ter – nie można postrzegać jedynie w kategoriach kontraktu zawieranego przez 

12 F. LonGcHaMps de bérier, Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego. 
W pierwszą rocznicę śmierci, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4, s. 5; t. Liszcz, Papież 
Jan Paweł II o pracy – w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki „Laborem exercens”, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” 2006, nr 10, s. 2 i n.; t. wyka, Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników 
w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Praca – dobro indywidualne i społeczne, red. A. Węgrzyniak, 
T. Bielak, Katowice 2007, s. 35 i n.; eadem, W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy – o roli encykliki 
„Laborem exercens” Jana Pawła II, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 9, s. 454 i n.; k. waLczak, Spuści-
zna Jana Pawła II w zakresie relacji pracowniczych – wyzwania dla rządów i partnerów społecznych, 
„Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 5.
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pracodawcę i pracownika. Szczególnie ważne obowiązki w tej dziedzinie ma 
– zdaniem papieża – państwo: „To ono bowiem winno prowadzić właściwą po-
litykę pracy” (LE 17). W konsekwencji encyklika rozwija koncepcję pracodawcy 
bezpośredniego i pośredniego, ale przede wszystkim wskazuje na państwo jako 
gwaranta prowadzenia odpowiedniej „polityki pracy”. Prawa ludzi pracy, a w tym 
prawo do zatrudnienia powinno być programem działania społeczno-gospodar-
czego państwa. „Sprawa posiadania pracy, czyli [...] sprawa odpowiedniego 
zatrudnienia wszystkich uzdolnionych do tego podmiotów” jest bowiem – zda-
niem Jana Pawła II – sprawą podstawową. Zadaniem państwa jest więc przede 
wszystkim dbałość o to, aby istniało i było realizowane prawo do pracy – aby 
w prawie tym zagwarantowane były prawa człowieka o niewątpliwie społecznym 
charakterze.

Pod względem przedmiotowym katalog wspomnianych uprawnień obejmu-
je: prawo do pracy, prawo do słusznej płacy, prawo zakładania niezależnych 
związków zawodowych, prawo do strajku, prawo do opieki lekarskiej i świadczeń 
społecznych13. W ich kontekście należy wyróżnić prawa rodziny oraz obowiązek 
wsparcia dla osób, które nie z własnej winy znajdują się w trudnej sytuacji życio-
wej i osobistej – niepełnosprawnych, osób żyjących w zapóźnionych cywilizacyj-
nie obszarach itp.

Uprawnienia społeczne są traktowane jako mierniki sprawiedliwości ustroju 
społeczno-gospodarczego, które – zdaniem papieża – nabierają ostatecznego 
kształtu w relacji miedzy pracownikiem a pracodawcą bezpośrednim. W szer-
szym kontekście można powiedzieć, że świadczenia społeczne są podstawo-
wym elementem systemu zabezpieczenia społecznego, a prawo do nich należy 
do istotnych uprawnień człowieka w sferze zaspokajania potrzeby bezpieczeń-
stwa socjalnego. Encyklika Laborem exersens buduje koncepcję zabezpieczenia 
społecznego, której fundamentem jest troska o godność człowieka. Świadcze-
nia społeczne są współcześnie podstawowym dochodem wielu grup społecz-
no-zawodowych w określonych sytuacjach życiowych związanych z niemożno-
ścią osiągania dochodu i determinują warunki materialne życia znacznej części 
społeczeństwa. Właściwe ukształtowanie uprawnień do nich i poziom świadczeń 
przesądza o sytuacji pracownika i stanowi podstawowy czynnik gwarantujący go-
dziwy standard życia jego i jego rodziny. Kategoria uprawnień socjalnych należy 
zatem współcześnie do instrumentów opisujących godność człowieka. W ency-
klice podkreśla się, że podstawowym czynnikiem warunkującym osobowy roz-
wój człowieka i kształtowanie materialnych warunków życia jest praca, natomiast 
świadczenia społeczne stanowią istotne instrumenty o funkcjach wspierających, 
pomocowych lub zastępczych w stosunku do płacy.

13 Ks. st. kowaLczyk, Z nauczania społeczno-teologicznego Papieża Jana Pawła II, Sandomierz 
2004, s. 44 i n. 
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2. Prawo pracownika do społecznej ochrony w razie bezrobocia

Podstawowym prawem człowieka pracy jest prawo do jej posiadania, czyli 
prawo do odpowiedniego zatrudnienia wszystkich uzdolnionych do tego podmio-
tów. Przeciwieństwem właściwej i poprawnej sytuacji w tej dziedzinie jest bezro-
bocie – brak zatrudnienia dla ludzi zdolnych do pracy, co papież określa mianem 
„klęski społecznej” (LE 18), zwłaszcza, gdy dotyka ono ludzi młodych, odpowied-
nio przygotowanych do pracy.

Ogromne zadania spoczywają tutaj na pracodawcy pośrednim, czyli zespole 
instancji krajowych i międzynarodowych, który powinien przeciwdziałać temu zja-
wisku na poziomie ogólnym (społecznym), a także indywidualnym. Prawidłowa 
polityka pracy jest realizowana wówczas, gdy są w niej respektowane obiektywne 
prawa człowieka pracy. W sytuacji braku pracy potencjalnym pracownikom przy-
sługuje prawo do zabezpieczenia materialnego, czyli prawo do odpowiedniego 
zasiłku niezbędnego do utrzymania14. Obowiązek świadczeń na korzyść bezro-
botnych jest powinnością wynikającą z podstawowej zasady porządku moralnego 
– z prawa do życia i utrzymania.

Obowiązki w zakresie ograniczania i eliminacji bezrobocia oraz pomocy 
w znalezieniu zatrudnienia dla wszystkich osób zdolnych do pracy Jan Paweł II 
w encyklice Laborem exercens traktował w kategoriach moralnego obowiązku. 
Świadczenia społeczne, czyli zasiłki, stanowią jedno z rozwiązań zastępczych, 
pozwalających tylko w pewnym stopniu na niwelowanie skutków bezrobocia15. 
Zdaniem papieża, zasiłki można uznać za odpowiednie, jeśli pozwalają na utrzy-
manie niezatrudnionych pracowników oraz ich rodzin. Ich wypłacanie nie jest 
przejawem dobrej woli: papież wspomina o obowiązku świadczeń dla bezrobot-
nych – powinności wynikającej z najbardziej podstawowej zasady porządku mo-
ralnego w tej dziedzinie, czyli z powszechnego przeznaczania dóbr.

Zadaniem pracodawcy pośredniego jest przeciwdziałać bezrobociu, czuwa-
jąc nad całościowym planowaniem w odniesieniu do warsztatu pracy, nad prawi-
dłową i celową organizacją pracy (trafna i celowa koordynacja poszczególnych 
osób, samodzielnych grup i ośrodków). Troska całościowa powinna barkach 
znajdować się w gestii państwa. Fakt wzajemnego uzależnienia różnych społe-
czeństw i państw oraz konieczność współpracy w różnych dziedzinach przema-
wia za tym, by działać równocześnie w wymiarze współpracy międzynarodowej 
poprzez umowy i porozumienia, których kryterium w coraz większym stopniu 
ma się stawać praca ludzka. Pokazuje to bezspornie, że kwestia bezrobocia, 
a zwłaszcza realne warunki jego przezwyciężania, przekracza dziś możliwości 
poszczególnych państw i wymaga solidarności i koordynacji działań na ponad-
państwowym poziomie.

14 Por. J. kędzierski, Jan Paweł II – obrońca praw ludzkich, „Palestra” 2011, nr 5–6, s. 17–18. 
15 F. LonGcHaMps de bérier, op. cit., s. 5.
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3. Troska o dobro rodziny wyznacznikiem kształtowania  
prawa do odpowiedniego wynagradzania

Z punktu widzenia nauk Jana Pawła II należy spojrzeć na świadczenia spo-
łeczne przede wszystkim poprzez pryzmat troski o dobro rodziny. W nauce spo-
łecznej Kościoła katolickiego rodzina jest traktowana jako odrębny podmiot praw 
i obowiązków16. „Rodzina bowiem jest czymś więcej niż każdy z osobna człowiek. 
Jest wspólnotą rodziców i dzieci, bywa niejednokrotnie wspólnotą wielu poko-
leń. Dlatego też jej podmiotowość domaga się własnych specyficznych praw”17. 
W kwestii systemowych działań na rzecz rodziny już J. Piotrowski pisał, że „pro-
gram działania społecznego na rzecz rodziny jest w dużej mierze programem 
polityki społecznej w ogóle”18.

Istotną rolę w polityce państwa wobec rodziny odgrywa regulacja stosunków 
związanych z pracą zawodową, która stanowi – obok życia rodzinnego – najważ-
niejszą sferę egzystencji większości ludzi. Te dwie sfery są ściśle ze sobą powią-
zane i od siebie zależne, choć w pewnym sensie wobec siebie konkurencyjne19. 
Praca bowiem stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest natu-
ralnym prawem i powołaniem człowieka. Praca jest warunkiem zakładania rodzi-
ny, która domaga się środków utrzymania nabywanych przede wszystkim dzięki 
pracy. Praca i pracowitość warunkują też proces wychowania w rodzinie, gdyż 
każdy „staje się człowiekiem” m.in. przez pracę, a to z kolei stanowi istotny cel jest 
istotnym celem całego procesu wychowania. Rodzina jest równocześnie wspól-
notą, która istnieje dzięki pracy i zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy 
dla każdego człowieka. Oprócz przynależności do rodziny, człowiek swoją głęb-
szą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu. Swoją pracę pojmuje 
też jako pomnażanie dobra wspólnego, wypracowanego przez rodaków. Praca 
służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej na świecie. W konsekwencji, 
w rozumieniu encykliki Laborem exercens, rodzina stanowi jeden z najważniej-
szych układów odniesienia, według których powinien być kształtowany spo-
łeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej. Dokument ten pozwala zwrócić uwagę 
na fakt, że rodzina jest wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest pierwszą 
wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka. Człowiek powinien pracować 
zwłaszcza ze względu na rodzinę, ale także ze względu na społeczeństwo, z któ-
rym łączą go więzi kultury i historii.

W ujęciu papieża uprawnienia społeczne są traktowane jako element warun-
kujący właściwe relacje pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. Stanowią 

16 Por. przede wszystkim: Karta Praw Rodziny z 1983 r.; por. również: O rodzinie, seria „Jan 
Paweł II naucza”, Kraków 2011, s. 171 i n. 

17 List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, za: t. Liszcz, Prawo pracy instrumentem polityki 
prorodzinnej państwa, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 6, s. 2–3.

18 J. piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, s. 363. 
19 T. Liszcz, Prawo pracy..., s. 3.
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one konieczne ogniwo pozwalające na rozwój rodziny, macierzyństwa i rodziciel-
stwa przy jednoczesnej samorealizacji jej członków w różnych aspektach życia 
rodzinnego, zawodowego, społecznego. Praca przyczynia się wraz z kapitałem 
do generowania zysków przedsiębiorstwa, w których zawierają się owoce pracy, 
albowiem „płaca jest wyrazem prawa robotnika do owoców jego pracy”20.

W kategorii uprawnień papież przypisuje największe znaczenie płacy ro-
dzinnej, czyli wynagrodzeniu danemu głowie rodziny za pracę, wystarczające-
mu na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności podejmowania pracy za-
robkowej poza domem przez współmałżonka, czy to poprzez inne świadczenia 
społeczne, jak zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla kobiety, która od-
daje się wyłącznie rodzinie; dodatek ten powinien odpowiadać realnym potrze-
bom, to znaczy uwzględniać liczbę osób pozostających na utrzymaniu w ciągu 
całego okresu, gdy nie są w stanie podjąć odpowiedzialności za własne życie. 
Problemem kluczowym etyki społecznej, który Jan Paweł II również porusza, jest 
sprawa sprawiedliwej zapłaty za wykonywaną pracę21. Sprawiedliwa płaca sta-
je się sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju społeczno-ekonomicznego, 
który dotyczy przede wszystkim rodziny. Płaca sprawiedliwa to ta, która wystarcza 
na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. 
Wynagrodzenie to może być realizowane przez tzw. płacę rodzinną lub przez inne 
świadczenia społeczne, np. zasiłek rodzinny, dodatek macierzyński – powinno 
uwzględniać realne potrzeby.

4. Uprawnienia społeczne z tytułu wypełniania  
funkcji macierzyńskich i rodzicielskich

W zakresie wskazania uprawnień do świadczeń społecznych, obok płacy ro-
dzinnej, papież zwrócił uwagę na świadczenia o innym charakterze, które współ-
cześnie są związane w większym lub mniejszym stopniu z wykonywaniem pracy. 
Należy tutaj wymienić uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem, 
a zaliczono do nich m.in.: „zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla kobie-
ty, która oddaje się wyłącznie rodzinie”. Z punktu widzenia systemów społecznych 
systemy zasiłków rodzinnych i macierzyńskich służą zmniejszaniu różnic wyni-
kających ze stanu rodzinnego poprzez odpowiednią korektę podziału dochodu 
oraz zaspokajaniu zwiększonych, długotrwałych potrzeb rodziny22. W przekona-
niu Jana Pawła II świadczenia te stanowią element płacy rodzinnej, pozwalając 
na właściwą realizację funkcji płacy. Papież nie tylko wskazuje na prawo do tych 

20 Por. J. wratny, Obowiązek pracy. Prawo do pracy oraz uprawnienia człowieka pracującego, 
„Chrześcijanin w Świecie” 1984, nr 3 (16), s. 25–40. 

21 t. Liszcz, Prawo pracy..., s. 6 i n. 
22 w. szubert, op. cit., s. 119 i n.
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świadczeń, lecz także odnosi się do ich wysokości – dodatek ten powinien odpo-
wiadać realnym potrzebom, tzn. uwzględniać liczbę osób pozostających na utrzy-
maniu w ciągu całego okresu, gdy nie są w stanie podjąć odpowiedzialności 
za własne życie. Wysokość świadczeń bez wątpienia powinna odpowiadać za-
bezpieczeniu poziomu życia odpowiadającego godności człowieka.

Zabezpieczenie materialne w okresie macierzyństwa nie jest jednakże je-
dyną troską Jana Pawła II. Wiele uwagi poświęcił potrzebie starań „o społecz-
ne dowartościowanie zadań macierzyńskich”. Przede wszystkim chodzi o stwo-
rzenie kobiecie realnego wyboru i uszanowanie jej troski o wychowanie dzieci. 
„Doświadczenie potwierdza, że należy starać się o społeczne dowartościowanie 
zadań macierzyńskich, trudu, jaki jest z nimi związany, troski, miłości i uczucia, 
których dzieci nieodzownie potrzebują, aby mogły się rozwijać jako osoby odpo-
wiedzialne, moralnie i religijnie dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone” (LE 19). 
Zdaniem papieża należy tak zorganizować życie społeczne, aby nie ograniczać 
wolności matki, nie dyskryminować jej psychologicznie lub praktycznie, nie po-
garszać jej sytuacji w zestawieniu z innymi kobietami, umożliwić jej oddanie się 
trosce o wychowanie dzieci odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. 
Zaniedbanie funkcji macierzyńskich z powodu konieczności pracy zarobkowej jest 
niewłaściwe z punktu widzenia dobra społeczeństwa i rodzinny, ponieważ utrud-
nia wypełnianie najważniejszych celów macierzyństwa. Cały system pracy trzeba 
tak organizować i dostosowywać, by były uszanowane wymogi osoby i formy jej 
życia, z uwzględnieniem wieku i płci. Kobiety nie powinny być dyskryminowane 
i pozbawiane możliwości podjęcia pracy, do jakiej są zdolne23. Szeroko rozpo-
wszechniona tradycja społeczna i kulturalna przyznawała kobiecie jedynie rolę 
małżonki i matki, nie umożliwiając jej odpowiedniego dostępu do zadań społecz-
nych, zarezerwowanych na ogół dla mężczyzny. Nie ulega wątpliwości, że równa 
godność i odpowiedzialność mężczyzny i kobiety usprawiedliwia w pełni dostęp 
do zadań publicznych. Z drugiej strony prawdziwy awans kobiety domaga się tak-
że, by wyraźnie została uznana wartość jej zadań macierzyńskich i rodzinnych 
w odniesieniu do wszystkich zadań publicznych i wszystkich innych zawodów.

Właściwe kształtowanie płacy rodzinnej pozwoli na odpowiednią opiekę 
nad dziećmi, co procentuje dla dobra rodziny i społeczeństwa. Jednakże realizacja 
obowiązków macierzyńskich nie może spowodować pogorszenia sytuacji kobiety, 
prowadzić do jej dyskryminacji lub wykluczenia. Przyniesie to chlubę społeczeń-
stwu, jeśli — nie ograniczając wolności matki, nie dyskryminując jej psychologicz-
nie lub praktycznie, nie pogarszając jej sytuacji w zestawieniu z innymi kobietami 
— umożliwi kobiecie-matce oddanie się trosce o wychowanie dzieci, odpowiednio 
do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. Zaniedbanie tych obowiązków spowodo-
wane koniecznością podjęcia pracy zarobkowej poza domem jest niewłaściwe 
z punktu widzenia dobra społeczeństwa i rodziny, skoro uniemożliwia lub utrudnia 
wypełnienie pierwszorzędnych celów posłannictwa macierzyńskiego (LE 19).

23 O rodzinie…, s. 135 i n. 
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5. Uprawnienia w sferze ochrony zdrowia pracownika  
i członków jego rodziny

Jan Paweł II wskazuje na konieczność zapewnienia różnych świadczeń spo-
łecznych, służących zabezpieczeniu życia i zdrowia pracowników i ich rodzin. 
Szczególną uwagę poświecono wydatkom związanym z koniecznością leczenia, 
zwłaszcza w razie wypadku przy pracy, posiadanie przez pracownika ułatwione-
go kontaktu z ośrodkami pomocy lekarskiej — i to, w miarę możliwości, kontaktu 
taniego, a nawet bezpłatnego (LE 19). Uprawnienia te można zaklasyfikować jako 
prawo do ochrony zdrowia.

Z pracą sprzężony jest korelatywnie odpoczynek, co odzwierciedla właściwe 
ustawienie relacji między pracą a czasem wolnym. Odpoczynek można oceniać 
nie tylko jako ochronę czasu przeznaczonego na życie osobiste i rodzinne pra-
cownika24, lecz także jako element ochrony zdrowia pracownika. Papież podkre-
śla, że pracownik ma prawo do wypoczynku, przynajmniej w niedzielę, oraz pra-
wo do urlopu.

6. Potrzeba ochrony społecznej pracowników w razie starości 
i niemożności zarobkowania

Istotnym elementem zespołu uprawnień społecznych ludzi pracy jest prawo 
do emerytury, zabezpieczenia na starość i w razie wypadków związanych z ro-
dzajem wykonywanej pracy (LE 19). Wśród wskazanych uprawnień zasadnicze 
znaczenie mają uprawnienia emerytalne związane ze stanem niemożności zarob-
kowania. Ze względu na ich społeczny wymiar i funkcje, stanowią podstawowe 
źródło dochodu na starość, wypracowanego w okresie aktywności zawodowej. 
Stąd należy zapewnić zaspokojenie potrzeb ludzi pracy na czas zasłużonego od-
poczynku, po osiągnięciu wieku emerytalnego lub niemożności dalszego zarobko-
wania z powodu upadku sił zawodowych, na poziomie odpowiadającym godności 
osoby ludzkiej. Encyklika Laborem exercens nie ogranicza się jedynie do wskaza-
nia konieczności zagwarantowania uprawnień do świadczeń pieniężnych, wspo-
mina o kształtowaniu więzi społecznych w duchu etyki społecznej. W polityce spo-
łecznej podkreśla się, że działania na rzecz osób starszych powinny uwzględniać 
przede wszystkim ich ludzką godność. Stosunek do starego człowieka jest miarą 
humanistycznych stosunków w społeczeństwie25 i świadczy o jego poziomie cywi-

24 t. Liszcz, Prawo pracy..., s. 8.
25 J. auLeytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa 2005, 

s. 160 i n. 
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lizacyjnym. Elementem prowadzonej polityki społecznej pozostaje kształtowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego w takim kierunku, aby gwarantowały ma-
terialne zabezpieczenie życia osoby ludzkiej na odpowiednim poziomie.

W obrębie uprawnień społecznych Jan Paweł II wskazuje system uprawnień 
szczegółowych, które regulują prawidłowe stosunki między pracownikiem a pra-
codawcą, np. by miejsce pracy i procesy produkcji nie szkodziły zdrowiu fizycz-
nemu i moralnemu. Podejmując ten wątek, należy rozważyć kwestię niebezpie-
czeństw, które niesie dla zdrowia i życia pracownika wykonywana praca26. Trudno 
uznać, by ryzyko utraty zdrowia lub życia w całości obciążało pracownika, zatem 
zgodnie z zasadami etyki społecznej powinno rozkładać się na pracowników, pra-
codawców i państwo. Stąd już blisko do idei urządzeń społecznych, które peł-
nią funkcje osłonowe; ich celem jest zapobieganie biedzie, zwłaszcza o losowym 
i niezawinionym charakterze. Ludzie niemogący pracować nie powinni bowiem 
pozostać bez środków do życia, wynika stąd potrzeba istnienia zabezpieczenia 
społecznego27.

7. Zakończenie

Trudno wyobrazić sobie lepsze aksjologiczne fundamenty budowania kon-
cepcji zabezpieczenia społecznego niż odwołanie się do godności człowieka 
i praw z niej wypływających. Uogólniając można stwierdzić, że Jan Paweł II wska-
zuje wprost na ścisły związek prawa do zabezpieczenia społecznego z absolutnie 
podstawowym prawem do życia i utrzymania (LE 19). Uprawnienia do świadczeń 
społecznych, składające się na prawo do zabezpieczenia społecznego (upraw-
nienia główne i szczegółowe), stanowią w pewnym sensie postulaty pod adre-
sem polityki państwa. Jak wskazują doświadczenia, ich realizacja niejednokrotnie 
jest zależna od uwarunkowań politycznych, społecznych, kulturowych, a przede 
wszystkim możliwości ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest poczucie wspólno-
ty, odpowiedzialności i solidarności w społeczeństwie, do czego nawoływał Jan 
Paweł II. Z papieskiego nauczania przebija bowiem głęboka nadzieja, że pod-
miotowy i przedmiotowy wymiar pracy będzie prowadzić do rozwijania w każ-
dym pracowniku człowieczeństwa przez właściwe układanie stosunków między 
pracownikiem a pracodawcą bezpośrednim. Można to również przenieść na sto-
sunki między obywatelem (pracownikiem) a pracodawcą pośrednim, od które-
go w głównej mierze zależy kształtowanie uprawnień społecznych ludzi pracy, 
zwłaszcza po zakończeniu wykonywania pracy zarobkowej.

26 Por. szerzej: t. wyka, op. cit., s. 36 i n., przyp. 12.
27 J. MaJka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, wyd. 2, s. 174 i n. Por. Jan paweł II, Prze-

mówienie na 68 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ (15 czerwca 1982 r.), [w:] Dokumenty 
nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym–Lublin 1987, nr 11. 
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Funkcją zabezpieczenia społecznego jest przede wszystkim ochrona czło-
wieka w określonych sytuacjach życiowych uniemożliwiających wykonywanie 
pracy, które rodzą potrzebę posiadania innych źródeł utrzymania. Wpisuje się 
to w idee ochrony najsłabszych ekonomicznie jednostek, jest związane z doktry-
ną państwa opiekuńczego, w którym państwo przejmuje zagwarantowanie bez-
pieczeństwa socjalnego ogółowi obywateli, a w szczególności osobom najbied-
niejszym28. Świadczenia społeczne jako uzasadniony dochód zastępczy, chronią 
przed marginalizacją, czyli wyłączeniem poza obręb życia społecznego i kultu-
ralnego. Pracownicy bowiem w okresie aktywności zawodowej przyczyniają się 
do zwiększenia majątku narodowego, unowocześnienia gospodarki, usprawnień 
techniczno-informatycznych, zdobycia kwalifikacji przez obecnie zatrudnionych, 
stwarzając w ten sposób materialne i organizacyjne podstawy wytworzenia środ-
ków na pokrycie świadczeń ubezpieczeniowych w przyszłości.

28 M. ryMsza, Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych, [w:] Społeczne aspekty ubezpiecze-
nia, red. T. Szumlicz, Warszawa 2005, s. 50–51.
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„W trosce o sprawiedliwość społeczną…” a encyklika 
Laborem exercens1. W sprawie dopuszczalnych  

sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych

[…] często programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, które mają służyć jej 
urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, ulegają w praktyce 
wypaczeniu. […] Ten rodzaj nadużycia samej idei sprawiedliwości oraz praktycznego jej 
wypaczenia świadczy o tym, jak dalekie od sprawiedliwości może stać się działanie ludz-
kie, nawet jeśli jest podjęte w imię sprawiedliwości […].

(Jan Paweł II, Dives in misericordia, 12)2.

Nauczanie społeczne Kościoła3 jako niezwykle wszechstronne, dotyka wie-
lu istotnych spraw oraz problemów, o czym świadczy imponująca liczba ency-
klik, orędzi oraz przemówień. Stąd tytułem wprowadzenia pragnę wskazać, 
że rozważania w prezentowanym opracowaniu ograniczam do analizy stanowi-
ska chrześcijańskiej doktryny społecznej względem dopuszczalnych sposobów 

* Dr tatiana wrocławska, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Tytuł opracowania nawiązuje do jednej z głównych idei i myśli, pojawiających się w nauce 
społecznej Kościoła oraz odwołujących się do potrzeby naprawienia niesprawiedliwości społecznej.

2 Tekst encykliki dostępny w opracowaniu I. GórnickieJ-zdziecH, Świetlisty szlak: Karol Wojtyła 
Jan Paweł II o miłosierdziu: dramat „Brat naszego Boga” i encyklikę „Dives in misericordia” komentu-
ją..., red. M. Cicha, Warszawa 2010, s. 189–264.

3 Por. uwagi nt. relacji oraz znaczenia pojęć „katolicka nauka społeczna” a „społeczne nauczanie 
Kościoła” [w:] Jan paweł ii, Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji, red. ks. M. Ja-
gosz, ks. S. Pamuła, Rzym 1996 (Kraków 1998), s. 22, 23 oraz t. borutka, Propedeutyka katolickiej 
nauki społecznej, [w:] Katolicka nauka społeczna, wyd. II, Częstochowa – Jasna Góra 2004, s. 11, 12. 
Zob. też uwagi nt. źródeł katolickiej nauki społecznej oraz jej rozwoju, C. strzeszewskI, Katolicka nauka 
społeczna, Lublin 2003, s. 171–185, 191–365. Uwagi o ukształtowaniu się katolickiej nauki społecznej 
są też zawarte w opracowaniu: K. cHoJnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego, Kraków 2001.
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rozwiązywania konfliktów społecznych, odnosząc się jednak wyłącznie do tych 
rodzajów zatargów, jakie jawią się na tle społeczno-gospodarczym oraz wyni-
kają z relacji pracownik – pracodawca (ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
do strajku)4. Podjęta w opracowaniu próba dokonania ogólnej charakterystyki 
zostanie przeprowadzona w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, chodzi bowiem 
o przedstawienie ewolucji stanowiska doktryny Kościoła w zakresie sposobów 
likwidowania wspomnianej kategorii konfliktów społecznych, po drugie – o pod-
kreślenie aktualności i ponadczasowości poglądów Ojca Świętego Jana Pawła II, 
czego wyraźnym przykładem są obowiązujące unormowania prawne.

Występująca na przestrzeni wieków ewolucja w zakresie postrzegania oraz 
interpretacji określonych pojęć i cnót powoduje, że te same czyny pojmowane 
jako sprawiedliwe i uzasadnione społecznie (czy też niesprawiedliwe), nie będą 
tak samo traktowane w okresach późniejszych i odwrotnie. Tytułem wstępu 
do prezentowanych rozważań podkreślić zatem pragnę, iż wcześniejsze ro-
zumienie „kwestii społecznej” oraz cnót5, będących jednocześnie dyrektywami 
ukierunkowującymi nauczanie Kościoła, przez dość długi okres uzasadniało 
również krytyczną ocenę akcji strajkowych, uznawanych za działania moralnie 
niedopuszczalne, bo społecznie szkodliwe. Mając na względzie ów negatyw-
ny odbiór oraz poszukując uzasadnienia dla tak rygorystycznego stanowiska 
Kościoła, w dalszej części opracowania postanowiłam odnieść się, chociaż 
w ogólnym zarysie, do wybranych cnót moralnych: sprawiedliwości, miłości 
oraz przebaczenia.

Nieprzypadkowo swe rozważania rozpoczynam od cnoty sprawiedliwo-
ści. Sprawiedliwość (iustitia), będąca wyznacznikiem jakości życia zbiorowego, 
tudzież cnota etyczna, występuje w wielu przejawach: jako norma społeczna, 
prawna i ustrojowa6. Już w starożytności wskazywano, że sprawiedliwość po-
winna inspirować działania prowadzące nie do przykrości lecz przyjemności, bo-
wiem zauważano, że pewne działanie sprawcze, jeśli jest ono nawet chwilowo 
krzywdzące, będzie traktowane jako sprawiedliwe, jeżeli jego konsekwencją bę-
dzie przyjemność. Sprawiedliwość uznawana była przez starożytnych filozofów 

4 Rola autorytetów Kościoła w „kwestii robotniczej” wydaje się niezwykle istotna; por. też list 
do Achilllesa Lienarta biskupa diecezji Lille „O zatargu między robotnikami i pracodawcami” , w którym 
wyraźnie zacytowano stanowisko papieża Piusa X, zawarte w encyklice Singulari quadam z 24 wrze-
śnia 1912 r: „Kwestia społeczna i związane z nią spory co do natury i długości pracy, wysokości pła-
cy, strajku nie są wyłącznie ekonomiczne i dlatego nie mogą być rozwiązane bez udziału autorytetu 
Kościoła”; Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. L. Kamińska, Rzym–Lublin 1996, s. 94.

5 Por. uwagę o miłosierdziu: ks. Z. tyburski, Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moral-
ności katolickiej, Lublin 2011, s. 36 oraz o sprawiedliwości: z. zieMbiński, Sprawiedliwość społeczna 
jako pojęcie prawne, Warszawa 1996, s. 3.

6 Szczegółowe uwagi nt. pojęcia i pojmowania sprawiedliwości zostały zawarte w opracowaniu: 
z. zieMbiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992, s. 26–35. Por. wypowiedzi Jana Pawła II 
nt. sprawiedliwości jako równowagi pomiędzy prawami i obowiązkami, a także nt. różnych przejawów 
sprawiedliwości, zawarte w opracowaniu: H. skorowski, Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu 
społecznym Jana Pawła II, Warszawa 2002, s. 217 i n.
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za zasadę, w myśl której nie można nikomu wyrządzać krzywdy, chyba że do tego 
„pobudzi wpierw wywołana krzywda”, co zresztą potwierdzało wyrażane przez 
Cycerona stanowisko w zakresie podstawowych nakazów: „nie szkodzić innym 
o ile nie zachodzi jakaś prowokacja…”. Korespondowało to z uznawaniem kon-
fliktu zbrojnego – wojny – za dopuszczalną, gdy zawodzą inne środki obrony, 
chociaż – jak wskazywano – celem ostatecznym i tak zawsze powinno być przy-
wrócenie pokoju, implikując wniosek o potrzebie jak najszybszego zażegnania 
także usprawiedliwionego konfliktu. Również w teorii Augustyna panujący pokój 
był traktowany jako wyznacznik sprawiedliwości. Pojęcie sprawiedliwości, bez 
względu na wymiar i płaszczyznę, do której można by ją odnieść, utożsamiane 
było z jakością poziomu życia społecznego. Niezwykle trafnie istotę sprawiedliwo-
ści ujmował Arystoteles wskazując, że może być ona pojmowana jako naczelna 
cnota sprowadzająca się do respektowania wzorca doskonałości etycznej, a ści-
ślej – doskonałości w układaniu stosunków z innymi ludźmi, a nie tylko doskonało-
ści w odniesieniu do harmonii w podejmowaniu własnych działań7. Prezentowane 
rozumienie cnoty sprawiedliwości spowodowało, że także dla chrześcijan iustitia 
nie była wyłącznie kategorią prawną, lecz stanowiła kategorię religijną oraz zasa-
dę całej wspólnoty ludzkiej, wyznaczającą ład życia społecznego8. Zaczęto jed-
nak zauważać, że sprawiedliwość jest ważna, ale nie wystarcza do poprawnego 
uregulowania ładu oraz funkcjonowania wspólnoty, jeżeli nie występuje w połą-
czeniu z innymi cnotami, zwłaszcza cnotą miłości. Dostrzegając konsekwencję 
wprowadzenia sprawiedliwości bezwzględnej jako oderwanej od cnoty miłości, 
niezwykle trafnie ujmował ją Jan Paweł II, nazywając sprawiedliwością „wypaczo-
ną”. Podkreślał, że jej stosowanie prowadziłoby do akceptacji reguły odwetowej 
„oko za oko, ząb za ząb” (DM 12).

Zgodnie z Pismem Świętym, człowiek sprawiedliwy wypełnia wszystkie przy-
kazania, w tym najważniejsze z nich – przykazanie miłości i przebaczania, przy 
czym to drugie jest też traktowane jako „ukoronowanie miłości”9. Już we wcze-
śniejszych dokumentach Kościoła miłość, będąca drogą do miłosierdzia, uzna-
wana była za ważniejszą od sprawiedliwości: „Jeśli ucierpimy, współ też królować 
będziemy” (RN 18)10”. Waga i znaczenie miłości została ukazana w encyklice Re-
demptor hominis, o Chrystusie Odkupicielu człowieka, w której Jan Paweł II okre-
śla odkupienie jako dzieło Bożej miłości, wpisanej w życie każdego człowieka11. 
Jednym z najwyższych przejawów miłości jest miłosierdzie, które rodzi się z miło-
ści tylko wtedy, gdy miłość przejawia swoją pełnię we wszystkich cnotach, tym sa-
mym również w sprawiedliwości12. Jan Paweł II, nie podając definicji miłosierdzia, 

7 z. zieMbiński, Sprawiedliwość społeczna…, s. 12 i n.
8 Zob. k. iLski, Sprawiedliwość jako zasada życia społecznego, Poznań 2006, s. 7–10, 13.
9 Zob. kard. G. danneeLs, Przebaczać. Wysiłek człowieka, dar Boga, Kielce 2007, s. 42.
10 Teksty encyklik społecznych opublikowane zostały w opracowaniu: Encykliki społeczne ko-

ścioła katolickiego, red. ks. J. M. Lipniak, Świdnica 2005.
11 Zob. ks. z. tyburski, op. cit., s. 18.
12 Zob. kard. G. danneeLs, op. cit., s. 72.
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ukazuje je jako czynny akt miłości, przywołując przypowieść o synu marnotraw-
nym oraz ujawniając istotę miłosierdzia w postaci przebaczenia13. Zdaniem nie-
których teologów, istnieje konflikt pomiędzy sprawiedliwością i miłosierdziem. 
Jest on tym bardziej dostrzegalny, gdyż przebaczenie jest jednym z przejawów 
miłosierdzia. Jednak, jak trafnie wskazuje Papież, „świat, z którego wyeliminuje-
my przebaczenie, może być tylko światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwo-
ści, w imię której każdy będzie dochodził swych praw w stosunku do drugiego, 
a drzemiące w człowieku egoizmy różnego gatunku mogą albo zamienić życie 
i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych, albo też w arenę 
nieustannej walki jednych przeciw drugim” (DM 14).

Boże przykazanie ujmuje przebaczanie w kategoriach moralnego obowiązku 
każdego chrześcijanina, przy czym powinności i obowiązki chrześcijan są trakto-
wane niezwykle szeroko, czego przykładem jest chociażby cytat z Ewangelii wg św. 
Mateusza: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was niena-
widzą, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was”. Nauka Chrystusa 
żąda, żebyśmy wybaczali krzywdy, rozciągając przykazanie miłości na wszystkich, 
także na nieprzyjaciół: „Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego 
twego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”14. Zdaniem 
kard. G. Danneelsa, przebaczenie powinno być rozumiane jako wprowadzanie 
w czyn miłości braterskiej do tego stopnia, że zrezygnuje się z wszelkich wymo-
gów i warunków, wprowadzając triumf miłości. Nie powinno to jednak implikować 
odrzucenia winy, czy też prowadzić do jej zanegowania15. Idąc dalej tym samym 
kierunkiem interpretacji oraz mając na względzie nieutożsamianie aktu przebacze-
nia z aktem usprawiedliwienia, czy też umniejszenia winy, nasuwa się pytanie, czy 
w jego treść wpisana została potrzeba zrzeczenia się własnych praw? I czy tym sa-
mym ten, kto z nich rezygnuje wprowadza w czyn najwyższą formę przebaczenia? 
Pomimo iż niezwykle trudne byłoby udzielenie odpowiedzi na postawione pyta-
nia, należałoby raczej odrzucić stwierdzenie, że przebaczenie prowadzić powinno 
do zanegowania faktu krzywdy. W odniesieniu do wskazanego problemu na uwa-
gę zasługuje wypowiedź Jana Pawła II, podającego krytycznej ocenie wszelką 
„pobłażliwość wobec zła, krzywdy, czy zniewagi” (DM 14).

Czy zatem troska o sprawiedliwość oraz dbałość o dobro wspólne16, a tak-
że przykazanie miłości i przebaczania, które potrzebne są dla zachowania 
pokoju społecznego, stoją w opozycji do prawa do strajku? Mając na względzie 
wspomniane dogmaty wiary chrześcijańskiej, trudno bowiem nie dostrzec wyra-

13 Ks. z. tyburski, op. cit., s. 32–34.
14 Zob. Ewangelia według św. Mateusza (43) oraz Konstytucja duszpasterska o kościele w świe-

cie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, 28, [w:] Dokumenty nauki społecznej…, 
cz. 1, s. 403.

15 Kard. G. danneeLs, op. cit., s. 16.
16 Zob. uwagi nt pojęcia dobra wspólnego: J. koraL, Dobro wspólne, [w:] Jan paweł ii, Encyklo-

pedia nauczania społecznego, red. a. Zwoliński, Radom 2005, s. 115–119.
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stający i ukazujący się, w miarę przybierania na znaczeniu „kwestii społecznej”, 
konflikt wartości: z jednej bowiem strony chrześcijański wymóg przebaczenia 
i przykazanie miłości, z kolei z drugiej – wołający o sprawiedliwość słuszny gniew 
pokrzywdzonych, uciemiężonych oraz wyzyskiwanych pracowników17.

Poszukując odpowiedzi na postawione pytanie za punkt wyjścia należało-
by przyjąć stwierdzenie, iż odpowiedź na nie uzależniona jest od postrzegania 
pewnych wartości jako priorytetowych, a zatem ich hierarchii, na co z pewnością 
ogromny, o ile nie zasadniczy, wpływ mają panujące w danym okresie uwarunko-
wania ekonomiczne, gospodarcze oraz polityczne, będące również wyznacznika-
mi jakości stosunków społecznych. Tym samym nie dziwi, że we wcześniejszych 
etapach społecznego uzasadnienia pracy znajdowało to wyraz w krytycznych 
wypowiedziach Kościoła w odniesieniu do strajków jako odpowiedzi na wyzysk 
pracujących. Nie podlega jednak dyskusji, że sam wyzysk w pracy już od dawna 
był postrzegany jako niemoralny i niesprawiedliwy, przy czym, jak trafnie zauważa 
Jan Paweł II, występuje on od zawsze w różnych systemach politycznych i spo-
łecznych, zmieniają się tylko jego formy i ocena społeczna18. Dlatego z biegiem 
czasu, wymuszone przez rozwój stosunków społecznych, dokonało się przenie-
sienie akcentów w tym także w zakresie rozumienia pewnych cnót, prowadzące 
w konsekwencji do zmiany optyki postrzegania konfliktów społecznych, jak i środ-
ków ich rozwiązywania. W efekcie wykształciły się też nowe, dotychczas nieznane 
katolickiej nauce społecznej, pojęcia. W tym wszystkim nie chodzi jednak o ze-
rwanie z dotychczasowym nauczaniem, czy jednorodnością, tylko pewną, uza-
sadnioną przemianami społecznymi, ewolucję nauczania społecznego Kościoła. 
Jak trafnie zauważał kard. Karol Wojtyła, katolicka nauka społeczna posiada we-
wnętrzną dynamikę, a wraz z pojawieniem się nowych kontekstów odsłania nie-
jako „nową twarz prawdy i słuszności, właśnie tej, jakiej domaga się kontekst”19.

Dlatego nie dziwi, że dopiero w późniejszym okresie w chrześcijańskiej dok-
trynie społecznej zaczęto wyraźnie wskazywać na cnoty, określając je mianem 
społecznych. Jako najważniejsze z nich wymieniano jednak w dalszym ciągu 
sprawiedliwość i miłość, dodając też kolejną, nie mniej istotną – solidarność. 
Zgodnie z encyklopedią, są to cnoty, które usposabiają się do czynienia dobra 
moralnego w tych dziedzinach działalności, w których w wyniku czynów ludzkich 
zachodzą stosunki społeczne, wynikające ze skierowania do dobra wspólnego 
i mające z natury swej charakter stosunków międzyludzkich. Są one też pojmo-
wane jako te postawy, które w każdej sytuacji społecznej ustawiają człowieka 
w horyzoncie określonym przez działalność drugich20.

17 Zob. szerzej o gniewie sprawiedliwym, ukazanym jako konsekwencja naruszenia wszelkiej 
moralności, za pomocą cytatów z wierszy: ks. k. bukowski, Problem pracy w poezji polskiej, [w:] Ewan-
gelia pracy. Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” wraz z komentarzem, red. ks. J. Chmiel, 
ks. S. Ryłko, Kraków 1983, s. 172 i n. 

18 Por. ks. z. tyburski, op. cit., s. 51, 97.
19 Zob. Jan paweł ii, Nauczanie społeczne…, s. 41, 42. 
20 Zob. M. LeŚniak, Cnoty społeczne, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia…, s. 68.
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Po raz pierwszy, wyraźnie i patetycznie, do sprawiedliwości społecznej21 na-
wiązał Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum (RN)22. W swym orędziu 
Papież potępił wyzysk oraz niegodne traktowanie robotników, ukazując nowe wy-
miary sprawiedliwości społecznej oraz wskazując na nią jako główny cel w kwestii 
robotniczej. Odtąd kolejni papieże coraz częściej apelowali o sprawiedliwość spo-
łeczną. Znamienny jest w tym zakresie list apostolski Octogesima adveniens (OA) 
Pawła VI, wydany z okazji osiemdziesiątej rocznicy encykliki Rerum nowarum23. 
Papież wskazuje w nim bowiem, iż kwestia społeczna jest sprawą całej ludzkości, 
tym samym konieczne jest pobudzanie nowych działań na rzecz sprawiedliwo-
ści społecznej. Także nauczanie Jana Pawła II o sprawiedliwości jest niezwykle 
wnikliwe i obszerne. Ojciec Święty podkreśla, że rola sprawiedliwości jako za-
sady moralnej oraz społecznej nie może być marginalizowana, stanowi bowiem 
wyznacznik tego, co należy się od innych. Skoro zatem praca jest powinnością, 
a pracowitość cnotą, to jest ona także źródłem uprawnień pracowniczych, których 
nieprzestrzeganie jako naruszenie godności pracowników, powinno się spotkać 
z odpowiednią reakcją. Papież przybliża znaczenie sprawiedliwości, wskazując, 
że wprowadza ona w stosunki ludzkie ład i porządek, nakazując poszanowanie 
praw oraz wnosząc pokój.

Jan Paweł II dostrzega potrzebę realizowania sprawiedliwości społecznej 
bardziej jako zasady życia społecznego, a nie tylko cnoty, łącząc ją ściśle z miło-
ścią społeczną24. Do miłości społecznej nawiązywał też Leon XIII 25 oraz Pius XI26. 
Cnota miłości społecznej była równie mocno akcentowana w nauczaniu prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego27. Zdaniem Jana Pawła II, cnota sprawiedliwo-
ści i miłości społecznej warunkują się wzajemnie, gdyż brak sprawiedliwości za-

21 Odnośnie do pojęcia sprawiedliwości jako „społecznej” interesujące stanowisko prezentuje 
w. Sokolewicz (czyni to w odniesieniu do konstytucyjnej zasady); zob.: z. zieMbiński, Sprawiedliwość 
społeczna…, s. 84, 85.

22 Zresztą od tego momentu można też mówić o katolickiej nauce społecznej; por. Jan paweł II, 
Nauczanie społeczne…, s. 22, 41.

23 Tekst opublikowano w opracowaniu: Dokumenty nauki społecznej…, s. 63.
24 Związek sprawiedliwości i miłości został też mocno zaakcentowany przez kard. s. wyszyń-

skieGo, Miłość miłosierna, Warszawa 1998, s. 22. Interesujące rozważania nt sprawiedliwości i miłości 
społecznej, a także obowiązku miłości zostały zawarte w opracowaniu T. Herra, Wprowadzenie do ka-
tolickiej nauki społecznej, Kraków 1999, s. 99–104.

25 Rerum novarum, 18: „Kościół jednak, kierując się nauką i wolą Jezusa Chrystusa, do wyż-
szych jeszcze zmierza celów, doskonalsze wysuwa nauki i przy ich pomocy chce zbliżyć do siebie 
obydwie klasy i połączyć je przyjaźnią [...]”; 21: „Jeśli obydwie strony posłuszne będą przykazaniom 
chrześcijaństwa, zapanuje między nimi nie tylko prosta przyjaźń, ale miłość bratnia. Wszyscy bowiem 
ludzie odczują i zrozumieją, że są stworzeni przez wspólnego wszystkich ojca, Boga – że wszyscy 
do tego samego dążą celu, do Boga, który sam jeden może dać doskonałą i pełną szczęśliwość lu-
dziom, jak ją dał aniołom, że wszyscy na równi odkupieni zostali przez Jezusa Chrystusa i podniesieni 
przez Niego do godności dzieci Bożych, tak iż w ten sposób prawdziwie braterski związek łączy ich 
z sobą i z Chrystusem Panem pierworodnym między Wielą bracią [...]”.

26 Qadragesimo anno, 88: „[...] miłość społeczna zaś winna być niejako duszą tego ustroju [...]”, 
[w:] Dokumenty nauki społecznej…, cz. 1, s. 105 i n.

27 Widoczne jest to zwłaszcza w opracowaniu kard. s. wyszyńskieGo, Miłość miłosierna, s. 22.
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mienia miłość w bezprawie, a brak miłości czyni sprawiedliwość bezskuteczną28: 
„[...] Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedli-
wość sama nie wystarcza, że – co więcej – może doprowadzić do zaprzeczenia 
i zniweczenia siebie samej jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego 
w różnych jego wymiarach – zwłaszcza owej głębszej mocy, jaką jest miłość [...]” 
(DM 12). Nieodzowność miłości w uzupełnianiu cnoty sprawiedliwości wskazy-
wana też była w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w Świecie współczesnym 
Gaudium et spes: „[...] Kto będąc posłuszny Chrystusowi, szuka najpierw Króle-
stwa Bożego, czerpie stąd silniejszą i czystszą miłość dla wspomagania swych 
braci dla dokonania dzieła sprawiedliwości pod natchnieniem miłości”29. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje podkreślenie przez Jana Pawła II, iż sprawiedliwość nie 
może być też rozpatrywana w oderwaniu od szczególnego przejawu miłości, 
którym jest miłosierdzie30, ma bowiem w niej swe źródło. Jan Paweł II, osądza-
jąc sprawiedliwość w kontekście miłosierdzia oraz przypisując miłosierdziu rolę 
korekty w stosunku do sprawiedliwości, odrzuca, przyjmowaną przez niektórych 
teologów, tezę o rozłączności tych cnót31. Jednakże Ojciec Święty nie podąża 
w kierunku uznania przebaczenia za „tamę” w dochodzeniu słusznych uprawnień 
przez pracowników. Uważa, że przebaczenie uzupełniając sprawiedliwość, czyni 
ją tym samym bardziej doskonałą. Wypowiedź Chrystusa o potrzebie przebacza-
nia nie siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy nie oznacza zatem, że wyzy-
skiwani pracownicy powinni zrezygnować z dochodzenia słusznych uprawnień. 
Wręcz przeciwnie, Jego zdaniem, przebaczenie nie niweczy obiektywnych wyma-
gań sprawiedliwości, gdyż właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi w istocie 
cel przebaczenia. Uzasadnienie swego stanowiska Papież widzi w treści Pisma 
Świętego, podkreślając, że: „[...] W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani 
przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości 
wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każ-
dym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzyw-
dy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia” (DM 14). Jan 
Paweł II wskazuje również, że miłość społeczna to też konkretne czyny i dzie-
ła dla godnego bytowania oraz rozwoju bliźnich, uznając, że człowiek zasługuje 
na więcej niż tylko na sprawiedliwe traktowanie. Zasługuje on bowiem na miłość 
i miłosierdzie chrześcijańskie, będące doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości 
oraz nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki pomiędzy ludźmi. Papież 
zwraca też uwagę na potrzebę pojednania („odmiany serc”), obwarowanego prze-
baczeniem, płynącym z cnoty miłosierdzia, bez której świat może się przerodzić 

28 Zob. M. LeŚniak, op. cit., s. 70.
29 Konstytucja duszpasterska Soboru Watykańskiego II, 72.
30 O znaczeniu miłosierdzia w życiu Papieża oraz zwykłych ludzi zob.: e. bryLL, Miłosierdzie 

a logika sprawiedliwości, [w:] Świetlisty szlak..., s. 139–145.
31 Zob. M. LeŚniak, op. cit., s. 72.
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bądź w system nacisku, bądź też walki jednych przeciw drugim32. Oznacza to tak-
że potrzebę odrzucenia koncepcji bezwzględnej sprawiedliwości. Mając powyż-
sze na względzie na szczególną uwagę zasługuje wyodrębnienie przez Papieża 
Jana Pawła II kryterium słuszności jako determinanty sprawiedliwości oraz od-
noszenie, wcześniej uznawanego za właściwe, kryterium równości do systemów 
państw niesprawiedliwych33.

Idąc dalej, ściśle z miłością społeczną Papież łączy też inną cnotę chrześci-
jańską – solidarność34. Wskazuje na naturalną potrzebę człowieka przynależe-
nia do wspólnoty, która może podejmować działania w obronie dobra wspólnego. 
Stanowisko takie nie stanowi jednak zupełnego novum. Już bowiem wcześniej, 
m.in. w encyklikach Rerum novarum oraz Quadragesimo anno, wskazywano 
na ważną rolę stowarzyszeń i związków, będących formą realizacji troski o do-
bro wspólne. Również w Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II 
podkreślano, że „do podstawowych praw osoby ludzkiej należy zaliczyć prawo 
pracowników do swobodnego zakładania związków, które by ich naprawdę repre-
zentowały i mogły przyczyniać się do kształtowania życia gospodarczego według 
prawidłowego porządku, a nadto prawo każdego pracownika do swobodnego 
udziału w działalności tych związków bez obawy narażenia się na zemstę. Kul-
tura solidarności, jak też trafnie zauważono, ma bowiem ukształtować właściwą 
proporcję pomiędzy „być” i „mieć”35.

Pomimo jednak tego, że dobro wspólne staje się nowym imieniem sprawie-
dliwości i nie może być realizowane przez zastosowanie przemocy, podkreślano, 
iż troska o nie może wymuszać, by solidarnie bronić podstawowych wartości36. 
Dla realizacji sprawiedliwości społecznej, jak zauważa Jan Paweł II, potrzebne 
stają się coraz to nowe fronty solidarności ludzi pracy. Podkreśla, że solidarność 
powinna występować stale tam, gdzie domaga się tego społeczna degradacja 
podmiotu pracy i wyzysk pracujących (LE 8). Papież zwraca uwagę na to, że co-
raz to bardziej szerząca się głęboka niesprawiedliwość i poniżenie człowieka 
pracującego zintensyfikowały działania świata pracy w obronie ludzkiej godności 
i to właśnie „kwestia robotnicza” wyzwoliła wielki zryw solidarności między ludźmi 
pracy (LE 10). Tym samym praca, stając się kluczem do całej kwestii społecz-
nej, prowadzi do wykształcenia się pojęcia godności pracowniczej oraz implikuje 
konieczność podejmowania działań w jej obronie. Szczególną uwagę Jan Pa-
weł II zwraca na to, że praca jest nie tylko powinnością, ale też źródłem uprawnień 
człowieka pracującego (LE 16).

32 Ibidem.
33 Zob. ks. z. tyburski, op. cit., s. 36.
34 Istota idei oraz cnoty solidarności w dziełach i nauczaniu Jana Pawła II została przedstawiona 

w opracowaniu: t. Grabińska, M. zabierowski, Aksjologiczny krąg Solidarności, Wrocław 2003, s. 9–14.
35 Ibidem, s. 8.
36 Por. H. skorowski, Solidarność, [w:] Jan paweł ii, Encyklopedia…, s. 472 i n. Zob. też o zasa-

dzie solidarności w opracowaniu Ecclesia Catholica. Pontificium Consilium de Iustitia et Pace (Papie-
ska Rada Iustitia et Pax), Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 127–131.
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W nauczaniu społecznym Kościoła do strajków po raz pierwszy, aczkolwiek 
nie wprost, nawiązuje Papież Leon XIII. Czyni to w encyklice Rerum novarum, 
podkreślając potrzebę zajęcia się kwestią społeczną. Uznaje też to za obowiązek 
urzędu apostolskiego, mając na względzie fakt, iż „postęp w przemyśle i produkcji 
oraz zmiany w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami i robotnikami spowodo-
wały, że walka społeczna zawrzała”. Czy zatem w imię obrony sprawiedliwości 
za zasadne będzie uznane ultimatum w postaci strajku? Leon XIII nie stanowi 
wyraźnie o zakazie strajków; taki wniosek wynika jednak z jego wypowiedzi, za-
wartych w encyklice. Papież wskazuje na obowiązki stron stosunku pracy, pod-
kreślając, że „z obowiązku sprawiedliwości wynika powinność robotnika w całości 
i wiernie wykonać pracę, do której się zobowiązał umową wolną i odpowiadają-
cą słuszności; nie szkodzić pracodawcy na majątku i nie znieważać jego oso-
by – a w dochodzeniu swych praw wstrzymać się od gwałtu i nie wywoływać 
rozruchów – nie łączyć się z ludźmi przewrotu, wzniecającymi nieumiarkowane 
nadzieje i rzucającymi wielkie obietnice, których następstwem jest rozczarowanie 
bezpożyteczne i ruina życia gospodarczego”. Z drugiej jednak strony, wymienia 
też obowiązki pracodawców: „nie uważać robotnika za niewolnika, kierować się 
zasadą, że należy w nim uszanować godność osobistą, podniesioną jeszcze 
przez charakter chrześcijanina; praca zarobkowa według świadectwa rozumu 
i filozofii chrześcijańskiej nie tylko nie poniża człowieka, ale mu zaszczyt przyno-
si, ponieważ daje mu szlachetną możność utrzymania życia – bezwstydem zaś 
i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według 
tego ile mogą jego mięśnie i jego siły. Spomiędzy wszystkich jednak obowiązków 
pracodawcy najważniejszy jest ten, żeby każdemu oddać to, co mu się słusznie 
należy”. Podsumowując swe rozważania, Papież stawia pytanie, czy w związku 
z powyższym, już samo posłuszeństwo wymienionym prawom nie mogłoby stłu-
mić siły i źródeł walki społecznej? Jeśli bowiem „obydwie strony posłuszne będą 
przykazaniom chrześcijaństwa, zapanuje między nimi nie tylko prosta przyjaźń, 
ale i miłość bratnia” (RN 16, 21).

Jak podkreśla Leon XIII, jeśli wolno dążyć do polepszenia warunków życia 
w zgodzie ze sprawiedliwością, to zarówno „sprawiedliwość, jak i dobro ogółu, 
nie pozwalają zabierać drugiemu, co do niego należy i pod pozorem niedorzecz-
nej równości godzić w cudze mienie”. Obawa Papieża przed strajkami i zamiesz-
kami, jakie im mogłyby towarzyszyć, spowodowana zdaje się być obawą przed 
ich nadużywaniem przez proletariat oraz wykorzystywaniem w celu pogwałcenia 
własności prywatnej. Papież podkreśla, że „robotnicy, którzy los swój chcą po-
prawić pracą uczciwą i godziwymi sposobami, stanowią olbrzymią większość; 
lecz wielu także jest takich, którzy, przesiąknięci fałszywymi zasadami i chciwi 
nowości, wszystko robią, by wzniecać zamieszanie i innych do gwałtów skłonić”. 
W przypadku zaś wystąpienia konfliktów, Leon XIII stwierdza, że do obowiązków 
państwa należy ich stłumienie: „[...] niech więc wystąpi władza państwowa, a, 
okiełzawszy wichrzenia, niech zabezpieczy dusze robotników przed zgubnymi 
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wpływami, właścicieli zaś przed niebezpieczeństwem grabieży”37 (RN 30). Nie 
ulega zatem wątpliwości, że w okresie, kiedy ukazała się encyklika Rerum nova-
rum, na przeszkodzie do uznania strajków za usprawiedliwione moralnie i spo-
łecznie stały nade wszystko zasady pokoju społecznego i ładu, przeciwstawiane 
ukierunkowanym na równość oraz własność wspólną dążeniom socjalistycznym 
klasy robotniczej, negatywnie zresztą odbierane przez Kościół. Papież wzywał 
więc do miłości jako siły tłumiącej wszelkie konflikty, wskazując też istotne obo-
wiązki Kościoła w tym zakresie: „Niech duchowieństwo ze wszystkich sił pracuje 
dla dobra społeczeństwa, a przede wszystkim niech się stara posiąść, utrzymać 
i w drugich rozniecić, zarówno w bogatych, jak ubogich, miłość, panią i królową 
wszystkich cnót” (RN 45). Miłość społeczna w ocenie Leona XIII domagała się 
polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i porozumienia. W podobnym du-
chu wypowiadali się także kolejni namiestnicy św. Piotra. O zakazie strajków 
wspominał również Pius XI w encyklice Quadragesimo anno (GA), wydanej 
w czterdziestolecie encykliki Rerum novarum, tym razem wyraźnie wskazując 
na niedopuszczalność strajków i lokautów oraz w ślad za Leonem XIII przyznając 
państwu główną rolę w zakresie rozwiązywania sporów: „[...] w razie zaś niemoż-
ności załatwienia sporu przez strony powaśnione rozstrzyga władza”38. Papież 
nawoływał do pokojowej walki o sprawę Chrystusa, podkreślając zakaz dążenia 
do zwycięstwa osobistych poglądów za wszelką cenę i wskazując potrzebę „od-
stąpienia od nich, choćby się najlepszymi wydawały, jeśli tego zażąda wyższe 
dobro ogółu” (GA 3).

Spojrzenie na strajk ulega zmianie od czasu wydania przez Sobór Watykań-
ski II Konstytucji duszpasterskiej o kościele w świecie współczesnym (Gaudium 
et spes). Następnie również Paweł VI w liście apostolskim Octogesima adveniens 
uznaje strajki za legalne, chociaż podobnie traktuje je w kategoriach „w ostatecz-
ności dającą się zastosować bronią”, dostrzegając niebezpieczeństwo nadużyć 
ze strony strajkujących. Podkreśla, że „za pomocą siły pojawiać się może pokusa, 
by narzucić warunki zbyt ciężkie dla gospodarki i społeczeństwa”. Akcentuje ko-
nieczność rozwiązywania konfliktów społecznych w drodze porozumienia: „Kiedy 
natomiast występują konflikty gospodarczo-społeczne, należy dokładać starań, 
aby dochodziło do załatwienia ich ugodowo”. Z drugiej strony poczęto jednak 
dostrzegać nieuchronność strajków: „[...] Chociaż zawsze należy dążyć przede 
wszystkim do szczerej wymiany zdań między stronami, jednak i w dzisiejszych 
okolicznościach przerwanie pracy celem obrony swoich praw i spełnienia słusz-
nych żądań pracowników może się okazać nieodzownym, jakkolwiek ostatecz-

37 Zob. też uwagi na temat roli państwa: M. sadowski, Państwo w doktrynie Papieża Leona XIII, 
Wrocław 2002, s. 130, 131.

38 Por. Rerum novarum, 34: „Dopiero zaś wtedy – sądzi się – naruszona byłaby sprawiedliwość, 
gdy by albo pracodawca nie chciał dać pełnej płacy, albo pracownik nie chciał całej wykonać pracy. 
W tych tylko wypadkach, a poza tym w żadnych innych, usprawiedliwiona jest – mówi się – interwencja 
państwa dla ochrony praw każdemu należnych”.
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nym środkiem. Niech jednak i w tym wypadku poszukuje się jak najprędzej drogi 
do rokowań i do podjęcia na nowo rozmów w sprawie ugody”. Przerwanie pracy, 
co mocno akcentował Paweł VI, mimo że nieodzowne, a nawet konieczne w imię 
obrony godności pracowniczej, może powodować bardzo dotkliwe skutki społecz-
ne. Niezwykle istotne stało się jednak to, że pejoratywny wydźwięk jaki nadawano 
strajkom (nie zrezygnowano bowiem, jak widać, z traktowania ich jako akcji szko-
dliwych społecznie) nie prowadził już do uznania ich za zdarzenia niedopuszczal-
ne i nieakceptowane społecznie. Tym samym strajk, o ile byłby podejmowany 
w obronie dobra wspólnego, został uznany za dopuszczalny, przy czym podkre-
ślono, że to samo dobro wspólne powinno stanowić granice jego zastosowania39.

Zgodnie z duchem czasu, zdeterminowanym urzeczywistnianiem podmio-
towej wizji pracy, ukształtowało się zatem nowe spojrzenie na konflikt społecz-
ny. Praca stała się dobrem o największej wartości – dobrem człowieka i źródłem 
jego człowieczeństwa. O ile prawdą jest, jak zauważa Jan Paweł II, że człowiek 
jest przeznaczony i powołany do pracy, o tyle jednak nade wszystko praca jest 
dla człowieka, a nie człowiek dla niej (LE 6). Za sprawą nowego podejścia do pra-
cy również strajki zaczynają być rozpatrywane w kategoriach słusznej i moralnie 
uzasadnionej reakcji na rażącą niesprawiedliwość, gdy zagrożony jest człowiek 
pracy, jego godność i prawa.

Jan Paweł II, potwierdzając niezbywalne prawo do zrzeszania się w związ-
ki zawodowe, wskazuje, że praca ma łączyć i budować wspólnotę, a zadaniem 
związków zawodowych jest to, by pracownicy mogli nie tylko więcej mieć, lecz 
więcej być, spełniając swoje człowieczeństwo. Jan Paweł II zwraca też uwagę 
na dialog społeczny, będący główną metodą działania związków zawodowych 
ze względu na zasadę pomocniczości, w oparciu o którą powinny one działać. 
Prowadzi to w efekcie do ukształtowania się dialogu jako sposobu realizacji 
zasady solidarności w trosce o sprawiedliwość. Papież wielokrotnie podkreśla 
pierwszeństwo dialogu ze względu na jego specyfikę w sposobie komunikacji 
międzyludzkiej, w ramach której dochodzi do wzajemnego zrozumienia, zbliże-
nia się i współdziałania. Dlatego też w Jego nauczaniu dialog zajmuje szczegól-
ne miejsce40.

Na uwagę zasługuje też wypowiedź Papieża, traktującego związki zawodo-
we jako wykładnik walki o sprawiedliwość społeczną i o słuszne uprawnienia ludzi 
pracy. Jego zdaniem, „walka” w trosce o sprawiedliwość powinna być traktowa-
na jako normalne staranie o właściwe dobro wspólne, a nie jako walka jednych 
przeciwko innym, gdyż „żądania syndykalne nie mogą przybierać formy egoizmu 
grupowego czy klasowego” (LE 20).

Strajk zostaje uznany przez Jana Pawła II za dopuszczalną metodę walki 
o sprawiedliwość społeczną. Jednakże Papież nie ujmuje go w kategoriach pra-
wa nieograniczonego czy też przyrodzonego. Podkreśla, że pracownicy powinni 

39 Zob. J. koraL, Strajk, [w:] Jan paweł ii, Encyklopedia…, s. 495.
40 O pojęciu dialogu zob.: H. skorowski, Dialog, [w:] Jan paweł ii, Encyklopedia…, s. 105–109.
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mieć zagwarantowane prawo do strajków i to bez osobistych sankcji karnych 
za uczestnictwo w nich, a strajk powinien podlegać pewnym zasadom i ogra-
niczeniom. Jego zdaniem, słuszny strajk jest zorganizowany w obronie dobra 
wspólnego, opiera się na zasadach sprawiedliwości i miłości. Aby można go było 
uznać za metodę uprawnioną, musi też spełniać pewne warunki, określane mia-
nem kryteriów moralności strajku (LE 20). Jan Paweł II przyznaje, że strajk jest 
środkiem uprawnionym, podkreśla również, że zawsze powinien pozostawać 
środkiem ostatecznym.

Pomimo konieczności zagwarantowania prawa do strajku, Papież zaznacza, 
że prawa tego nie można nadużywać ani wykorzystywać do rozgrywek politycz-
nych. Wyraźnie widząc niebezpieczeństwa oraz zagrożenia dla dobra wspólnego, 
jakie może przynieść przerwanie pracy przez pracowników, podkreśla również 
potrzebę zabezpieczenia nieodzownych dla życia społeczeństwa usług, stano-
wiąc o ich zapewnieniu „[…] nawet przy pomocy środków prawnych”41.

Ta ostateczność strajku jako środka rozwiązywania konfliktów pracowniczych 
podkreślona została także w obowiązującej ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych z 23 maja 1991 r.42, czego wyrazem są wynikające z niej warunki 
legalności akcji strajkowej. Wypracowane w oparciu o obowiązujące przepisy 
zasady wykonywania prawa do strajku z powodzeniem wpisują się w zaprezen-
towane wcześniej stanowisko katolickiej nauki społecznej, której szczególnym 
wyrazicielem w omawianym zakresie był Jan Paweł II. Chodzi tu m.in. o zasa-
dę racji ostatecznej, połączoną z obowiązkiem wykorzystania procedur pojed-
nawczych: rokowań i mediacji (art. 17 ust. 2 ustawy); zasadę racjonalności, czyli 
współmierności żądań do strat (art. 17 ust. 3 ustawy); zasadę monopolu związ-
ków zawodowych; zasadę racji wystarczającej, implikującą zakaz strajków poli-
tycznych (art. 17 ust. 1 ustawy); zasadę poszanowania kompetencji i uprawnień 
pracodawcy, a także inne unormowania, które gwarantują korzystanie z prawa 
do strajku (poprawna organizacja strajku: uprzedzenie, głosowanie, ogłoszenie), 
wprowadzają zakaz karania za udział w strajku i jego organizację, a także zaka-
zują strajków w określonych obszarach usług i na wymienionych stanowiskach 
(art. 19 ustawy). Występująca w tym zakresie bogata literatura43 zdaje się czynić 
bezprzedmiotową szczegółową analizę wspomnianych zasad oraz przepisów 
prawa strajkowego w ramach niniejszego opracowania. W związku z powyższym, 
ważne staje się jedynie podsumowanie dotychczasowych rozważań.

41 Ibidem. O warunkach przeprowadzenia strajku zob.: ks. t. Gorczyński, Wolnościowe prawa 
człowieka w nauczaniu magisterium kościoła i teologów w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 
2006, s. 161 oraz w opracowaniu Kompendium nauki społecznej…, s. 203, 204.

42 Dz. U. nr 55, poz. 236, ze zm.
43 W tym m.in.: M. kurzynoGa, Warunki strajku legalnego, Warszawa 2010; t. wrocławska, 

Prawo do strajku w prawie pracy państw bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje 
dla Polski, Poznań 2007; k. w. baran, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007; k. waLczak, Zbiorowe 
prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004; b. cu-
dowski, Rozwiązywanie zbiorowych sporów pracy, Białystok 1998.
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Nie ulega wątpliwości, że w tradycji chrześcijańskiej wyzysk w pracy od za-
wsze był uznawany za rzecz niegodziwą. Praca godziwa – w istotnym uproszcze-
niu – to sprawiedliwy i nie krzywdzący pracownika układ. Wołanie o sprawiedli-
wość społeczną dla pokrzywdzonych robotników w związku z przemianami, jakie 
temu towarzyszyły w świecie stosunków ekonomiczno-politycznych, wytworzyło 
pojęcie kwestii robotniczej oraz znalazło wyraz w zmianie podejścia do działań 
w obronie wyzyskiwanych, które wcześniej uznawano za niedopuszczalne, po-
zostające w opozycji do dobra wspólnego. Zatem stopniowo, za sprawą „kwestii 
robotniczej”, walka o sprawiedliwość społeczną nie tylko przybrała na znaczeniu, 
lecz także doprowadziła do ukształtowania się strajku jako usprawiedliwionego 
środka obrony godności ludzkiej oraz nadania sensowności pracy. Jednocześnie 
– ze względu na połączenie strajku z przerwaniem pracy oraz wynikające stąd 
niebezpieczeństwa – powinien on zawsze pozostawać środkiem ostatecznym. 
Tym samym również jego przeprowadzenie podlegało wielu ograniczeniom, ma-
jącym zresztą swe źródło m.in. w postawach etycznych oraz społecznych.

Nauczanie Jana Pawła II ma niezwykłą doniosłość w omawianym zakresie 
ze względu na wyjątkowe podejście do godności pracowniczej. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje wypowiedź Papieża, że człowiek jako osoba nie może 
być nigdy sprowadzony do roli rzeczy czy jakiegokolwiek przedmiotu. Ta prawda 
jest też podstawowym priorytetem cywilizacji miłości, do której budowania wzywał 
Papież. Z kolei dążenie do niej, jak zauważał Jan Paweł II, powinno opierać się 
na zasadach: prymatu miłosierdzia nad sprawiedliwością, osoby nad rzeczą, pra-
cy nad kapitałem oraz dialogu nad walką44.

44 Por. S. E. dobrzanowski, Cywilizacja miłości, [w:] Jan paweł ii, Encyklopedia…, s. 78, 79. Zob. 
też: Kompendium nauki społecznej…, s. 382–285.
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Rola państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu  
według encykliki Laborem exercens Jana Pawła II

Bezrobocie należy do najtrudniejszych kwestii społecznych w Polsce dwóch 
ostatnich dekad. Jest ono przedmiotem badawczym nauk ekonomicznych, spo-
łecznych i prawnych, znajduje się również w kręgu zainteresowań społecznej 
nauki Kościoła1. Szczególne znaczenie ma dla nas nauczanie Jana Pawła II, 
a w tym kontekście – przeprowadzona przez niego analiza problemu bezrobocia 
i walki z jego skutkami. Najbardziej pogłębione rozważania na ten temat zawarł 
Papież w encyklice Laborem exercens. Przeszło trzydzieści lat po jej opubliko-
waniu warto zauważyć, że mimo zmieniającej się sytuacji politycznej, gospodar-
czej i społecznej, nasilania się procesów globalizacji, zmian technologicznych, 
pojawiania się nowych trendów w gospodarce i sposobów zarządzania nadal 
zachowuje ona niezwykłą doniosłość i aktualność. Co więcej, w dobie wielkich 
problemów w światowej ekonomii, rozwijającego się kryzysu, braku stabilizacji 
i pewności rynkowej, wzrostu procesów migracji zarobkowych nauczanie Jana 
Pawła II zawarte w encyklice nabiera nowego wymiaru i znaczenia.

W encyklice Laborem exercens2 Papież dostrzega całą złożoność proble-
mu bezrobocia. Wskazuje na przyczyny i skutki, dostrzega również potrzebę 

* Dr edyta bieLak-JoMaa, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódz-
ki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Problematyka bezrobocia była podejmowana wielokrotnie zarówno w encyklikach papieskich 
– w encyklice Rerum novarum Leona XIII (1891), Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socjalis 
(1987) i Centesimus annus (1991) Jana Pawła II, a także w innych dokumentach Kościoła (np. Kościół 
i prawa człowieka, dokument Papieskiej Komisji Iustitia et Pax z 10 grudnia 1974 r.; listy apostolskie 
Octogesima adveniens Pawła VI). Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do kwestii bezrobocia. Zob. 
przesłanie do uczestników konferencji na temat pracy, Rzym 14 września 2001 r., przemówienie pod-
czas 68 Sesji MOP, Genewa 15 czerwca 1982 r., www.opoka.org.pl [dostęp: 16.10.2013].

2 Jan paweł ii, Encyklika „Laborem exercens”. O pracy ludzkiej, Wrocław 1995, s. 37. Wszystkie 
odwołania opatrzone skrótem tytułu (LE) odnoszą się do tego wydania.



168 Edyta Bielak-Jomaa

przeciwdziałania temu zjawisku. Swoje rozważania na ten temat wiąże z prawem 
każdego człowieka do pracy, którą traktuje nie tylko jako powinność człowieka, 
lecz także jako dobro służące człowiekowi i przez niego wykorzystywane (LE, 
s. 37). W swoich rozważaniach podkreśla więc Jan Paweł II ścisły związek między 
osobą ludzką a pracą – „przez pracę człowiek urzeczywistnia siebie jako człowiek” 
(LE, s. 33). Pozytywny, twórczy i wychowawczy charakter pracy ludzkiej pozwala 
na przyjęcie, że człowiek zawsze jest jej podmiotem (LE, s. 38). Praca stanowi 
obowiązek i prawo człowieka, jest również źródłem określonych uprawnień (LE, 
s. 58). Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się prawo do pracy, traktowane 
jako pierwszorzędny warunek godnego życia i podstawowe dobro człowieka3.

O bezrobociu w świetle encykliki możemy mówić zarówno w sytuacji braku 
zatrudnienia w ogólności, jak i w przypadku braku zatrudnienia w poszczególnych 
sektorach pracy. „Szczególnie bolesny” jest problem bezrobocia ludzi młodych, 
którzy mimo zdobytego przygotowania zawodowego, technicznego i kulturalnego 
do pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia (LE, s. 64). Nie mniej dotkliwy jest problem 
bezrobocia i proletaryzacji inteligencji, polegający na zaniżeniu zapotrzebowania 
na jej pracę. Bezrobocie wśród wykształconych ludzi powstaje albo wzrasta, gdy 
dostępne wykształcenie nie jest skierowane ku rodzajom prac czy usług, na jakie 
istnieje zapotrzebowanie na rynku. Innymi słowy, gdy nie ma związku między wy-
kształconymi ludźmi a prawdziwymi potrzebami społeczeństwa, gdy praca specja-
listyczna (do której wymagane jest określone wykształcenie) jest niżej opłacana 
niż praca fizyczna (LE, s. 30). Brak pracy jest przeciwieństwem odpowiedniego 
zatrudnienia, czyli właściwej i poprawnej sytuacji w zakresie polityki pracy, ozna-
cza ono brak zatrudnienia dla uzdolnionych do tego podmiotów pracy (LE, s. 64).

Kluczowym zagadnieniem jest więc, w opinii Jana Pawła II, kwestia odpo-
wiedniego zatrudnienia pracowników. Ponieważ bezrobocie, twierdzi Papież, jest 
zawsze złem, a w dużych rozmiarach może stać się klęską społeczną, należy 
mu przeciwdziałać. Zadanie przeciwdziałania bezrobociu należy przede wszyst-
kim do państwa jako pracodawcy pośredniego. To państwo określa bowiem ustrój 
społeczno-ekonomiczny, powinno więc ustalać prawidłową, również z etycznego 
punktu widzenia, politykę pracy. Jednak, jak wskazuje Jan Paweł II w swoich roz-
ważaniach, ciężar przeciwdziałania bezrobociu spoczywa na wszystkich instytucji 
krajowych i organizacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za całościowy 
kierunek polityki pracy. Właściwa polityka pracy powinna polegać na odpowied-
nim całościowym planowaniu, prawidłowej i celowej organizacji pracy. Nie chodzi 
jednak o realizowanie polityki sterowanej centralnie, niezbędna jest bowiem w tym 
zakresie trafna i celowa koordynacja działań poszczególnych ośrodków, osób, lo-
kalnych warsztatów pracy. Państwo, określając kształt polityki w zakresie pracy, 
może precyzować postępowanie pracodawcy bezpośredniego, ponosi bowiem 
merytoryczną odpowiedzialność za kształt stosunków pracy – takich, w których 

3 M. duda, Bezrobocie, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliń-
ski, Radom 2003, s. 51.
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w pełni respektowane są obiektywne prawa człowieka. Państwo realizuje prawi-
dłową politykę pracy również poprzez właściwy system kształcenia i wychowania, 
który zapewni rozwój dojrzałego człowieczeństwa oraz odpowiednie przygotowa-
nie do zajęcia przy zróżnicowanym warsztacie pracy.

Jan Paweł II zwraca również uwagę na stałe dowartościowanie pracy ludzkiej, 
wychowywanie w przekonaniu, że praca jest dobrem jednostki i społeczeństwa. 
Dowartościowanie pracy ludzkiej następuje m.in. poprzez właściwe, godne jej wy-
nagradzanie. Jej brak obciąża zatem nie tylko bezrobotnego, lecz także państwo 
– stąd troska o bezrobotnych i ich rodziny, przejawiająca się w postaci obowiązku 
wypłacania zasiłków niezbędnych do utrzymania bezrobotnych i ich rodzin.

Te działania państwo może podejmować przede wszystkim na płaszczyźnie 
wewnętrznej, krajowej. Jednak przeciwdziałanie bezrobociu jako zadanie pań-
stwa powinno być realizowane również w skali globalnej. W encyklice Jan Pa-
weł II dostrzegł rolę współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu, a szczególną rolę przypisał w tym zakresie Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy (LE, s. 63). Papież twierdzi, że na właściwą politykę pracy wpływa 
nie tylko ustrój społeczno-ekonomiczny, lecz także wzajemne powiązania mię-
dzy państwami. Postępująca globalizacja, rozwój form komunikowania się na od-
ległość, fakt wzajemnego uzależnienia poszczególnych społeczeństw i państw 
oraz konieczność współpracy w różnych dziedzinach (przemysł, gospodarka, 
kultura) przemawia za tym, żeby – zachowując suwerenność państwową w za-
kresie polityki i organizacji pracy swojego społeczeństwa – prowadzić współpracę 
międzynarodową w formie porozumień między państwami, przedmiotem których 
będzie dążenie do wyrównywania poziomu życia poszczególnych społeczeństw. 
W przeciwnym razie bezpośredni pracodawcy znajdując się w systemie uwarun-
kowań globalnych, chcąc zachować konkurencyjność swoich usług czy towarów, 
mogą określać warunki pracy poniżej obiektywnych wymagań pracowników, co 
prowadzi do konfliktów i napięć społecznych. Rolą państwa powinno być zatem 
dążenie do kształtowania w drodze umów i porozumień międzynarodowych jak 
najlepszej sytuacji na rodzimym rynku pracy. Papież dostrzega niewystarczającą 
działalność wspólnot państwowych na tej płaszczyźnie. Wynikiem błędnej polityki 
międzynarodowej jest to, że, z jednej strony, istnieją niewykorzystane zasoby na-
turalne, z drugiej natomiast – całe rzesze bezrobotnych. Biorąc pod uwagę moż-
liwości i uprawnienia państw, zarówno te wynikające z suwerenności (czyli prawo 
do kształtowania polityki wewnętrznej), jak i prawo do współdziałania przy kształ-
towaniu polityki międzynarodowej (poprzez udział w różnych organizacjach), pań-
stwa powinny prowadzić taką politykę, która ułatwi, umożliwi dostęp do pracy przy 
zagospodarowaniu zasobów natury poprzez zagospodarowanie bezrobotnych.

Przedstawiona w encyklice rola państwa w przeciwdziałaniu bezrobocia ro-
dzi pytanie, czy taka koncepcja znajduje odzwierciedlenie w polskim systemie 
prawnym. Mając świadomość, że ograniczone ramy opracowania nie pozwala-
ją odnieść się do wszystkich wskazanych w encyklice zagadnień związanych 
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z rolą państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu, rozważania swoje skupię tylko 
na niektórych prawnych rozwiązaniach w zakresie problemu przeciwdziałania 
bezrobociu. Uznając, za encykliką, że praca jest dobrem, zarówno dla człowie-
ka, jak i dla społeczeństwa oraz państwa, w którym on żyje, należałoby przyjąć, 
że, po pierwsze, każdy ma do pracy prawo, po drugie zaś – w interesie pań-
stwa jest zapewnienie warunków wykonywania pracy zdolnym do niej ludziom. 
W polskich rozwiązaniach prawnych prawo do pracy nie zostało uwzględnione 
ani w Konstytucji RP4, ani w kodeksie pracy5. Można przyjąć, że odrzucenie for-
muły prawa do pracy w konstytucji i kodeksie pracy jest wynikiem poszanowa-
nia praw wolnorynkowych i własności prywatnej, a także rezygnacji z obowiązku 
państwa dostarczenia pracy wszystkim, bez względu na rzeczywiste możliwości 
i potrzeby rynku, to jednak jego nieuwzględnienie może wpływać na ocenę re-
spektowania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w tym przedmiocie 
i osłabiać determinację państwa w walce z bezrobociem6. W przepisach konsty-
tucji i kodeksu pracy brakuje elementu, jakim jest prawo obywatela do pomocy 
ze strony państwa w uzyskaniu zatrudnienia7. Lukę tę częściowo wypełnia akt 
wprost odnoszący się do kwestii bezrobocia – ustawa o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy8. Unormowania zawarte w przepisach tej ustawy są 
efektem wypełniania przez państwo zobowiązań wynikających z art. 65 ust 5 
konstytucji, zgodnie z którym „władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą 
do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwal-
czania bezrobocia […]”.

Prowadzenie polityki pełnego produktywnego zatrudnienia przez państwo 
nie oznacza jednak nakazu prawnego zapewnienia tego stanu, a raczej postulat 
podjęcia określonych kroków, które sprzyjają osiągnięciu i utrzymaniu jak najwyż-
szego poziomu zatrudnienia, zwłaszcza że w systemie gospodarki wolnorynkowej 
i własności prywatnej jedynym dysponentem miejsca pracy jest niezależny pra-
codawca. Ustawa o promocji zatrudnienia wypełnia także zobowiązanie państwa 
określone w art. 67 ust. 2 konstytucji, zgodnie z którym obywatel pozostający bez 
pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do za-
bezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. Chodzi zatem 
o stworzenie takiego systemu gwarancji państwa, w którym osoby bezrobotne będą 

4 Do zasady prawa do pracy odnosi się art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „każdemu 
zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy”. Konstytucja RP 
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.

5 Art. 10 k.p. wprowadza zasadę prawa do swobodnie wybranej pracy oraz deklaruje, że pań-
stwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia; ustawa z dn. 26 czerwca 
1974 r., Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.

6 z. GóraL, Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, [w:] Społeczne aspekty bezrobocia. 
Skutki i przeciwdziałanie, red. M. Seweryński, J. Wojtyła, Katowice 2002, s. 35–36.

7 J. wratny, Prawo do pracy w czterech przybliżeniach: katolicka nauka społeczna, prawo mię-
dzynarodowe, prawo europejskie i prawo polskie, „Rynek Pracy” 2005, nr 7, s. 110.

8 Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. 
Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415, ze zm. (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia).
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mogły liczyć na pomoc państwa w uzyskaniu pracy. Możemy więc mówić o prawie 
do pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, rozumianym jako uprawnienie do skorzy-
stania z mechanizmów prawnych, instytucji, urządzeń ułatwiających poszukiwanie 
pracy i podejmowanie zatrudnienia9. Osoba napotykająca w poszukiwaniu i po-
dejmowaniu zatrudnienia na niezawinione przez siebie poważne trudności może 
liczyć na pomoc w ich przezwyciężeniu10. Pomoc państwa w poszukiwaniu pracy 
nie może być jednak traktowana jako wyręczanie obywateli w ich staraniach o uzy-
skanie podstawowego źródła egzystencji. Państwo ma pomagać swym obywate-
lom stosownie do swoich możliwości i odpowiednio do rozwoju gospodarczego11.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 1 określa 
zadania państwa w zakresie promowania zatrudnienia, łagodzenia skutków bez-
robocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w tym zakresie można po-
dzielić na kilka grup: zadania o charakterze polityczno-strategicznym (np. przygo-
towywanie i koordynacja planów działania na rzecz zatrudnienia, podział środków 
funduszu płac), organizacyjno-koordynacyjnym (np. organizowanie i koordyno-
wanie usługami poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej), operacyjnym 
(np. prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego) oraz zadania 
wynikające z członkowska Polski w Unii Europejskiej12. Działania te tworzą poli-
tykę rynku pracy. Państwo powinno działać aktywnie na rzecz poprawy sytuacji 
na rynku pracy poprzez zapewnienie wzrostu gospodarczego, zwiększanie liczby 
miejsc pracy, ograniczanie rozmiarów i skutków bezrobocia. Efekty takich działań 
przekładają się na pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy, zabezpieczenie bytu 
socjalnego bezrobotnym, a także na ochronę miejsc pracy, ułatwienia i pomoc 
finansową oraz organizacyjną w ich tworzeniu. Zadania państwa w zakresie ła-
godzenia skutków bezrobocia są realizowane przez instytucje rynku pracy, które 
działają w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, 
osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności spo-
łecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy.

Nie ulega wątpliwości, że najszerszy zakres obowiązków w związku z tymi 
celami spoczywa na państwie, ale skuteczna walka z bezrobociem wymaga zaan-
gażowania także ze strony innych podmiotów13. Katalog podmiotów realizujących 
zadania rynku pracy obejmuje kategorię publicznych służb zatrudnienia (minister 
właściwy do spraw pracy, marszałek województwa, wojewoda, starosta wraz 
z urzędem obsługującym ministra, urzędy wojewódzkie, wojewódzkie urzędy pra-
cy i PUP), Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, 
instytucje dialogu społecznego (organizacje związków zawodowych, organizacje 

9 z. GóraL, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994, 
s. 167–169.

10 Ibidem, s. 164.
11 t. zieLiński, Prawo do pracy – problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 2003, nr 1, s. 9.
12 J. steLina, Przegląd zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, [w:] Rola prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu, Gdańsk 2005, s. 80–81.
13 Z. GóraL, Rola prawa..., s. 39.
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pracodawców, organizacje bezrobotnych i organizacje pozarządowe), instytucje 
partnerstwa lokalnego (grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przed-
sięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy). Zadania państwa w zakresie polityki 
rynku pracy są zatem realizowane przede wszystkim przez publiczne służby za-
trudnienia, ale mogą być zlecane również innym podmiotom o charakterze niepu-
blicznym, na podstawie porozumień czy umów.

Ustawodawca wyposaża instytucje rynku pracy w określone instrumenty 
prawne, które mogą być stosowane w celu udzielania pomocy osobom bezrobot-
nym albo poszukującym pracy w jej podjęciu, zmianie czy zwiększeniu mobilności 
zawodowej. Pamiętać należy, że z usług i instrumentów rynku pracy służących 
aktywizacji zawodowej mogą korzystać w pełnym zakresie wyłącznie bezrobot-
ni, a w wymiarze ograniczonym – poszukujący pracy, zarejestrowani w PUP. 
W przypadku bezrobotnych chodzi nie o wszystkie osoby pozostające bez pracy, 
lecz o te, które mają formalny status bezrobotnego14. Prawodawca zdecydował 
o możliwości udzielania bezrobotnym określonego wsparcia, którego celem jest 
podjęcie przez nich aktywności zawodowej. Dodać jednak należy, że nie chodzi 
o jakąkolwiek formę tej aktywności.

Podmioty świadczące usługi na rynku pracy udzielają pomocy w znalezie-
niu odpowiedniej pracy. Praca odpowiednia oznacza zatrudnienie lub inną pra-
cę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania 
których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe 
lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodo-
wym dorosłych, stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie tej pracy. Ustawo-
dawca wymaga również, do uznania danej pracy za odpowiednią, aby miejsce 
jej wykonywania było na tyle nieodległe od miejsca zamieszkania, żeby dojazd 
do pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekraczał 3 godzin. 
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy osiągać powinno co najmniej wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia za pracę15. Pojawia się pytanie, czy taka defi-
nicja odpowiedniej pracy pozwala na przyjęcie, że ustawodawca polski realizuje 
politykę pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy godziwej, której podjęcie nie 
będzie upokarzającą koniecznością dla bezrobotnego oraz czy dowartościowuje 
pracę i dostrzega podmiotową naturę zatrudnienia. Ponieważ w definicji pracy 
odpowiedniej nie uwzględniono innych kryteriów: wieku, stażu pracy, doświad-
czenia, utraconych zarobków, sytuacji rodzinnej, aspiracji zawodowych, pozycji 
zawodowej, to w konsekwencji możliwe jest instrumentalne wykorzystanie tego 

14 Definicja bezrobotnego zawarta w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia jest 
bardzo rozbudowana i kazuistyczna. Wyodrębnia się w niej dwie części: w pierwszej określono prze-
słanki pozytywne – warunki, które muszą być spełnione, by można było uzyskać status bezrobotnego, 
w drugiej – przesłanki negatywne, a więc takie, które uniemożliwiają nabycie statusu mimo spełnienia 
przesłanek pozytywnych; por. z. GóraL, Komentarz do rozdziału I ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy, [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny 
komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2011, s. 46.

15 Art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy o promocji zatrudnienia.
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pojęcia i jego dostosowanie do sytuacji na rynku pracy. Jako że bezrobotny może 
w zasadzie tylko wyjątkowo odmówić przyjęcia propozycji pracy, służby zatrud-
nienia mogą właściwie proponować mu warunki pracy poniżej jego wykształcenia, 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego. To z kolei może prowadzić do degrada-
cji społeczno-zawodowej bezrobotnych16.

Walka z bezrobociem jest możliwa poprzez kompleksowe działanie w sferze 
gospodarki w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ochronę istniejących. Zadania 
te muszą być wspierane i uzupełniane w ramach polityki rynku pracy, służącej 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych17. Ustawodawca wskazał w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia kilka narzędzi aktywizacji bezrobotnych: usługi rynku pracy 
i wspierające te usługi instrumenty oraz programy specjalne, kierowane do osób 
wskazanych w art. 49a ustawy o promocji zatrudnienia. Odrębną kategorię pomo-
cy stanowią zasiłki dla bezrobotnych.

Podstawowymi usługami rynku pracy są pośrednictwo pracy, poradnictwo za-
wodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i szko-
lenia. Instrumenty rynku pracy stanowią formę zachęty do korzystania z pod-
stawowych usług i mają charakter pomocy finansowej, oferowanej podmiotom 
korzystającym z usług rynku pracy18. Dlatego instrumenty rynku pracy kierowane 
są do różnych podmiotów: bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców 
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc kierowana do bez-
robotnych zwiększa ich mobilność i polega na możliwości uzyskania zwrotu kosz-
tów przejazdu do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy albo inną formę aktywi-
zacji bezrobotnych, kosztów zakwaterowania w miejscu pracy oraz przyznanie 
środków na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwość finansowania tych 
kosztów zależy od szeregu przesłanek, określonych w art. 45 oraz 46 ustawy 
o promocji zatrudnienia. Decyzja o przyznaniu środków ma charakter uznanio-
wy. Mimo więc spełnienia warunków bezrobotny może nie uzyskać takiej formy 
wsparcia w podjęciu aktywności zawodowej. Instrumenty rynku pracy mogą być 
kierowane także do pracodawców i podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą. Do tych instrumentów ustawodawca zaliczył możliwość dofinansowania 
wyposażenia miejsca pracy, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opła-
conych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skiero-
wanego bezrobotnego. Szereg instrumentów ustawodawca kieruje do grup osób 
szczególnie zagrożonych bezrobociem – m.in. niepełnosprawnych, osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych po 50 roku życia, bezrobotnych samot-
nie wychowujących dzieci. Mobilność zawodową tych bezrobotnych zwiększają 

16 M. włodarczyk, Odpowiednie zatrudnienie w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-
bociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 7–8, s. 36; M. szyLko-skoczny, Polityka społeczna 
wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 154.

17 M. szyLko-skoczny, op. cit., s. 81.
18 t. wrocławska, Komentarz do art. 44 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, 

[w:] Ustawa o promocji zatrudnienia…, s. 291–292.
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dodatkowo instrumenty aktywizacji: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże 
oraz niezwiązane bezpośrednio z pracą, ale ułatwiające jej podjęcie – zwrot kosz-
tów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, które może uzyskać osoba samotnie 
wychowująca co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat. Należy zauważyć i po-
zytywnie ocenić to, że ustawodawca dostrzega konieczność pomocy osobom za-
grożonym marginalizacją społeczną. Większe ryzyko bezrobocia niektórych grup 
społecznych wymaga bardziej wyspecjalizowanej interwencji państwa w celu 
zwiększenia zatrudnienia. Istotną kwestią jest jednak zapewnienie efektywności 
tej pomocy, w razie zmian na rynku pracy szybkie jej modyfikowanie i wprowadza-
nie nowych rozwiązań odpowiadających konkretnym potrzebom pracodawców 
oraz umiejętnościom bezrobotnych.

Ustawodawca dostrzega również rolę wykształcenia jako środka w przeciw-
działaniu bezrobociu, które może być generowane lub ograniczane przez politykę 
edukacyjną. Polskie prawo uwzględnia potrzebę dostępu społeczeństwa do na-
uki jako drogę do jego rozwoju. Artykuł 70 Konstytucji RP zapewnia każdemu 
prawo do nauki, które oznacza dostęp do kształcenia się niezależnie od wieku, 
wykształcenia, miejsca zamieszkania itd. Szansa poprawy sytuacji na rynku pracy 
rośnie, gdy istnieje zapotrzebowanie na pracę świadczoną przez zdolnych i goto-
wych do jej podjęcia pracowników. W warunkach wolnorynkowych znaczenie ma 
przede wszystkim jakość pracy wykonywanej przez wysoko wykwalifikowane ka-
dry. W tym kontekście bardzo ważne jest zagadnienie zależności między rynkiem 
pracy a edukacją. Prawidłowo zbudowany pomost nauki i gospodarki pozwala 
na adekwatne do potrzeb rynku zagospodarowanie wykształconych osób, wy-
kwalifikowanych odpowiednio do potrzeb rynku i na rynku efektywnych. Oznacza 
to konieczność stałego wzrostu poziomu kwalifikacji, ich aktualizację i poszerza-
nie oraz dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rynku i gospodarki; nie-
zbędność wzrostu inwestycji w szkolnictwie, odpowiedniego wyposażenia i do-
posażenia szkół, zarówno zawodowych, jak i wyższych, podniesienie poziomu 
wykształcenia kadry nauczającej. Niezwykle istotne jest także inicjowanie współ-
pracy między szkołami a pracodawcami, polegające np. na opracowaniu syste-
mu zachęt dla pracodawców organizujących praktyki zawodowe19. W zakresie 
szkolnictwa wyższego postuluje się, aby państwo uruchomiło system regularnego 
i pogłębionego badania popytu na pracę, dokonywało kilkuletniego bilansu tego 
popytu i upowszechniało wyniki wśród wszystkich zainteresowanych ofertą edu-
kacyjną podmiotów (młodzież, rodzice, szkoła). Ważne jest również stworzenie 
systemu powiązań między uczelniami, pracodawcami i związkami zawodowymi, 
co umożliwi doradztwo ze strony uczestników rynku pracy20.

19 M. zaHorska, d. waLczak, Polski system edukacyjny a rynki pracy w Unii Europejskiej, „Analizy 
i Opinie”, październik 2005, nr 51, s. 8; tekst na stronie internetowej www.isp.org.pl [dostęp: 16.10.2013]; 
M. GMytrasiewicz, M. pastwa, Bezrobocie a edukacja, „Polityka Społeczna” 1991, nr 2, s. 5.

20 M. zaHorska, d. waLczak, op. cit., s. 9.
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Rolą polityki edukacyjnej jest stworzenie sytuacji, w której absolwenci róż-
nych typów szkół będą mieli szansę na pracę zgodną ze zdobytymi kwalifika-
cjami. Jednak jak pokazuje sytuacja na rynku pracy, oferowane przez uczelnie 
wykształcenie coraz mniej odpowiada jego zmieniającym się wymogom. Pro-
blemem jest niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, zła 
jakość i niewłaściwa struktura kształcenia. Wybory maturzystów często są jed-
nak podyktowane ofertą szkół. Zdecydowanie więcej jest miejsc na kierunkach 
humanistycznych, a nie inżynieryjno-technicznych. Podejmując decyzję o wybo-
rze kierunku, abiturienci rzadko kierują się potrzebami pracodawców. W efekcie 
część z nich po ukończeniu nauki ma problem ze znalezieniem pracy i zasila 
szeregi bezrobotnych21. Absolwenci często nie mają praktycznych umiejętności22, 
wykazują się zbyt małą mobilnością i gotowością do przekwalifikowania23. Sposo-
bem na silniejsze powiązanie gospodarki i edukacji może być program kierunków 
zamawianych24, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników25 
i promocja kształcenia ustawicznego.

Prawo do podnoszenia ogólnej wiedzy lub swoich kwalifikacji zawodowych 
dotyczy wszystkich, w tym również bezrobotnych. W stosunku do tej grupy osób 
szczególne zasady podejmowania i odbywania szkoleń przewidział ustawodawca 
w ustawie o promocji zatrudnienia. W art. 40 tej ustawy określono adresatów oraz 
cel szkoleń. Zauważyć jednak trzeba, że szkolenie jest skierowane w szczegól-
ności do tych bezrobotnych, którzy nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych, 
w stosunku do których istnieje konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifika-
cji, którzy utracili zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym 
zawodzie oraz tych, którzy nie potrafią aktywnie poszukiwać pracy26. Szkolenia 
bezrobotnych odgrywają istotną rolę w procesie powrotu do zatrudnienia. Biorąc 
pod uwagę, że stopień narażenia na ryzyko bezrobocia w coraz większym za-
kresie zależy od umiejętności szybkiego przekwalifikowania się, zdobycia nowej 
wiedzy i dostosowania jej do aktualnych wyzwań gospodarki, rośnie znaczenie 
programów pozwalających zdobyć, uzupełnić lub zmienić kwalifikacje zawodo-
we. Szkolenia ułatwiają powrót do aktywności zawodowej, spełniają dodatkowo 

21 u. Mirowska, Maturzyści wybierając studia nie kierują się potrzebami pracodawców, „Gazeta 
Prawna”, 16.03.2011, www.gazetaprawna.pl [dostęp: 16.10.2013]; w. roMański, Uczelnie i biznes mu-
szą współpracować, „Rzeczpospolita”, 22.04.2011.

22 a. błaszczak, Po studiach prosto na bezrobocie, „Rzeczpospolita”, 10.03.2011.
23 Młodzi są bezrobotni, bo mają nieodpowiednie wykształcenie, „Gazeta Prawna”, 7.01.2010; 

Studia nie gwarantują już pracy – co dziesiąty bezrobotny ma dyplom wyższej uczelni, „Gazeta Praw-
na”, 18.02.2011.

24 J. wiŚniewski, Edukacja a rynek pracy w świetle reform edukacyjnych, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 2010, nr 9, s. 4–5.

25 Zgodnie z art. 1031 § 1 k.p., przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdoby-
wanie lub uzupełnianie wiedzy przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

26 e. bieLak-JoMaa, Komentarz do art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, 
[w:] Ustawa o promocji zatrudnienia…, s. 270 i n.
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funkcję kształtowania właściwych postaw bezrobotnych, motywują do aktywnego 
poszukiwania pracy, umożliwiają kontakty społeczne27.

Wybór zawodu jest bardzo istotnym wydarzeniem w życiu człowieka, po-
zwala na zapewnienie materialnych podstaw egzystencji, daje także możliwość 
osiągnięcia satysfakcji zawodowej z wykonywanej pracy oraz zaspokaja osobiste 
aspiracje. Podjęcie niewłaściwej decyzji w tym zakresie może więc zwiększać 
ryzyko bezrobocia, a w konsekwencji skutkuje koniecznością zmiany dotychczas 
wykonywanego zawodu. Oznacza to w praktyce zaplanowanie kariery zawodo-
wej i pokierowanie swoim losem. Państwo nie może być odpowiedzialne za in-
dywidualne losy jednostki, jego rola sprowadza się do tworzenia instrumentów 
ułatwiających to zadanie28. Instytucją, której celem jest pomoc w wyborze zawodu 
i zatrudnienia, jest poradnictwo zawodowe, stanowiące integralną część infor-
macji zawodowej29. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa mają dostar-
czać tym, którzy szukają zatrudnienia po raz kolejny lub pierwszy raz w życiu, jak 
najpełniejszej informacji, uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy30. 
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzędy pracy opiera się 
na systemie informacji i orientacji zawodowej. Informacja zawodowa jest źródłem 
wiedzy o sytuacji na rynku pracy, szansach znalezienia zatrudnienia, możliwo-
ściach szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. Orientacja zawodowa polega 
natomiast na podejmowaniu działań mających na celu zasugerowanie trafnego 
wyboru zatrudnienia31. Ten instrument walki z bezrobociem jest, według mnie, 
bardzo istotnym narzędziem pomocy bezrobotnym podczas dokonywania wyboru 
zawodu lub możliwości szkolenia. Prawidłowo zastosowany pozawala wyzwolić 
inicjatywę w poszukiwaniu pracy, ułatwia działanie na rynku, motywuje bezrobot-
nych do podejmowania różnego rodzaju aktywności zawodowej.

Nie zawsze pomoc w znalezieniu zatrudnienia, podjęciu innej formy aktyw-
ności zawodowej, zwiększeniu mobilności zawodowej może zostać zrealizowana. 
W takiej sytuacji powstaje potrzeba zabezpieczenia egzystencji osób, które znala-
zły się z niezawinionych przez siebie przyczyn poza zatrudnieniem. Taką rolę peł-
ni przede wszystkim zasiłek dla bezrobotnych. Jednak prawo do niego powstaje 
dopiero w razie braku możliwości skorzystania ze środków mających na celu pod-
jęcie przez bezrobotnego pracy32. Zasiłek ma na celu zapewnienie minimalnego 

27 M. szyLko-skoczny, op. cit., s. 205.
28 e. staszewska, Komentarz do art. 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, 

[w:] Ustawa o promocji zatrudnienia…, s. 255.
29 Zgodnie z art. 38 ustawy o promocji zatrudnienia, poradnictwo zawodowe i informacja zawo-

dowa polega na oferowanej bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego 
zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy i udzielaniu porad 
zawodowych służących wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

30 e. staszewska, op. cit., s. 255.
31 M. szyLko-skoczny, op. cit., s. 202–203.
32 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn.14 czerwca 2006 r., II SA/

Wa 463/06, LEX nr 221873.



177Rola państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu według encykliki „Laborem exercens”...

dochodu, jednocześnie ma motywować do poszukiwania pracy33. Jego uzyskanie 
jest uzależnione od spełnienia określonych przesłanek. Prawo do zasiłku uza-
leżnione jest od posiadania statusu bezrobotnego i powstaje w przypadku braku 
propozycji odpowiedniej pracy oraz legitymowania się przez bezrobotnego odpo-
wiednim stażem – okresem zatrudnienia, innej aktywności zawodowej lub okre-
sem z nim zrównanym (okres co najmniej 365 dni przypadających w czasie 18 
miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w charakterze bezrobotnego) 
oraz osiąganiu z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę34.

Zasiłek nie jest jednak jedyną formą ochrony socjalnej bezrobotnych. Wspie-
rają ich także inne świadczenia urzędów pracy, wśród których można wymie-
nić: dodatki aktywizacyjne35, stypendia36, zasiłki przedemerytalne, świadczenia 
przedemerytalne37, świadczenia przysługujące osobie wykonującej pracę na pod-
stawie skierowania starosty. Oprócz wymienionych świadczeń ustawa przewiduje 
szereg innych form finansowego wsparcia bezrobotnych: zwrot kosztów przejaz-
du do miejsca pracy w związku ze skierowaniem bezrobotnego do pracy przez 
starostę, zwrot kosztów zakwaterowania w związku z takim skierowaniem, re-
fundowanie kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, możliwość uzyskania 
nieoprocentowanej pożyczki szkoleniowej38, kosztów studiów podyplomowych, 
udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych39. 
Warto wspomnieć o świadczeniach z pomocy społecznej, do których uprawnieni 
są bezrobotni40. Wśród różnych świadczeń pieniężnych, bezrobotni mają prawo 
do zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłek okresowy jest przy-
znawany bezrobotnym, jeżeli spełniają kryteria udzielenia pomocy (wśród nich 
– kryterium dochodu) na okres, o długości którego decyduje pracownik socjalny 
po analizie wszystkich okoliczności41. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspo-
kojenie niezbędnej potrzeby bytowej (zakup lekarstw, opału, odzieży)42. Zadaniem 
pomocy społecznej jest, z jednej strony, zaspokojenie niezbędnych potrzeb byto-
wych bezrobotnego i jego rodziny, z drugiej zaś – określenie takiej wielkości po-
mocy, aby nie wystąpił u wspomaganej osoby syndrom uzależnienia się od niej. 
Świadczenia z pomocy społecznej powinny więc sprzyjać aktywności zawodowej 
i społecznej podopiecznych oraz motywować ich do podejmowania zatrudnienia43.

33 M. szyLko-skoczny, op. cit., s. 148.
34 z. GóraL, Komentarz..., s. 448 i n.
35 Art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia.
36 Art. 41, 42a, 53, 53g, 55 ustawy o promocji zatrudnienia.
37 Art. 141 ustawy o promocji zatrudnienia.
38 Art. 42 ustawy o promocji zatrudnienia.
39 Art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia.
40 Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 175, 

poz. 1362, ze zm., zwana dalej ustawą p.s.
41 Art. 38 ustawy p.s.
42 Art. 39 ustawy p.s.
43 M. szyLko-skoczny, op. cit., s. 169.
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Poza ochroną socjalną, realizowaną głównie w formie świadczeń o charak-
terze materialnym, które zabezpieczają egzystencję bezrobotnych, istotną rolę 
ogrywać może pomoc niematerialna świadczona na ich rzecz. Powinna być re-
alizowana w formie porad prawnych, psychologicznych, metod rozwoju osobowo-
ściowego, doradztwie zawodowym44 i świadczona zarówno podczas korzystania 
z pośrednictwa pracy (w świetle art. 36 ust. 1 pkt 7 pośrednictwo pracy polega m.in. 
na informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach), po-
radnictwa zawodowego lub w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy45.

Wachlarz pomocy finansowej świadczonej na rzecz bezrobotnych jest sto-
sunkowo szeroki. Nie oznacza to jednak, moim zdaniem, że stworzenie możli-
wości pomocy materialnej jest równoznaczne z zabezpieczeniem bytu socjalne-
go bezrobotnych. W tym kontekście należy pamiętać o dostępności świadczeń, 
procedurze ich przyznawania oraz wysokości. Ustawodawca przewidział możli-
wość zastosowania tych instrumentów pomocy, pozostawiając staroście decyzję 
o ich skierowaniu do konkretnego bezrobotnego. Poza tym o efektywności każdej 
z form decyduje sposób jej wykorzystywania. Na skuteczność składa się wiele 
czynników: uwarunkowania gospodarcze, poziom rozwoju parku technologiczne-
go i technicznego danego regionu, ale również warunki demograficzne, geogra-
ficzne, zaplecze naukowe i badawcze oraz sytuacja osobista i przymioty samego 
bezrobotnego.

Powyższe rozważania w żaden sposób nie wyczerpały wszystkich wątków 
z zakresu prezentowanej tematyki. Takie istotne zagadnienia, jak choćby problem 
współpracy międzynarodowej w zakresie działań na rzecz walki z bezrobociem 
czy wpływ i skutki globalizacji na bezrobocie zasługują, ze względu na swój spe-
cyficzny charakter, na odrębne opracowanie. Oceniając polskie rozwiązania od-
noszące się do przeciwdziałania bezrobociu, trzeba dostrzec wysiłki ustawodaw-
cy w tym kierunku. Skuteczność tych działań jest ciągle niedostateczna, o czym 
świadczy masowy i trwały, a ostatnio nasilający się charakter bezrobocia46. Ta 
problematyka należy do niezwykle trudnych sfer działania. Mamy tu do czynienia 
z przenikaniem się gospodarki, finansów, techniki, kultury, polityki, prawa. Walka 
z bezrobociem wymaga kompleksowego, długofalowego działania i zaangażowa-
nia wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą sytuacji na rynku pracy 

44 W art. 46 ust 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia przewidziano np. możliwość przyznania 
środków finansowych bezrobotnemu na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanych z podjęciem działalności.

45 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych do lepszego 
radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: uczestnictwa 
w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy czy w zajęciach aktywizacyjnych (art. 39 usta-
wy o promocji zatrudnienia).

46 W marcu 2013 r. bezrobocie w Polsce wynosiło 14,3% (2 314 500) i poziom ten wzrósł w po-
równaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 1,0 punkt procentowy, a w porównaniu z li-
stopadem 2011 r. – 12,1% (1 914 936 osób); dane dostępne na stronie GUS, www.stat. gov.pl/GUS 
[dostęp: 16.10.2013].
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oraz różnych środków i metod47. Aktywność państwa na rynku pracy powinna 
mieć charakter makroekonomiczny, czyli taki, w którym wykorzystuje się instru-
menty polityki budżetowej, pieniężnej, współpracy gospodarczej z zagranicą48. 
Kompleksowa reforma rynku pracy musi brać pod uwagę to, że w gospodarce 
będą się pojawiać kryzysy ekonomiczne, rozwijać nowe technologie, pozwalające 
zastępować człowieka w procesie pracy, nowe modele organizacji pracy, a po-
trzeby człowieka i jego oczekiwania – m.in. dotyczące aspiracji zawodowych – nie 
będą maleć. Dlatego konieczna jest umiejętność spojrzenia na wewnętrzny rynek 
pracy przez pryzmat procesów globalnych, poszukiwanie rozwiązań, które mogły-
by znaleźć zastosowanie w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych. 
Pamiętać bowiem należy, że „człowiek nie może być widziany jako narzędzie pro-
dukcji. Człowiek jest twórcą pracy i jej sprawcą. Trzeba uczynić wszystko, aby 
praca nie straciła swojej właściwej godności”49.

47 G. orłowski, Kilka uwag o walce z bezrobociem i innymi problemami rynku pracy, „Monitor 
Prawa Pracy” 2011, nr 11, s. 564.

48 e. kryńska, z. wiŚniewski, Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy 
w Polsce, „Polityka Społeczna” 2007, nr 9, s. 1.

49 Homilia Jana Pawła II podczas Mszy Św. na Lednickim Polu, Lednica, 2 czerwca 1997 r., 
www.opoka.gov.pl [dostęp: 16.10.2013].





KATARZYNA JAWORSKA*

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – uwagi inspirowane 
treścią encykliki Laborem excercens

Minęło ponad 30 lat od ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II encykliki 
Laborem exercens. Mimo to zawarte w niej wzorce i postulaty nie tracą na warto-
ści, a nawet nabierają szczególnego znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego. 
Ciągła i narastająca obawa części społeczeństwa przed utratą pracy powoduje, 
że świadomość funkcjonowania skutecznego systemu zabezpieczenia na wy-
padek bezrobocia oraz realizacja przez państwo efektywnych programów prze-
ciwdziałania bezrobociu, daje przynajmniej minimalne poczucie bezpieczeństwa 
socjalnego.

W encyklice ważne miejsce zajmuje kwestia bezrobocia oraz związana z nim 
potrzeba łagodzenia jego skutków poprzez wypłatę świadczeń. W rozważaniach 
na ten temat kluczowe miejsce zajmuje pojęcie bezrobocia i bezrobotnego. Bez-
robocie zostało określone jako „brak zatrudnienia dla uzdolnionych do tego pod-
miotów pracy”1. Podmiotami, o których tu mowa są pracownicy, którzy mają umie-
jętności, kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy społecznie użytecznej. 
Są także zdolni i gotowi do podjęcia takiej pracy, jednak z przyczyn od siebie 
niezależnych nie mogą jej wykonywać. Taką sytuację encyklika stanowczo po-
tępia, a występowanie zjawiska bezrobocia w każdym społeczeństwie jest klę-
ską. Szczególnie, gdy dotyka osób młodych, wkraczających na rynek pracy, które 
po latach nauki zdobyły kwalifikacje do wykonywania pracy, a mimo to stają się 
bezrobotnymi. Ważną rolę w tej sytuacji odgrywają tzw. pracodawcy pośredni, czy-
li „zespół instytucji krajowych i międzynarodowych” (LE 18). W kwestii bezrobocia 

* Dr katarzyna Jaworska, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn.

1 Jan paweł ii, Encyklika o pracy ludzkiej, Laborem exercens, pkt 18, Warszawa 1982. Wszyst-
kie cytaty opatrzone skrótem tytułu (LE) pochodzą z tego wydania.
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papież Jan Paweł II nałożył na pracodawców pośrednich dwa obowiązki. Pierw-
szym z nich jest prowadzenie takich działań, aby każdy, kto chce pracować, mógł 
znaleźć odpowiednie zatrudnienie, drugim natomiast jest obowiązek wypłaty od-
powiednich świadczeń niezatrudnionym pracownikom. Świadczenia te powinny 
być w takiej wysokości, aby bezrobotny mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę, 
a więc w wysokości co najmniej minimum socjalnego. Obowiązek wypłaty tych 
świadczeń wynika z określonej w encyklice zasady – „prawa do życia i utrzyma-
nia” (LE 18).

Na tym gruncie powstaje pytanie, czy polski ustawodawca uwzględnił w kra-
jowym systemie zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia wzorce 
zawarte w encyklice Laborem exercens? Aby odpowiedzieć na tak postawione 
pytanie, konieczne jest przeanalizowanie warunków nabycia prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych oraz zbadanie, czy świadczenie to jest odpowiednie, czyli dają-
ce możliwość utrzymania bezrobotnego i jego rodziny.

W polskim porządku prawnym kwestię wypłaty świadczeń z tytułu bezrobocia 
reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy2 (dalej: u.p.z.), która charakteryzuje się pewnego rodzaju dualizmem 
w ograniczaniu prawa do nabycia zasiłku dla bezrobotnych. Z jednej strony jest 
to definicja bezrobotnego, zawarta w art. 2 ust 1 pkt. 2 u.p.z., ponieważ tylko 
osoba spełniająca warunki określone w tym przepisie może nabyć status bezro-
botnego i ubiegać się o przyznanie zasiłku. Z drugiej strony są to warunki nabycia 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w art. 71 u.p.z.

Przyjęta przez legislatora koncepcja budowy prawnego pojęcia bezrobotne-
go jest konsekwentnie realizowana od pierwszego ustawodawstwa3 w tym za-
kresie wprowadzonego po rozpoczęciu transformacji systemowych w 1989 r. Za-
kłada ona, że definicja bezrobotnego zbudowana jest z dwóch części4. Pierwsza 
z nich zawiera przesłanki pozytywne, które muszą być spełnione, aby uzyskać 
status bezrobotnego. Druga natomiast mieści w sobie szereg przesłanek nega-
tywnych, które mimo spełniania tych pierwszych uniemożliwiają nabycie statusu 
bezrobotnego.

W związku z tym, że normatywne pojęcie bezrobotnego jest skonstruowane 
w bardzo zawiły i kazuistyczny sposób, zwrócę w tym miejscu uwagę tylko na kil-
ka aspektów tej definicji5. Będą to przesłanki, które w mojej ocenie oddalają status 
bezrobotnego od historycznie z nim powiązanego statusu pracowniczego. Wyni-
ka to z faktu, który papież Jan Paweł II wskazał w encyklice Laborem exercens, 

2 Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415, ze zm.
3 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, Dz. U. nr 75, poz. 446.
4 z. GóraL, Przepisy ogólne, [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Praktyczny komentarz, red. Z Góral, Warszawa 2011, s. 46; a. kosut, Komentarz do ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Gdańsk 1996, s. 17.

5 Więcej na temat definicji bezrobotnego zob.: z. GóraL, Przepisy ogólne..., s. 45 i n.; a. kosut, 
Komentarz..., s. 16 i n.; w. sanetra, Zatrudnienie i bezrobocie. Przepisy i komentarz, Warszawa 1993, 
s. 28 i n. 
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że bezrobotnym jest niezatrudniony pracownik (LE 18). W związku z tym jest 
to osoba, która wykonywała wcześniej pracę zarobkową, ale ją utraciła. Dlatego 
można w tym miejscu stwierdzić, że encyklika stoi na stanowisku, że ochronie 
podlega bezrobocie pełne. Pojęcie pełnego bezrobocia znajduje się w konwencji 
168 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)6 dotyczącej popierania zatrudnie-
nia i ochrony przed bezrobociem7. Zgodnie z art. 10 ust. 1 konwencji, bezrobocie 
to zjawisko polegające na utracie zarobków z powodu niemożności znalezienia 
odpowiedniego zatrudnienia, w przypadku osób zdolnych do pracy, będących 
do dyspozycji i faktycznie poszukujących pracy (full unemployment).

Z pierwszej części ustawowej definicji bezrobotnego wynika, że za bezrobot-
ną może być uznana osoba, która m.in. jest niezatrudniona i nie wykonuje innej 
pracy zarobkowej, jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w pełnym wymiarze czasu pracy i poszukuje takiej pracy, co do za-
sady nie uczy się w szkole oraz wypełniła obowiązek rejestracyjny we właści-
wym powiatowym urzędzie pracy. Przesłanki te pokrywają się w znacznej mierze 
ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Konwencja 168 MOP wska-
zuje na takie przesłanki, jak: zdolność do pracy, dyspozycyjność (gotowość), fak-
tyczne poszukiwanie pracy, brak odpowiedniego zatrudnienia oraz utrata zarob-
ków (brak zarobków). Przesłanka braku odpowiedniego zatrudnienia znalazła się 
w polskim ustawodawstwie wśród warunków nabycia prawa do zasiłku dla bezro-
botnych, dlatego będzie o niej mowa w dalszej części opracowania. Natomiast co 
do przesłanki utraty zarobków, jest ona poniekąd powiązana z nabyciem prawa 
do zasiłku. Jednak brak wyeksponowania jej jako warunku nabycia statusu bez-
robotnego powoduje oddalenie polskiej regulacji od założenia, że ochrona przed 
negatywnymi skutkami bezrobocia związana jest z szeroko rozumianą grupą pra-
cowniczą, a za bezrobotną powinna być uznana tylko osoba, która wykonywała 
wcześniej pracę. Wyjątkiem od tego założenia, w większości państw Unii Europej-
skiej, jest system wypłaty świadczeń dla bezrobotnych absolwentów8.

W drugiej części definicji bezrobotnego ustawodawca zawarł szereg przesła-
nek negatywnych nabycia tego statusu. Ich oczywistą funkcją jest ograniczenie 
kręgu bezrobotnych kosztem osób, które wypełniają przesłanki pozytywne, jednak 
z woli ustawodawcy nie mogą zostać uznane za bezrobotne. Generalnie przesłan-
ki te są głównie związane z uzyskiwaniem przychodu albo z brakiem zdolności 
i gotowości do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Katalog świad-
czeń, których pobieranie lub samo nabycie do nich prawa uniemożliwia uzyskanie 
statusu bezrobotnego jest bardzo rozbudowany. W pierwszej kolejności należy 

6 Zob. t. wóJcik, Recepcja „Laborem exercens” przez Międzynarodową Organizację Pracy, 
[w:] Praca kluczem polityki społecznej, red. J. Mazur, Lublin 2006, s. 237.

7 Tekst konwencji w języku polskim, www.mop.pl/doc/html/konwencje/k168.html [dostęp: 
16.10.2013].

8 Zob. G. uŚcińska, Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia w ustawodawstwach 
państw UE. Analiza porównawcza, Warszawa 2011, s. 7 i n.
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wskazać w tym miejscu na nabycie prawa do emerytury. Ustawodawca związał 
ten warunek nie z faktem pobierania świadczenia, lecz z nabyciem do niego pra-
wa, które musi zostać potwierdzone przez odpowiedni organ. Na marginesie warto 
zauważyć, że przesłanka ta koreluje z górną granicą wieku umożliwiającą naby-
cie statusu bezrobotnego, która jest jednocześnie ustawowym wiekiem emerytal-
nym9. Przesłanką negatywną nabycia statusu bezrobotnego jest także nabycie 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, 
renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodze-
nia. W rozważaniach na temat tej przesłanki należy zauważyć, że z pobieraniem 
wskazanych świadczeń wiąże się brak gotowości do podjęcia zatrudniania w peł-
nym wymiarze czasu pracy oraz niezdolność do pracy, niekiedy nawet całkowita.

Kolejnym zabiegiem ustawodawcy mającym na celu ograniczenie zakresu 
podmiotowego pojęcia bezrobotnego jest uniemożliwienie nabycia tego statusu 
osobom, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu 
prowadzenia pozarolniczej działalności pobierają: nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świad-
czenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego. Osoby pobierające te świadczenia, podobnie 
jak w poprzednich przypadkach, ze względu na stan zdrowia lub sytuację osobistą 
nie są zdolne i gotowe do wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie tylko pobieranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego powoduje dys-
kwalifikację przy ubieganiu się o nabycie statusu bezrobotnego. Skutek taki związa-
ny jest też z pobieraniem zasiłku stałego10 oraz świadczeń przewidzianych w usta-
wie o świadczeniach rodzinnych11. Chodzi tu o świadczenie pielęgnacyjne oraz 
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania.

Przy wprowadzeniu powyższych ograniczeń wydaje się, że ustawodawca 
wyszedł z założenia, zgodnie z którym osobom niewykonującym pracy, ale po-
siadającym źródło utrzymania w postaci świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
lub pomocy społecznej status bezrobotnego nie jest potrzebny12. Dotyczy to na-
wet sytuacji, w których wysokość pobieranego świadczenia nie zaspokaja pod-
stawowych potrzeb życiowych, a osoba je pobierająca aktywnie poszukuje za-
trudnienia. Takie założenie za bardzo odchodzi od bezrobocia rozumianego jako 
przymusowy stan spowodowany utratą pracy i rozluźnia historyczną więź między 
statusem pracownika a statusem bezrobotnego. Trzeba zauważyć, że słusznie 
wskazuje się w przytoczonych wyżej aktach prawa międzynarodowego, że status 

9 Zob. art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227, ze zm.

10 Zob. art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn.: Dz. U. 2009, 
nr 175, poz. 1362, ze zm.

11 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jedn.: Dz. U. 2006, 
nr 139, poz. 992, ze zm.

12 a. kosut, Komentarz…., s. 18.
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bezrobotnego jest głównie związany z utratą wynagrodzenia w związku z bra-
kiem możliwości wykonywania pracy, a nie z samym brakiem środków do życia. 
Innym problemem związanym z tym zagadnieniem jest słuszność wprowadzenia 
takich ograniczeń w nabyciu statusu bezrobotnego. Jak już była mowa, gene-
ralnie pobieranie któregokolwiek z tych świadczeń powoduje, że zainteresowany 
nie legitymuje się zdolnością lub/i gotowością do podjęcia zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej. A przecież te przesłanki znalazły się w pierwszej części defini-
cji bezrobotnego i tylko pod tym kątem należałoby dokonywać oceny zasadności 
rejestracji w charakterze bezrobotnego.

Stanowisko ustawodawcy, zgodnie z którym bezrobotnym jest osoba, która 
nie ma środków utrzymania, znajduje swoje potwierdzenie w kolejnych przesłan-
kach negatywnych, warunkujących nabycie statusu bezrobotnego. Jedną z nich 
jest uzyskiwanie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Zakaz ten nie dotyczy przychodów uzyskanych z ty-
tułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych. Nie oznacza to jednak, że bezrobotny może uzyski-
wać przychód w tej wysokości pochodzący z wykonywania pracy zarobkowej. 
Pojęcie przychodu zostało dookreślone w słowniczku do u.p.z. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 24 u.p.z., oznacza przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna 
praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypła-
cane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać jednak należy, że wśród 
przesłanek pozytywnych nabycia statusu bezrobotnego znajduje się wymóg nie-
zatrudnienia i niewykonywania innej pracy zarobkowej. Oznacza to, że o prze-
ciwwskazaniach do uzyskania tego statusu decyduje w pierwszej kolejności 
pojęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, powodując, że uzyskiwanie 
przychodu z pracy jest przesłanką mniej znaczącą13. Znalazło to swoje potwier-
dzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego14, zgodnie z którym twier-
dzenia, jakoby z literalnego brzmienia tego przepisu wynikało zezwolenie osobie 
bezrobotnej na uzyskiwanie przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia, 
umowy agencyjnej czy umowy o dzieło (przy jednoczesnym zachowaniu warun-
ku, aby nie przekraczały one miesięcznie wysokości połowy minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę) są nieuprawnione. Nad słusznością całkowitego zakazu 
zarobkowania przez bezrobotnych należy przez chwilę się zatrzymać. W mojej 
ocenie zezwolenie bezrobotnym, szczególnie tym bez prawa do zasiłku, na wy-
konywanie prac dorywczych, krótkoterminowych, mogłoby wpłynąć pozytywnie 
na ich postawę i sytuację na rynku pracy. Korzyści płynące z takiego rozwiązania 
mogłyby być ogromne. Bezrobotny mógłby sprawdzić w praktyce umiejętności 

13 a. kosut, Nowe regulacje prawne z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy 
(wybrane zagadnienia), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 2, s. 26.

14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2008 r., I OSK 1123/07, LEX 
nr 471501, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7EDB4CBBB7 [dostęp:15.10.2013].
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nabyte podczas szkolenia zorganizowanego chociażby przez powiatowy urząd 
pracy, zaś pracodawca po sprawdzeniu kwalifikacji i umiejętności bezrobotnego 
mógłby w przyszłości zatrudnić go w pełnym wymiarze czasu pracy. Oczywiście 
należy zdawać sobie sprawę, że taka możliwość mogłaby prowadzić do nad-
użyć. Jednak bilans zysków i strat, w mojej ocenie, ciągle byłby dodatni. Z drugiej 
strony brak możliwości zarobkowania, nawet w ograniczonym zakresie, może 
działać demobilizująco na osoby bezrobotne, które nie będą poszukiwały nawet 
pracy o charakterze doraźnym na podstawie umowy o dzieło, aby nie utracić 
swojego statusu15.

Innym elementem definicji bezrobotnego, który oddala status bezrobotnego 
od statusu pracowniczego, jest rejestracja w charakterze bezrobotnego osoby 
wykreślonej z ewidencji działalności gospodarczej. Możliwość ta może budzić 
pewne wątpliwości, ponieważ ochrona przed bezrobociem historycznie dotyczyła 
oraz obecnie dotyczy przede wszystkim szeroko rozumianej klasy pracowniczej. 
Tymczasem za bezrobotnego może zostać uznana osoba, która w ramach prowa-
dzonej przez siebie działalności gospodarczej pełniła rolę pracodawcy16. Jednak 
nie można pominąć faktu, że coraz powszechniejsze na rynku pracy jest samo-
zatrudnienie, które nie jest związane z zatrudnianiem pracowników, ale w ramach 
którego praca świadczona jest na rzecz określonego podmiotu, w sposób do złu-
dzenia przypominający stosunek pracy17.

W encyklice Laborem exercens papież Jan Paweł II wskazał na obowiązek 
wypłaty bezrobotnym odpowiednich świadczeń, które pozwoliłby na utrzyma-
nie bezrobotnego i jego rodziny. Zasiłek dla bezrobotnych ma prawie wiekową 
tradycję18 w polskim systemie prawnym, mimo to doświadczenia z ostatniego 
dwudziestolecia wskazują, że ustawodawca ciągle poszukuje finalnego modelu 
zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia. Główną funkcją zasiłków 
dla bezrobotnych jest zagwarantowanie niezbędnego dochodu po utracie zatrud-
nienia19 i w okresie poszukiwania nowego, dzięki któremu bezrobotny wraz z ro-
dziną będzie mógł przetrwać ten trudny okres. Jednocześnie wysokość zasiłku 
powinna być ustalona na takim poziomie, aby mobilizować bezrobotnego do jak 
najszybszego ponownego podjęcia zatrudnienia20. Jednak nie można powiedzieć, 
że zasiłek zastępuje wynagrodzenie za pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

15 a. kosut, Niektóre problemu związane z pojęciem prawnym bezrobotnego, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” 1999, nr 12, s. 29.

16 z. GóraL, Prawne pojęcie bezrobotnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1996, T. LIII, s. 31.
17 Zob. p. prusinowski, Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012, s. 45 i n.
18 Pierwszą ustawą regulującą wypłatę zasiłków z tytułu bezrobocia była ustawa tymczasowa 

z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych, Dz. U. 1919, nr 89, poz. 483.
19 s. GoLinowska, Zasiłki dla bezrobotnych. Motywacja do wyjścia z bezrobocia czy pozostania 

w nim?, [w:] Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego w kierunku wzrostu indywidu-
alnej odpowiedzialności, red. S. Golinowska, Warszawa 1999, s. 107.

20 H. zarycHta, Funkcja dochodowa i motywacyjna zasiłków dla bezrobotnych w Polsce, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 3, s. 4.
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pracy21 lub stanowi jego surogat22. Nie jest także uprawnieniem ze stosunku pracy 
realizowanym po ustaniu tego stosunku23. Mimo to podlega wzmożonej ochro-
nie w postępowaniu egzekucyjnym24. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest 
świadczeniem publicznoprawnym finansowanym z funduszu celowego – Fundu-
szu Pracy. Środki na jego wypłatę pochodzą z obowiązkowych składek, które 
są opłacane za pracowników i osoby aktywne zawodowo, przez pracodawców 
i zleceniodawców, w wysokości 2,45% wynagrodzenia lub zapłaty. Składki pobie-
rane są co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych łącznie ze składka-
mi na ubezpieczenia społeczne, a następnie, po potrąceniu kosztów związanych 
z poborem składek w wysokości 0,5%, przekazywane są na konto Funduszu Pra-
cy. Przychody Funduszu Pracy pochodzą także z innych źródeł, np. z budżetu 
państwa i budżetu Unii Europejskiej.

W zasadzie zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu, dla którego 
nie ma propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz który legitymuje się odpo-
wiednim okresem składkowym. Należy zwrócić uwagę na konstrukcję zastoso-
waną przez ustawodawcę. W pierwszej kolejności bezrobotny powinien podjąć 
pracę odpowiadającą jego kwalifikacjom lub wziąć udział w szkoleniu, aby uzy-
skać taką pracę. Dopiero w przypadku braku takiej pracy lub szkolenia dochodzi 
do wypłaty świadczenia, co jest ostatecznością.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku do u.p.z., odpowiednia praca to taka, 
która spełnia kilka warunków. Po pierwsze musi to być zatrudnienie lub inna pra-
ca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym. Do wykonywania 
tej pracy bezrobotny musi mieć wystarczające kwalifikacje, doświadczenie za-
wodowe lub może ją wykonywać po szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym. 
Ten element znacząco odbiega od standardów międzynarodowych w tym zakre-
sie. Na podstawie konwencji 168 MOP, oceniając, czy praca jest odpowiednia 
dla bezrobotnego, należy brać pod uwagę wiek, staż pracy w dotychczasowym 
zawodzie, zdobyte doświadczenie, długość okresu bezrobocia, sytuację na rynku 
pracy, wpływ nowego zatrudnienia na sytuację rodzinną i osobistą. Polski usta-
wodawca przyjął koncepcję „wystarczających kwalifikacji”, która może prowadzić 
do degradacji zawodowej bezrobotnego poprzez nakładanie na niego obowiąz-
ku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poniżej jego kwalifikacji25. 
Kolejnym elementem jest stan zdrowia bezrobotnego, który musi pozwalać mu 
na wykonywanie tej pracy. Nie chodzi tu już o ogólną zdolność do wykonywania 
pracy, ale o szczególną zdolność do jej wykonywania. Nie bez znaczenia jest 

21 Tekst jedn.: Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.
22 w. sanetra, op. cit., s. 86–87.
23 u. Jackowiak, s. daLka, Dopuszczalność egzekucji z zasiłków dla bezrobotnych, „Praca i Za-

bezpieczenie Społeczne” 1992, nr 7, s. 60.
24 Por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1991 r., III CZP 10/91, OSN 1991, nr 8/9, 

poz. 101.
25 M. włodarczyk, Pojęcie odpowiedniego zatrudnienia w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia-

łaniu bezrobociu, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1999, T. LIX, s. 41.
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także miejsce wykonywania pracy. „Odpowiednia praca” to taka, do której dojazd 
i powrót nie przekraczają dziennie 3 godzin łącznie. Ostatnim elementem tej de-
finicji jest wysokość wynagrodzenia – bezrobotny nie musi godzić się na podję-
cie pracy, za którą uzyska wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

Z powyższego wynika, że odpowiednia praca nie jest koniecznie pracą w peł-
nym wymiarze czasu pracy, mimo że bezrobotny jest gotowy do podjęcia za-
trudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest także pracą wykonywaną 
w ramach umowy o dzieło, ponieważ od tej umowy co do zasady potrącana jest 
jedynie zaliczka za podatek dochodowy, więc nie podlega ona ubezpieczeniom 
społecznym26.

Jak wskazano, aby uzyskać prawo do zasiłku, bezrobotny musi wykazać, 
że ma staż wymagany do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Okresy, 
które są wliczane do tego stażu ustawodawca podzielił na dwie grupy: pierwsza 
jest związana z aktywnością zawodową bezrobotnego, druga obejmuje okresy 
zrównane z aktywnością zawodową. Okresy z obu grup podlegają sumowaniu, 
a bezrobotny nabywa prawo do zasiłku, gdy suma tych okresów wyniesie co naj-
mniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w powiato-
wym urzędzie pracy.

Wśród okresów aktywności zawodowej ustawodawca wskazał w pierwszej 
kolejności zatrudnienie. Okres zatrudnienia będzie liczony do stażu, od którego za-
leży zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem, że bezrobotny otrzymywał za pra-
cę wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego 
istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Do tego okresu nie są jed-
nak zaliczane urlopy bezpłatne, które trwały dłużej niż 30 dni. Ustawodawca zwią-
zał z umową o pracę nakładczą obowiązek uzyskiwania dochodu w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; nie przewiduje się tutaj obowiąz-
ku odprowadzania składek na Fundusz Pracy, jak to ma miejsce w przypadku 
zatrudnienia. Natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest 
warunkiem doliczenia do okresu warunkującego nabycie zasiłku dla bezrobot-
nych w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej z umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie 
przepisy o zleceniu, prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy 
jej prowadzeniu oraz wykonywania pracy w charakterze członka w rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. 
Pomijając wszystkie wskazane wyżej przypadki, ustawodawca zdecydował także, 

26 Wyjątek stanowi umowa zawarta z pracodawcą, z którym wykonawca pozostaje w stosunku 
pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje 
w stosunku pracy, a umowa ta jest zawarta z osobą trzecią (art. 8 ust 2a ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585, ze zm.) 
i art. 104 ust. 1 pkt. 1 lit c u.p.z. 
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że do stażu warunkującego nabycie świadczenia dla bezrobotnych będzie doli-
czany każdy okres zatrudnienia, pełnienia służby lub wykonywania innej pracy 
zarobkowej – pod warunkiem, że od wynagrodzenia czy uzyskiwanego dochodu 
istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

W drugiej grupie okresów wliczanych do stażu niezbędnego do nabycia pra-
wa do zasiłku dla bezrobotnych są zdarzenia zrównane z okresami aktywności 
zawodowej. W pierwszym rzędzie do tego okresu ustawodawca zaliczył okresy 
związane z wykonywaniem obowiązku wojskowego wobec państwa27. Do okre-
su, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zostały także 
zaliczone okresy pełnienia służby w charakterze funkcjonariusza: Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej. Kolejną okolicznością zaliczaną do „stażu zasiłkowego” jest urlop 
wychowawczy, który jest regulowany art. 186 i n. k.p. Następnie ustawodaw-
ca wskazał pobieranie renty szkoleniowej i renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub służby w charakterze funkcjonariusza, o której była mowa wyżej. Do stażu wa-
runkującego zasiłek należy także dodać okresy pobierania zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego, które były pobierane po ustaniu zatrudnienia, wykonywania in-
nej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Jedynym warunkiem zaliczenia tych okresów jest faktyczne po-
bieranie tych świadczeń oraz fakt, że podstawą ich obliczenia było co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę. Do 365 dni doliczane są także okresy, za któ-
re przyznano bezrobotnemu odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami 
rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Od nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (po-
przedniczki u.p.z.) z dnia 22 grudnia 1995 r.28 przyjęto zasadę kwotowego usta-
lania wysokości zasiłku, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Pamiętać 
jednak trzeba, że wysokość zasiłku waloryzowana jest z dniem 1 czerwca każde-
go roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w porównaniu z rokiem poprzednim. W związku z tym nie dochodzi do zmiany 
wysokości świadczenia, jeżeli wskaźnik ten nie zmienił się lub nawet się zmniej-
szył. Od 1 stycznia 2010 r.29 zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w pierw-
szych trzech miesiącach pozostawania bez pracy w wyższej wysokości, a na-
stępnie jest obniżany. Zmianę tę należy oceniać bardzo pozytywnie, ponieważ 

27 Na przykład zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, służba przygotowawcza, 
służba kandydacka, ćwiczenia wojskowe.

28 Dz. U. nr 5, poz. 34.
29 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009, nr 6, poz. 33.
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istotnie wzmocniła funkcję motywacyjną zasiłku dla bezrobotnych30. W obecnym 
stanie prawnym31 zasiłek podstawowy wynosi 831,10 zł, a po trzech miesiącach 
zostaje zmniejszony do kwoty 652,60 zł. Wskazane kwoty stanowią tzw. zasiłek 
podstawowy, który przysługuje osobom, legitymującym się „okresem uprawnia-
jącym do zasiłku” dłuższym niż 5 lat, ale nie przekraczającym 20 lat. Natomiast 
bezrobotnemu, w przypadku którego okres uprawniający do zasiłku jest krótszy 
niż 5 lat przysługuje tzw. zasiłek obniżony, zaś temu, dla którego ten okres jest 
dłuższy niż 20 lat – tzw. zasiłek podwyższony. Zasiłek obniżony stanowi 80% 
zasiłku podstawowego (664,90zł w okresie pierwszych trzech miesięcy i 522,10zł 
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku), zaś podwyższony 
– 120% zasiłku podstawowego (997,40zł w okresie pierwszych trzech miesięcy 
i 783,20zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku).

Kluczowe znaczenie dla określenia wysokości zasiłku ma ustalenie, czym 
jest „okres uprawniający do zasiłku”, od którego zależy wysokość przysługują-
cego świadczenia. Zgodnie z art. 72 ust. 2 u.p.z., wliczane są do niego okresy 
aktywności zawodowej wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz wszystkie okresy 
z art. 71 ust. 2, z pominięciem pkt 3 tego ustępu, które były wskazane wyżej. Do-
datkowo do „okresu uprawniającego do zasiłku” ustawodawca zaliczył także inne 
okresy niż te, które są okresami warunkującymi nabycie prawa do zasiłku. Należą 
do nich m.in. okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocia-
nych oraz opieki nad dzieckiem przed wprowadzeniem urlopu wychowawczego.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stopy bezro-
bocia na obszarze zamieszkania bezrobotnego w dniu 30 czerwca roku poprze-
dzającego dzień nabycia prawa do tego świadczenia. W istocie takie rozwiązanie 
należy taktować jako przejaw socjalnej polityki państwa. Na terenach, gdzie bez-
robocie jest większe, a w związku z tym trudniej znaleźć zatrudnienie, bezrobotny 
będzie otrzymywał zasiłek przez okres dłuższy niż bezrobotny mieszkający na te-
renie o niższym wskaźniku bezrobocia. Ustawa przewiduje również, że długość 
okresu pobierania zasiłku może być także podyktowana sytuacją rodzinną lub za-
wodową bezrobotnego. Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 6 
miesięcy mają osoby mieszkające na terenie powiatu, w którym stopa bezrobo-
cia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego nie przekroczyła 150% przeciętnej 
stopy bezrobocia w kraju lub 12 miesięcy, jeżeli stopa bezrobocia przekroczyła 
150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dodatkowo zasiłek przez 12 miesięcy 
będzie przysługiwał bezrobotnemu, który ukończył 50 lat i posiada co najmniej 
20-letni okres uprawniający do zasiłku oraz bezrobotnemu, który ma na utrzy-
maniu jedno lub więcej dzieci, poniżej 15 roku życia, a małżonek jest bezrobotny 
i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych w związku z wyczerpaniem okresu 
jego pobierania po nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnego.

30 e. kwiatkowski, Czy zasiłki dla bezrobotnych generują wzrost bezrobocia? Stare dylematy 
w świetle nowych badań, „Dialog” 2011, nr 1, s. 127.

31 Stan na 1 czerwca 2014 r. 
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Z przeprowadzonych rozważań wynika wprost, że fakt utraty zatrudnienia 
to za mało, aby nabyć status bezrobotnego. Szereg przesłanek znajdujących się 
w drugiej części definicji wskazuje, że główną okolicznością wpływającą na naby-
cie tego statusu jest brak źródeł utrzymania. W związku z tym wydaje się, że polski 
ustawodawca nie czerpie ani z doświadczeń innych państw, ani z dorobku dok-
tryny w tym zakresie. Normatywne pojęcie bezrobotnego jest bardziej adekwatne 
do wypłacania świadczeń z pomocy społecznej niż do systemu wypłaty zasiłków 
dla bezrobotnych, który zawiera wiele elementów modelu ubezpieczeniowego32. 
W związku z tym należy postulować, aby na potrzeby polityki rynku pracy zo-
stała stworzona nowa definicja bezrobotnego, która byłaby bardziej adekwatna 
do oczekiwań i potrzeb związanych z łagodzeniem skutków bezrobocia, także 
poprzez wypłatę świadczeń.

Warto zauważyć, że obecnie33 11,9% ludności aktywnej zawodowo w Polsce 
stanowią bezrobotni (w woj. warmińsko-mazurskim jest to nawet 18,6%). Dodat-
kowo 86,9% bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy nie 
ma prawa do zasiłku. Jest to bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę fakt, że 82,5% 
zarejestrowanych bezrobotnych wykonywało wcześniej pracę zarobkową, jednak 
mimo to nie udało im się spełnić wszystkich przesłanek nabycia prawa do zasił-
ku dla bezrobotnych. Oznacza to, że zaledwie niewielka liczba bezrobotnych ma 
zagwarantowane świadczenie z tytułu braku pracy. Taki stan rzeczy powoduje, 
że postulaty zawarte w encyklice nie są realizowane przez polskiego ustawo-
dawcę. Większość bezrobotnych musi poszukiwać wsparcia w postaci świadczeń 
z pomocy społecznej.

Brak uzależnienia wysokości zasiłku dla bezrobotnych od poprzedniego wy-
nagrodzenia jest kolejnym poważnym mankamentem polskiego systemu zabez-
pieczenia społecznego na wypadek bezrobocia. Obecne rozwiązania przeczą 
funkcji kompensacyjnej tego świadczenia, które powinno zastępować utracony 
dochód w związku z niemożnością wykonywania pracy, więc powinno pozostawać 
w relacji z wynagrodzeniem poprzedzającym okres bezrobocia34. W takim przy-
padku z pewnością polski system wypłaty zasiłku dla bezrobotnych zostałby zbli-
żony do wzorca zawartego w encyklice Laborem exercens papieża Jana Pawła II.

32 Zob. k. Jaworska, Charakter prawny zasiłku dla bezrobotnych, [w:] Bezrobocie i polityka za-
trudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013, s. 91 i n.

33 Dane statystyczne pochodzą z Miesięcznej informacji o bezrobociu rejestrowanym w Polsce 
w lipcu 2014 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bez-
robocia/miesieczna-informacja -o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-lipcu-2014-roku,1,30.html 
[dostęp: 22.09.2014].

34 z. GóraL, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994, 
s. 200.
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Państwowa Inspekcja Pracy w świetle encykliki  
Laborem exercens

I. Problematyka inspekcji pracy jest regulowana nie tylko w przepisach po-
szczególnych krajów, lecz także na gruncie międzynarodowego prawa pracy. 
Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie akty prawne Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), a zwłaszcza dwie ratyfikowane przez Polskę konwen-
cje: Konwencja nr 81 z dnia 11 lipca 1947 r. dotycząca inspekcji pracy w przemy-
śle i handlu oraz Konwencja nr 129 z dnia 25 czerwca 1969 r. dotycząca inspekcji 
pracy w rolnictwie1. Są one zaliczane do konwencji o charakterze generalnym, 
które wprowadzają ogólne standardy, dotyczące wszystkich zatrudnionych2. Na-
leży podkreślić, że obie wymienione wyżej Konwencje zaliczane są przez MOP 
do konwencji priorytetowych a więc takich, których ratyfikacja przez kraje człon-
kowskie MOP jest szczególnie oczekiwana ze względu na fundamentalne znacze-
nie z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu międzynarodowych norm 
prawa pracy3. Dodać trzeba, że normy dotyczące inspekcji oraz administracji 

* Dr dariusz Makowski, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.

1 Konwencje nr 81 i 129 zostały opublikowane odpowiednio w Dz. U. 1997, nr 72, poz. 450 oraz 
Dz. U. 1997, nr 72, poz. 452. Dnia 6 czerwca 1995 r. MOP przyjęła protokół do Konwencji nr 81 dotyczą-
cy inspekcji pracy w sektorze usług pozahandlowych, przez Polskę nieratyfikowany. O znaczeniu braku 
ratyfikacji przez nasz kraj protokołu z 1995 r. zob. szerzej: L. FLorek, Zakres kontroli Państwowej Inspek-
cji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 3, s. 18–20; t. nycz, Zakres stosowania Kon-
wencji nr 81 MOP, cz. I, www.prawo-pracy.pl, artykuł opublikowany 18.05.2008 r. [dostęp: 15.09.2014].

2 Szerzej por.: t. wyka, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w działalności nor-
motwórczej MOP, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 12, s. 4, 5; eadem, Ochrona zdrowia 
i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 71, 72.

3 Wyjątkowość tych Konwencji, które od 2008 r. określane są francuskim terminem Conventions 
de gouvernance, wynika też z faktu, że poza Konwencjami nr 81 i 129, za posiadające równie prio-
rytetowe znaczenie MOP uznaje jeszcze Konwencję nr 122 z 1964 r. dotyczącą polityki zatrudnienia 
oraz Konwencję nr 144 z 1976 r. dotyczącą trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzania w życie 
międzynarodowych norm w sprawie pracy; www.ilo.org.pl. 
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pracy są obecnie traktowane przez MOP jako mające wyjątkowo duże znaczenie 
z uwagi na globalny kryzys gospodarczy4.

Fakt ratyfikacji przez Polskę Konwencji nr 81 i 129 MOP jest także istotny 
z punktu widzenia hierarchii źródeł prawa. Obie Konwencje, jako ratyfikowane 
przez Polskę umowy międzynarodowe, stanowią część krajowego porządku 
prawnego i mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się z nimi po-
godzić (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP5). Zasada ta dotyczy także ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)6, a więc aktu prawnego 
mającego podstawowe znaczenie w zakresie tej problematyki. Ustawa ta okre-
śla w szczególności kompetencje PIP, jej pozycję prawnoustrojową, organizację, 
a także środki działania inspekcji. Ustawowa regulacja działalności PIP wynika 
w jakiejś mierze z wyrażonej w Konstytucji RP zasady, w myśl której praca pozo-
staje pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad wa-
runkami wykonywania pracy (art. 24 Konstytucji RP).

Papieska encyklika Laborem exercens nie traktuje wprost o inspekcji pracy. 
Mimo to lektura tego tekstu skłania do pewnych refleksji związanych z funkcjono-
waniem inspekcji. Rozważania dotyczyć będą w szczególności znaczenia i roli 
PIP, jej zadań i funkcji, a także pojęcia pracy i osoby pracującej na gruncie ency-
kliki oraz implikacji z tym związanych dla działalności inspekcji.

II. W pierwszej kolejności należy podjąć próbę oceny znaczenia i roli PIP 
w świetle encykliki Laborem exercens. Powszechnie przyjmuje się, że PIP jest 
wyspecjalizowanym organem nadzoru i kontroli państwa nad przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy, znajdującym umocowanie dla swojej działalności w cy-
towanym już art. 24 Konstytucji RP7. Mimo że w encyklice nie ma bezpośred-
niego odniesienia do PIP ani do innych organów nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy, to jednak rola takich organów jest pośrednio w encyklice 
zauważona i doceniona. Uznanie dla działalności tego typu organów kontrolo-
nadzorczych można w szczególności odczytać z tych słów Papieża, które od-
noszą się do planu powszechnego i proporcjonalnego postępu, a ściślej rzecz 
ujmując – do kryteriów tego postępu. Czytamy w encyklice, że „sprawdzianem po-
stępu będzie coraz dojrzalsze uznanie celowości pracy i coraz powszechniejsze 
respektowanie uprawnień z nią związanych odpowiednio do godności człowieka 

4 Surmonter la crise: Un Pact mundial pour l’emploi, Międzynarodowe Biuro Pracy, 98 sesja 
Międzynarodowej Konferencji Pracy, Genewa 2009, pkt. 14, www.ilo.org. [dostęp: 16.10.2013].

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.
6 Tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 404, ze zm. Ustawa ta zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę 

z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy; tekst jedn.: Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1362, 
ze zm.

7 PIP zasadniczo jest jednak organem pozakonstytucyjnym, nie znajduje bowiem bezpośred-
niego umocowania w Konstytucji RP, która w żadnym przepisie nie odnosi się wprost do PIP. Zob. 
t. Liszcz, Państwowa Inspekcja Pracy – strażnik praworządności w stosunkach pracy, „Kontrola Pań-
stwowa” 2006, nr 3, s. 49; w. skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz, Warszawa 
2009, s. 30; d. Makowski, Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3, 
s. 46, 47.
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– podmiotu pracy”8. Jednym z kryteriów postępu jest zatem coraz powszech-
niejsze respektowanie uprawnień związanych z pracą odpowiednio do godności 
człowieka. Skoro tak, to działalność kontrolno-nadzorcza PIP, której zasadniczym 
celem jest zapewnienie praworządności w stosunkach pracy, tj. respektowania 
uprawnień człowieka pracy, jawi się jako ważny element społecznego postępu. 
Nie od dziś PIP tak właśnie jest postrzegana. Można więc stwierdzić, że PIP, 
a także inne organy nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa 
pracy, mają rangę organów, których skuteczność działania stanowi sprawdzian 
powszechnego postępu. Wydaje się, że w tych słowach Papieża PIP zyskuje nie-
zwykle mocną legitymację do wykonywania przypisywanych jej funkcji.

Zastanawiając się nad rolą PIP w świetle nauki płynącej z encykliki Labo-
rem exercens, nie sposób przejść obok wyrażonej w niej koncepcji rozróżniającej 
pracodawcę bezpośredniego i pośredniego. O ile przez pracodawcę bezpośred-
niego rozumie się w encyklice osobę lub instytucję, „z którą pracownik zawiera 
bezpośrednio umowę o pracę”, o tyle „przez pracodawcę pośredniego należy ro-
zumieć wiele zróżnicowanych czynników, stojących poza pracodawcą bezpośred-
nim, i wywierających określony wpływ na to, w jaki sposób kształtuje się umowa 
o pracę, a w konsekwencji mniej lub bardziej sprawiedliwe stosunki w dziedzinie 
pracy ludzkiej” (LE 16). Wyróżnione w ten sposób pojęcie pracodawcy pośrednie-
go „obejmuje zarówno osoby, jak też instytucje różnego typu, obejmuje również 
zbiorowe umowy o pracę, ustalane przez te osoby i instytucje zasady postępo-
wania, określające cały ustrój społeczno-ekonomiczny, oraz zasady z niego wyni-
kające”. W konsekwencji wyodrębnienia pojęcia pracodawcy pośredniego Papież 
stwierdza, że „pojęcie pracodawcy pośredniego można stosować w wymiarze [...] 
przede wszystkim państwa”, ponieważ „to ono bowiem winno prowadzić właściwą 
politykę pracy” (LE 17)9.

Wpływ państwa na kształtowanie właściwych stosunków społecznych zwią-
zanych z wykonywaniem pracy jako wyraz koncepcji pracodawcy pośredniego 
dokonuje się, jak się wydaje, w dwóch zasadniczo płaszczyznach: stanowienia 
prawa oraz stosowania prawa. Obie te płaszczyzny znajdują swoją normatywną 
legitymację w ustawie zasadniczej, której cytowany już wcześniej art. 24 stanowi 
o pozostawaniu pracy pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. W płaszczyźnie sta-
nowienia prawa państwo realizuje swoje kompetencje prawodawcze, uchwalając 
akty prawne w dziedzinie prawa pracy, które składają się na tzw. powszechne źró-
dła prawa pracy10. Stanowione przez państwo przepisy prawa pracy poddawane 

8 Jan paweł ii, Laborem exercens, pkt 18, wyd. II, Wrocław 1995. Wszystkie cytaty opatrzone 
skrótem tytułu (LE) pochodzą z tego wydania.

9 Szerzej o pojęciu pracodawcy pośredniego zob. ks. J. sieG, Obowiązki i prawa pracodawców 
i pracowników, [w:] Ewangelia pracy. Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” wraz z komenta-
rzem, red. ks. J. Chmiel, ks. S. Ryłko, Kraków 1983, s. 138–141.

10 Por. art. 9 k.p. Obok powszechnych źródeł prawa pracy stanowionych przez państwo, do źró-
deł tego prawa ustawodawca zalicza ponadto w art. 9 k.p. tzw. specyficzne (swoiste, autonomiczne) 
źródła prawa pracy.
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są następnie kontroli i nadzorowi wykonywanemu przez organy państwowe11, 
wśród których najważniejszą rolę odgrywa PIP12. Nie ulega wątpliwości, że jed-
nym z podstawowych prawnych wymiarów sfery stosowania prawa jest kontrola 
i nadzór w tym zakresie. Miejsce PIP jako wyspecjalizowanego organu państwo-
wego w dziedzinie prawa pracy odnajdujemy zatem głównie w tej sferze władztwa 
państwowego, która dotyczy stosowania prawa. PIP – dzięki przysługującym jej 
kompetencjom kontrolnym i nadzorczym – stoi na straży praworządności w sto-
sunkach pracy, zapewniając przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 
pracy. Koncepcja pracodawcy pośredniego pozwala w rezultacie określić PIP jako 
jedną z tych instytucji państwowych, których funkcjonowanie oddziałuje na kształ-
towanie stosunków społecznych w dziedzinie prawa pracy przede wszystkim 
w płaszczyźnie egzekwowania prawa. Należy równocześnie zauważyć, że PIP, 
będąc w jakiejś mierze „wpisana” w koncepcję pracodawcy pośredniego, rozwija 
swoje kompetencje w relacji do pracodawcy bezpośredniego13.

Chociaż kompetencje PIP zasadniczo dotyczą sfery stosowania prawa, to in-
spekcji tej przypisuje się także pewną rolę mającą bezpośrednie znaczenie dla pro-
cesu stanowienia prawa. Ratyfikowane przez Polskę Konwencje MOP nr 81 i 129 
stanowią, że do zadań inspekcji pracy należy m.in. zwracanie uwagi właściwej 
władzy na uchybienia lub nadużycia nieunormowane szczegółowo w obowiązu-
jących przepisach14. Powierzenie inspekcji takiej funkcji jest w pełni uzasadnione. 
Z racji przysługujących jej uprawnień kontrolno-nadzorczych PIP ma najpełniejszą 
wiedzę na temat stanu stosowania przepisów prawa pracy, w tym także różnych 
niedostatków obowiązującego ustawodawstwa. Odpowiednio spożytkowana wie-
dza w tym zakresie może i powinna przyczyniać się do poprawy stanu prawodaw-
stwa. W dłuższej perspektywie zadania z tym związane mogą stanowić ważny 
czynnik postępu społecznego, zwłaszcza w drodze promowania nowych środków 
ochrony pracy. Tego rodzaju zadania przewiduje również ustawa o Państwowej 
Inspekcji Pracy z 2007 r. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, do za-
dań PIP należy opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy. 
Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy, do zakresu działania Głównego 

11 Poza kontrolą państwową wykonywana jest również społeczna kontrola przestrzegania prawa 
pracy. Kontrola ta wykonywana jest w szczególności przez społeczną inspekcję pracy na podstawie 
ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, Dz. U. nr 35, poz. 163, ze zm., oraz 
przez związki zawodowe na podstawie ustawy z dnia 23 maja1991 r. o związkach zawodowych, tekst 
jedn.: Dz. U. 2014, poz. 167). 

12 Kompetencje kontrolne i nadzorcze PIP nie ograniczają się jednak do przepisów prawa pra-
cy stanowionych przez państwo, ale z uwagi na obowiązywanie specyficznych źródeł prawa pracy 
rozciągają się także na postanowienia wynikające z tych źródeł; na ten temat por. m.in.: t. niedziński, 
Kontrola zakładowych aktów prawnych przez inspekcję pracy, [w:] Indywidualne a zbiorowe prawo 
pracy, red. L. Florek, Warszawa 2007, s. 222 i n.

13 Por. art. 13 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy określający zakres podmiotowy jej upraw-
nień kontrolnych. 

14 Por. art. 3 ust. 1c Konwencji nr 81 i art. 6 ust. 1c Konwencji nr 129.
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Inspektora Pracy należy opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pra-
wa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie. Ostatni z zacyto-
wanych przepisów z jednej strony oznacza prawo, z drugiej – obowiązek wypo-
wiadania się na temat konkretnych projektów aktów prawnych i zasięgania opinii 
Głównego Inspektora Pracy15.

III. Wypada z kolei zastanowić się, jak dalece zadania wykonywane przez 
PIP są zgodne z wizją pracy człowieka, która wyłania się z encykliki. Ze względu 
na to, że PIP jest organem kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy, zasadne wydaje się założenie, że zadania powierzone PIP będą 
tym bliższe wartościom określonym w encyklice (personalistyczne ujęcie pracy 
i związana z tym godność osoby pracującej), im bliższe tym wartościom będzie 
samo prawo pracy, stanowiące przedmiot kontroli PIP. Jak się wydaje, można 
w związku z tym stwierdzić daleko idącą koncepcyjną bliskość podejścia do pro-
blematyki pracy na gruncie encykliki i tego, które jest przedmiotem zaintereso-
wania prawa pracy. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że w obu przypad-
kach dominuje podmiotowe podejście do pracy. W centrum nauki papieskiej jest 
człowiek i jego godność związana z wykonywaniem pracy16. Takie podejście już 
z założenia jest ukierunkowane na szeroko rozumianą ochronę człowieka pracy. 
Należy w związku z tym przypomnieć, że ochrona praw i interesów pracownika 
jako ekonomicznie słabszej strony stosunku pracy jest podstawową funkcją pra-
wa pracy (funkcja ochronna). To właśnie wzgląd na celowość wzmożonej ochrony 
uprawnień pracowniczych legł u podstaw wyodrębnienia i rozwoju prawa pracy 
jako samodzielnej gałęzi prawa17. Co więcej, mimo zmieniających się uwarun-
kowań, wpływających na stosunki społeczne związane z pracą i oddziałujących 
na ochronną funkcję prawa pracy18, funkcja ta nie przestaje pełnić roli wiodącej 
i najpełniej oddającej właściwości prawa pracy19. O podmiotowym „zorientowaniu” 

15 Tak M. GersdorF, J. JaGieLski, k. rączka, Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, 
Warszawa 2008, s. 72, 73.

16 Na temat systemu wartości wynikających z encykliki Laborem exercens zob. szerzej t. wyka, 
W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy – o roli encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, „Monitor 
Prawa Pracy” 2011, nr 9, s. 456–458. 

17 Tej ochrony pozbawione były wcześniej osoby świadczące pracę na podstawie cywilnopraw-
nych umów najmu pracy (tzw. umów o świadczenie usług). O znaczeniu funkcji ochronnej w związku 
z genezą prawa pracy zob. np. w. szubert, Szczególne właściwości prawa pracy, „Studia Prawno-
-Ekonomiczne” 1970, T. IV, s. 59 i n.; z. saLwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 
2000, s. 36; z. niedbała, Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości, [w:] Prawo 
pracy, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 2; L. FLorek, Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 8; b. wa-
Gner, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 24, 25. 

18 Szerzej zob.: z. HaJn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa 
pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 10, s. 2 i n; s. saLwa, Przemiany prawa pracy po-
czątku stulecia a jego funkcja ochronna, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa 
Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, 
s. 381 i n.

19 Z funkcją tą pozostaje w ścisłym związku semiimperatywny charakter prawny większości 
norm prawa pracy. 
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prawa pracy może też świadczyć przyjmowane w nauce prawa pracy rozumienie 
słowa „praca”, stanowiącego semantyczny wyróżnik tej gałęzi prawa. Zakłada się, 
że chodzi właśnie o podmiotowe znaczenie tego terminu, tj. o pracę człowieka 
jako osoby fizycznej20.

Funkcja ochronna prawa pracy wydaje się więc stanowić najbardziej zna-
mienny wyraz owej koncepcyjnej i ideowej bliskości podejścia do pracy człowieka 
przyjętej w encyklice oraz będącej wyznacznikiem prawa pracy jako gałęzi prawa. 
Ta bliskość jest szczególnie zauważalna w przypadku uregulowań prawa pracy, 
które bezpośrednio mają na celu ochronę godności człowieka pracującego. Nale-
ży stwierdzić, że takich uregulowań stale i systematycznie przybywa. Jako przy-
kładowe można wymienić przepisy o mobbingu (art. 943 k.p.), przepisy dotyczące 
równego traktowania w zatrudnieniu21, a także związane z obowiązkiem praco-
dawcy dotyczącym kształtowania w zakładzie pracy zasad współżycia społeczne-
go (art. 94 pkt. 10 k.p.). Warto podkreślić, że wszystkie przepisy, ukierunkowane 
na ochronę godności pracowniczej, stanowią swego rodzaju rozwinięcie określo-
nej w art. 111 k.p. podstawowej zasady prawa pracy – obowiązku szanowania 
godności i innych dóbr osobistych pracownika spoczywającym na pracodawcy. 
Do podstawowych zasad prawa pracy należy także m.in. zasada równych praw 
pracowników z tytułu wykonywania takich samych obowiązków (art. 112 k.p.) oraz 
niedyskryminacji pracowników (art. 113 k.p.). Świadczy to o dużym znaczeniu, 
jakie ustawodawca przypisuje normom chroniącym tego rodzaju dobra. Jako pod-
stawowe zasady prawa pracy przepisy te wyrażają bowiem podstawowe wartości 
tej gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy. Tytułem uzupełnienia dodajmy, że zasady 
prawa pracy chroniące godność i inne dobra osobiste pracowników są równocze-
śnie zasadami konstytucyjnymi22. Wymienione przykłady uregulowań chroniących 
godność pracowniczą, a przede wszystkim zasady prawa pracy obowiązujące 
w znaczeniu normatywnym23, są przepisami prawa pracy, których przestrzeganie 
– odpowiednio do art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – stanowi przed-
miot jej działalności kontrolno-nadzorczej.

Ochrona pracownika zajmuje centralne miejsce w regulacjach prawa pracy, 
co stanowi swoisty wyróżnik tego prawa w relacji do innych gałęzi prawa lub dzie-
dzin nauki, które w pewnych zakresach również zajmują się zagadnieniem pracy. 

20 Zob. np. L. FLorek, t. zieLiński, Prawo pracy, Warszawa 2003, s. 2.
21 Ochronę godności pracowniczej wyrażają w szczególności przepisy o molestowaniu (art. 183a 

§ 5 pkt 2 k.p.) oraz molestowaniu seksualnym (art. 183a § 6 i 7 k.p.).
22 Por. w szczególności art. 30 Konstytucji RP poświęcony zasadzie poszanowania godności 

człowieka, a także art. 32 stanowiący o zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji.
23 Zasady prawa pracy w znaczeniu normatywnym są normami, które mają podstawowe zna-

czenie dla prawa pracy i charakteryzują się szerokim zakresem obowiązywania oraz dużym stopniem 
ogólności. Poza znaczeniem normatywnym w piśmiennictwie wyróżnia się ponadto zasady prawa pra-
cy w znaczeniu postulatywnym i opisowym; szerzej zob.: z. saLwa, Prawo pracy…., s. 40–44; M. skąp-
ski, Zasady prawa pracy, [w:] Prawo pracy, red. z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 46, 47; t. Liszcz, 
Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 75–77.
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Prawo działalności gospodarczej i nauki ekonomiczne – żeby poprzestać tylko 
na tych przykładach – zasadniczo eksponują jednak inne wartości związane 
z pracą człowieka, a przedmiotem ochrony jest tam raczej podmiot zatrudniający, 
nie zaś wykonawca pracy. Ze względu na funkcję ochronną prawo pracy jest więc 
niejako powołane do urzeczywistniania owej właściwej relacji między kapitałem 
i pracą, o jakiej pisał Jan Paweł II w encyklice (LE 11–15)24. PIP jako organ kontroli 
i nadzoru nad przestrzeganiem tych ochronnych przepisów znacząco się do tego 
przyczynia.

Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie wykonywanych zadań kontrolno-nad-
zorczych uczestniczy zatem w procesie wdrażania tych normatywnie wyrażonych 
wartości, które są równocześnie tak mocno eksponowane w personalistycznym 
ujęciu pracy człowieka w encyklice. Uprawnione jednocześnie wydaje się postrze-
ganie PIP jako organu pełniącego w pewnym sensie rolę służebną (a zarazem 
niezbędną) w całym systemie funkcjonowania prawa pracy w relacji do zasadni-
czych celów i funkcji tej gałęzi prawa. Kontrolno-nadzorcze zadania PIP mają bo-
wiem charakter poniekąd wtórny, są dopełnieniem ochronnych przepisów prawa 
pracy, koniecznym do zapewnienia ich stosowania (zapewnienia praworządności 
w stosunkach pracy).

Ochronnym regulacjom prawa pracy nie towarzyszy, niestety, satysfakcjonu-
jący stan ich przestrzegania. Dotyczy to także tych przepisów, które mają na celu 
– tak bliską ujęciu pracy wyrażonemu w encyklice – właściwą ochronę godności 
człowieka pracy. W literaturze stwierdza się w związku z tym, że ochrona pra-
cy nie jest skuteczna, co przejawia się w postępującym procesie dehumanizacji 
stosunków pracy. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są: wysoki po-
ziom bezrobocia sprzyjający rozwojowi nielegalnego zatrudnienia i coraz bardziej 
rozpowszechniony typ kariery zawodowej, deprecjonujący w życiu człowieka 
(zwłaszcza młodego) inne wartości niż praca. Uważa się, że niezadowalający stan 
przestrzegania przepisów prawa pracy w dużej mierze wynika z ich wadliwości25. 
Słusznie jednak podkreśla się równocześnie, że nieuprawnione byłoby oczekiwa-
nie pełnej efektywności prawa pracy26. Znamienne jest to, że za nadrzędny cel 
inspekcji pracy na gruncie cytowanych już Konwencji MOP nr 81 i 129 uznaje się 
poprawę warunków pracy (dążenie do osiągnięcia ich optymalnego stanu) i pod-
noszenie w ten sposób poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, 
psychicznego i socjalnego pracowników27. Celem nadrzędnym musi być zatem 

24  Szerzej na ten temat zob. ks. J. sieG, op. cit., s. 136–138.
25 Por. M. seweryński, Dylematy prawnej ochrony pracy, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa 

socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warsza-
wa 2011, s. 225, 226.

26 M. seweryński, Uwagi o efektywności prawa pracy, [w:] Księga pamiątkowa w piątą rocznicę 
śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 271.

27 J.-M. derrien, d. Xirau, a. cano, Systèmes d’inspection du travail et pratiques de formation 
des inspecteurs, 1993, www.ilo.org, s. 9 [dostęp: 16.10.2013].
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maksymalizacja skuteczności przepisów prawa pracy oraz systematyczna po-
prawa warunków zatrudnienia pracowników. Znaczącym przykładem może być 
niedawna zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy28, mocą której nadano 
nową treść art. 10 ust. 1 pkt. 7 tej ustawy. Obowiązujące do tej pory zadanie pole-
gające na podejmowaniu działań w celu eliminowania zagrożeń w miejscu pracy 
zastąpiono obowiązkiem ograniczania tych zagrożeń, co świadczy o bardziej re-
alnym podejściu do sprawy29.

IV. Szczegółowe zadania PIP30 potwierdzają zawartą w encyklice tezę, że za-
równo uwarunkowania pracy, jak i sama praca, są ze swej natury zmienne. Po-
stęp technologiczny i cywilizacyjny rodzi nowe wyzwania, ale i nowe zagrożenia, 
którym sprostać musi prawodawca, co nie pozostaje bez wpływu na zakres i ro-
dzaj zadań stojących przed PIP. Wynikają one m.in. z wielorakich i wielokierun-
kowych zmian, jakim podlegają współcześnie stosunki pracy oraz prawo pracy 
w ogólności. Jak pisze Papież, „coraz to nowe bowiem powstają pytania i proble-
my, coraz to nowe rodzą się nadzieje, ale także obawy i zagrożenia, związane 
z tym podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka 
jest zbudowane na co dzień [...]” (LE 1). Do tych wielorakich wyzwań i zagrożeń 
zaliczać dzisiaj należy postępujący proces starzenia się populacji zawodowo ak-
tywnych, wysoki poziom bezrobocia osób młodych, wzmożone ruchy migracyjne, 
nielegalne zatrudnienie, nowe formy zatrudnienia i organizacji pracy. Na osobną 
uwagę zasługują nowe zagrożenia związane z postępem technicznym i techno-
logicznym (zwłaszcza ciągle wzrastające znaczenie mikroelektroniki i robotyki), 
a także informatyzacją procesów pracy. Postępowi temu towarzyszą zazwyczaj 
zagrożenia wynikające ze stosowania nowych niebezpiecznych substancji i pro-
cesów produkcyjnych. Występujące zagrożenia w zmieniającym się środowisku 
pracy wymagają od inspekcji pracy bardzo dobrego przygotowania zawodowego, 
stąd ogromna rola, jaka przypada właściwej formacji inspektorów. Nowe zagro-
żenia dla zdrowia i życia pracowników wymagają ponadto większej mobilizacji 
działań prewencyjnych po stronie inspekcji, związanych z aktywnością eduka-
cyjną i informacyjną31. Zagrożenia dla zdrowia pracowników są przy tym coraz 
liczniejsze i coraz bardziej zróżnicowane. Na pierwszy plan wysuwa się zwłasz-
cza problem stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, dodatkowo potęgowa-
nych w okresach kryzysu gospodarczego32. Znamienna jest pod tym względem 

28 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektó-
rych innych ustaw, Dz. U. nr 142, poz. 829.

29 Por. t. M. nycz, Zmiany w ustawie o PIP – część 1, www.prawo-pracy.pl, artykuł opublikowany 
12.09.2011 r. [dostęp: 15.09.2014].

30 Por. art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
31 Szerzej zob.: w. von ricHtHoFen, Inspekcja pracy. Przewodnik po profesji, Genewa 2002, 

s. 55–67, 333–348; Administration du travail et inspection du travail, Międzynarodowe Biuro Pracy, 
Raport V, Genewa 2011, s. 94 i n.

32 Szerzej o wpływie kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie inspekcji pracy zob. La crise 
économique et sociale mundiale et son impast sur les systèmes d’inspection du travail, Międzynaro-



201Państwowa Inspekcja Pracy w świetle encykliki „Laborem exercens”

prognoza Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, według której główną przyczyną 
niezdolności do pracy w najbliższych latach będzie depresja33.

Wśród współczesnych wyzwań stojących przed PIP szczególnie ważny 
w świetle encykliki wydaje się dzisiaj ten wymiar zadań PIP, który dotyczy zja-
wiska migracji ludności i związanego z nią problemu legalności zatrudnienia 
cudzoziemców oraz dyskryminacji pracowników ze względu na narodowość34. 
Z uwagi na obserwowane od wielu już lat wzmożone ruchy migracyjne, obowią-
zujące w tym przedmiocie regulacje wyznaczają inspekcji pracy zadania, których 
znaczenia nie sposób przeceniać. Rola PIP jest szczególnie istotna wówczas, 
gdy idzie o zatrudnianie na terytorium RP obywateli z innych krajów (znaczna ich 
część pochodzi z krajów Europy Wschodniej). Napływające dane na ten temat 
mogą niepokoić. Wyłania się z nich bowiem obraz dość powszechnego zjawiska 
niewłaściwego traktowania pracowników cudzoziemców. Z danych PIP wynika, 
że w 2013 r. ponad połowa podmiotów zatrudniających takich pracowników pod-
danych kontroli PIP dopuściła się naruszeń prawa, przy czym nielegalne wykony-
wanie pracy przez cudzoziemców ujawniono w 221 podmiotach (stanowiło to bli-
sko 12% skontrolowanych podmiotów, tj. o 1% więcej niż w latach 2011 i 201235. 
Przypomnieć wypada w związku z tym wyrażone w encyklice wezwanie i zarazem 
oczekiwanie, że emigracja za pracą nie będzie przyczyną gorszego traktowania 
przyjezdnych (LE 23). Wydaje się, że jest to dzisiaj jedno z ważniejszych wyzwań 
stojących przed PIP, która na gruncie obowiązującej ustawy z 2007 r. stała się 
organem kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców36.

Podsumowując, można stwierdzić, że im więcej zagrożeń oraz im bardziej 
niedoskonały stan przestrzegania prawa pracy, tym znaczniejsza rola i odpo-
wiedzialność PIP jako organu stojącego na straży stosowania tych przepisów. 
Chociaż warunki wykonywania pracy podlegają procesowi nieustannej ewolucji, 
można jednak odnieść wrażenie, że obecnie zmiany te zachodzą wyjątkowo dy-
namicznie, co stanowi duże wyzwanie dla PIP i innych organów kontroli prze-
strzegania prawa pracy.

V. Lektura encykliki Laborem exercens skłania także do refleksji na temat wy-
nikającego z niej pojęcia pracy i osoby pracującej oraz implikacji z tym związanych 

dowe Biuro Pracy, Genewa 2009 r., www.ilo.org [dostęp: 16.10.2013].
33 Podaję za: Administration du travail…, s. 96.
34 Por. art. 113 k.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
35 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 2013 r., www.pip.gov.pl, 

s. 155 [dostęp: 15.09.2014].
36 Aktualność zadań inspekcji w omawianym zakresie potwierdza także ustawa z 15.06.2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2012, poz. 769, która w art. 23 nakłada na PIP oraz Głów-
nego Inspektora Pracy dodatkowe obowiązki związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców 
przebywających bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium naszego kraju. 
Szerzej o tej ustawie i kompetencjach inspekcji z niej wynikających zob. J. cicHoń, Nielegalne zatrud-
nienie cudzoziemców, „Inspektor Pracy” 2013, nr 2, s. 9–12. 
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dla działalności PIP. Gdy chodzi o pojęcie pracy w ujęciu encykliki, to jest ono 
bez wątpienia bardzo szerokie. Wyrasta z wartości ewangelicznych, w związku 
z czym ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Jest to pojęcie interdyscy-
plinarne, dalece wykraczające poza pojęcie pracy przyjmowane w nauce prawa 
pracy. To szerokie pojęcie pracy na gruncie encykliki determinuje odpowiednio 
szerokie pojęcie osoby pracującej. W tym przypadku chodzi nie tylko o pracowni-
ka w rozumieniu przepisów prawa pracy37, lecz także o każdą osobę świadczącą 
pracę w szerokim znaczeniu przyjętym w encyklice. W tym kontekście powra-
ca stawiane w nauce prawa pracy pytanie o podmiotowy zakres prawa pracy. 
Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółową analizę tej problematyki, można 
stwierdzić, że przyjmowane na gruncie encykliki szerokie pojęcie pracy i osoby 
pracującej niejako wpisuje się w obserwowany już od jakiegoś czasu trend do po-
szerzania zakresu podmiotowego prawa pracy. Podkreślić wypada, że w tym kie-
runku zmierzają również rozwiązania prawne przewidywane w projekcie kodeksu 
pracy w ramach przygotowywanej nowej kodyfikacji prawa pracy. W projekcie 
przewiduje się włączenie do kodeksu zarówno przepisów dotyczących nietypo-
wych stosunków pracy (Księga VI projektu), jak i przepisów odnoszących się 
do zatrudnienia niepracowniczego (Księga VII projektu)38. Zauważmy przy okazji, 
że tendencja do rozszerzania zakresu podmiotowego, ale także przedmiotowego, 
prawa pracy traktowana jest jako jedna z właściwości tej gałęzi prawa, co okre-
ślane bywa mianem ekspansjonizmu lub dynamizmu rozwojowego prawa pra-
cy39. Z punktu widzenia działalności PIP szczególnie istotne znaczenie ma zakres 
obowiązujących przepisów z dziedziny bhp, wykraczający poza strony stosunku 
pracy i skutkujący odpowiednio poszerzonym zakresem podmiotowym uprawnień 
kontrolnych PIP40. To właśnie w obszarze bhp PIP posiada tradycyjnie już szcze-
gólnie mocną legitymację prawną do sprawowania funkcji kontrolno-nadzorczych, 
co jasno wyrażają obowiązujące dzisiaj przepisy41. Na marginesie można zauwa-
żyć, że w niektórych krajach zadania inspekcji pracy niemal wyłącznie koncentru-
ją się na sprawach z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników42.

37 Por. art. 2 k.p.
38 Tekst projektu dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.

gov.pl.; szerzej na ten temat zob. w. sanetra, Niektóre sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy, 
[w:] Problemy kodyfikacji prawa pracy. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 2007, s. 40 i n. Por. też M. seweryński, Dylematy prawnej ochro-
ny..., s. 219, 220.

39 Por. w. szubert, Szczególne właściwości..., s. 59.
40 Por. art. 304 k.p. i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
41 Por. w szczególności art. 184 § 1 k.p. i art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
42 Model ten określa się czasami jako anglosaski, występuje bowiem przede wszystkim na Wy-

spach Brytyjskich oraz w krajach skandynawskich; por. Inspection du travail dans le secteur des 
services non commerciaux, 1994, www.ilo.org, s. 5 [dostęp: 16.10.2013]; w. von ricHtHoFen, op. cit.; 
a. oMieLczenko, Sankcje wobec pracodawców, „Inspektor Pracy” 2004, nr 12, s. 8. 
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Szerokie pojęcie osoby pracującej na gruncie encykliki skłania do rozważe-
nia, czy odnosi się ono – poza pracą osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy 
lub poza nim – także do osoby zatrudniającej. Innymi słowy, można się zastana-
wiać, czy pracującym według tej koncepcji może być tylko ten, kto nominalnie jest 
wykonawcą pracy, czy też może nim być także ten, kto „daje” pracę, tj. pracodaw-
ca. W analizach teksu papieskiego zwraca się uwagę na to, że człowiek będąc 
podmiotem pracy wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy, zaś 
źródła godności i wartości pracy ludzkiej należy szukać nie w samym rodzaju 
wykonywanej czynności, czyli w jej przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze 
podmiotowym43. Wydaje się wobec tego, że przyjmowane w encyklice szerokie 
pojęcie pracy dotyczy również tej aktywności, jakiej przepisy wymagają od praco-
dawcy lub innej osoby zatrudniającej. Z samego już statusu osoby zatrudniającej 
(w tym pracodawcy) wynikają bowiem określone przepisami zobowiązania, któ-
rych realizacja (np. w zakresie zapewnienia właściwych warunków pracy w dzie-
dzinie bhp) wyczerpuje, jak można sądzić, to szerokie pojęcie pracy w rozumie-
niu encykliki. Pracodawca, dając pracę, równolegle sam pracę wykonuje, dbając 
w szczególności o zapewnienie zatrudnianym przez siebie osobom właściwych 
warunków pracy. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawcę, bę-
dąc przedmiotem działalności kontrolno-nadzorczej PIP, polega więc de facto 
na podjęciu przez niego szeregu wymaganych przez prawo czynności, często zło-
żonych i absorbujących pod względem czasowym, które wyczerpują pojęcie pra-
cy w rozumieniu encykliki. W świetle tej koncepcji pracy, jaka proponowana jest 
w encyklice, uprawniona wydaje się zatem ocena, że potocznie stosowane okre-
ślenie „kontrola pracodawcy” można do pewnego stopnia utożsamiać z kontrolą 
pracy pracodawcy. Kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa 
pracy jest więc w pewnym sensie kontrolą pracy pracodawcy, mierzoną kryterium 
wykonania, niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków podmiotu 
zatrudniającego względem osób zatrudnionych oraz względem państwa.

Skutkiem akceptacji tezy, że w świetle encykliki pracę wykonuje również pra-
codawca, musi być konstatacja, że pracującymi są obie strony stosunku pracy. 
Taki punkt widzenia skłania do oceny, że strony stosunku pracy łączy szczegól-
na więź. Opiera się ona na pracy wykonywanej zarówno przez pracownika, jak 
i przez pracodawcę. Podobnie jak praca świadczona przez pracownika wykony-
wana jest na rzecz pracodawcy44, tak też praca świadczona przez pracodawcę, 
służąc zapewnieniu pracownikom właściwych warunków pracy, jest w jakimś sen-
sie świadczona na ich rzecz. Ta „wspólnota pracy” stron stosunku pracy sytuuje 
strony tego stosunku nie w pozycji antagonistycznej, lecz raczej w relacji partner-
stwa, wymagającej wzajemnej współpracy. Jak pisze bowiem Papież, „praca ma 
to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi – i na tym polega jej siła społeczna: 

43 Por. ks. w. Gubała, Praca a więź międzyludzka, [w:] Ewangelia pracy. Encyklika Jana Paw-
ła II…, s. 126. 

44 Por. art. 22 § 1 k.p.
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siła budowania wspólnoty. W ostateczności we wspólnocie tej muszą się w jakiś 
sposób połączyć i ci, którzy pracują, i ci, którzy dysponują środkami produkcji 
lub są ich posiadaczami” (LE 20).

Uznanie, że pracodawca zatrudniając sam równocześnie wykonuje pracę, 
uzasadnia postulat nieco innego, bardziej zrównoważonego podejścia do funkcji 
wykonywanych przez PIP. Skoro bowiem w status pracodawcy wpisana jest ak-
tywność będąca pracą, to słuszne winno być oczekiwanie poszanowania pracy 
wykonywanej także przez pracodawcę. Chodziłoby zatem o takie ukształtowanie 
funkcji PIP, które pełniej służyłyby wyeksponowaniu owej podmiotowości i godno-
ści, jaka towarzyszy każdej pracy ludzkiej, a więc również pracy pracodawcy. Wy-
daje się w związku z tym, że obok funkcji kontrolnej i nadzorczej, skądinąd słusz-
nie traktowanych jako funkcje podstawowe PIP, które jednak sytuują pracodawcę 
w pozycji administracyjnie podporządkowanej organowi kontroli i nadzoru, odpo-
wiedniemu dowartościowaniu winny ulec działania prewencyjne PIP. Prewencja 
ma bowiem to do siebie, że adresat takich działań traktowany jest w dużej mierze 
jak partner, któremu się ufa i wierzy się w jego wolę działania w zgodzie z obowią-
zującymi normami prawnymi. W ten sposób dowartościowana poniekąd zostaje 
również godność pracy pracodawcy. To zaufanie i wiara w wolę praworządnego 
działania ukierunkowuje aktywność PIP na współpracę z pracodawcą, która jest 
niezbędna w działalności prewencyjnej, bez niej bowiem byłoby trudno oczekiwać 
jakichkolwiek zakładanych skutków takiej działalności. Nie powinno wobec tego 
ulegać wątpliwości, że instruowanie, szkolenie oraz wykonywanie innych działań 
prewencyjnych może służyć kształtowaniu oczekiwanych postaw po stronie pra-
codawcy, traktowanego przez PIP jak partner, z którym łączy wspólny cel: prze-
strzeganie przepisów prawa pracy.

Stosowanie w szerokim zakresie przez inspekcję pracy działań o charakterze 
prewencyjnym ma swoje uzasadnienie na gruncie Konwencji MOP nr 81 i 129. 
W Konwencjach wykonywane przez inspekcję pracy zadania prewencyjne trak-
towane są na równi z wykonywanymi przez tę inspekcję zadaniami kontrolnymi45. 
Działania prewencyjne inspekcji pracy są też rekomendowane przez Komisję 
ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń MOP. Komisja ta, nie kwestionując szcze-
gólnie ważnej roli działalności informacyjnej i poradniczej inspekcji w sferze bhp, 
zaleca jednak poszerzanie takiej działalności także o inne obszary i instytucje pra-
wa pracy46. Rekomendowanym przez Komisję kierunkiem działań legislacyjnych 
w tym zakresie jest więc przypisywanie inspekcji zadań o charakterze prewencyj-
nym w szerokim rzeczowo zakresie.

Zalety działań prewencyjnych inspekcji zostały już dawno zauważone także 
przez przedstawicieli polskiej nauki prawa pracy. W odniesieniu do działalności 
instrukcyjnej inspekcji w dziedzinie bhp W. Szubert już wiele lat temu stwierdzał, 

45 Por. art. 3 ust. 1 Konwencji nr 81 oraz art. 6 ust. 1 Konwencji nr 129.
46 Inspection du travail…, Genewa 2006, s. 31, 33.
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że inspektor pracy występuje wówczas „nie jako organ władczy w stosunku 
do pracodawcy, lecz jako doradca, przychodzący z pomocą w urzeczywistnia-
niu zasad ochrony pracy i podsuwający w tej dziedzinie najwłaściwsze rozwią-
zania”47. Uznając pożyteczność takiej działalności, autor podkreślał, że „pozwala 
ona bowiem uniknąć napięć, jakie stwarzają wszelkie interwencje o charakterze 
władczym […]”48. Także w nowszej literaturze działalność prewencyjna inspekcji 
jest odpowiednio doceniana49.

Wprowadzenie w 2007 r. nowej i aktualnie obowiązującej ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Pracy stało się okazją do ożywienia dyskusji na temat znaczenia, 
jakie powinna mieć działalność prewencyjna PIP. Uchwaleniu nowej ustawy towa-
rzyszyły w tej sprawie dość krytyczne oceny. Zwracano uwagę na to, że ustawa 
ta w niedostatecznym stopniu podkreśla prewencyjne funkcje PIP, które pozwala-
łyby uwzględnić potrzebę działań likwidujących przyczyny, a nie skutki naruszeń 
prawa50. Można z zadowoleniem stwierdzić, że wzmiankowana już wcześniej jed-
na z ostatnich zmian ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy51 potwierdza dążenie 
do legislacyjnego wzmocnienia jej funkcji prewencyjnej. Do art. 10 ust. 1 pkt. 7 
wprowadzony został nowy przepis, zgodnie z którym do zadań inspekcji należy 
podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych, zmierzających do zapew-
nienia przestrzegania prawa pracy (art. 10 ust. 1 pkt. 7 lit. f). Zmiana ta wpisuje się 
w główne cele ustawy nowelizacyjnej, do których – zgodnie z uzasadnieniem pro-
jektu ustawy – należy m.in. wprowadzenie form oddziaływania prewencyjnego 
na pracodawców i przedsiębiorców52. Jak wynika z uzasadnienia projektu, dzia-
łania prewencyjne i promocyjne PIP mają umożliwić zdefiniowanie oraz nadanie 
tej działalności właściwej roli w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym, co jest celowe zwłaszcza w przypadku małych i średnich pracodaw-
ców. Nowy przepis ma dać PIP podstawę do podejmowania działań prewencyj-
nych w czasie kontroli, gdy jest ona prowadzona po raz pierwszy, nie stwierdzo-
no bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia, a podmiot kontrolowany jest 
zainteresowany realizacją uzgodnionych przedsięwzięć. Wynika stąd, że chodzi 
o działalność prewencyjną i promocyjną PIP, realizowaną zasadniczo w trakcie 
wykonywanych kontroli, co dawałoby podstawę do odróżnienia tzw. kontroli pre-
wencyjnych (proaktywnych) od kontroli przeprowadzanych po zgłoszeniu skargi 
lub wniosku (reaktywnych).

47 w. szubert, Ochrona pracy, Warszawa 1966, s. 155.
48 Ibidem.
49 Por. np. t. Liszcz, Państwowa Inspekcja Pracy..., s. 55.
50 Opinia Rady Ochrony Pracy w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, www.rop.sejm.

gov.pl [dostęp: 16.10.2013]; M. a. Liwo, Wokół podporządkowania Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 6, s. 34; d. Makowski, Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji 
Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 6, s. 20.

51 Zmiana dokonana ustawą z dnia 9.06.2011 r.
52 Tekst uzasadnienia projektu ustawy dostępny na stronie www.sejm.gov.pl [dostęp: 16.10.2013].
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***

Język encykliki to język wartości, a właściwie hierarchii wartości w tej rzeczy-
wistości, jaką jest praca ludzka. Można te wartości przyjąć albo odrzucić, można 
też je przyjąć tylko teoretycznie, ale w praktyce ich nie stosować. Podstawowym 
zadaniem PIP jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów chroniących godność osób pracujących. Realizacja wartości związa-
nych z pracą człowieka, o których Papież pisze w encyklice, powinna się bowiem 
dokonywać zarówno na etapie stanowienia prawa, jak i jego stosowania.



KATARZYNA ROSZEWSKA*

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
w sprawie stanu wojennego  

w 30-lecie jego wprowadzenia

W maju 2011 r. odbyła się konferencja zatytułowana W trzydziestolecie en-
cykliki „Laborem exercens”1. Dokładnie 30 lat minęło od ogłoszenia przez Jana 
Pawła II encykliki Laborem exercens wpisującej się w poczet encyklik socjal-
nych. Jan Paweł II odniósł się w niej do pracy ludzkiej i sytuacji ludzi pracują-
cych, nie tylko w wymiarze chrześcijańskim, kulturowym, lecz także w wymiarze 
społecznym. W tym samym okresie wprowadzono w Polsce stan wojenny, który 
rzuca cień przede wszystkim na prawa wolnościowe i obywatelskie wszystkich 
Polaków, nawet tych nieuczestniczących aktywnie w działalności opozycyjnej. 
Okres stanu wojennego wywarł również duży wpływ na ówczesne stosunki pra-
cy. Zniesiono m.in. legalną działalność dopiero co powstałych niezależnych 
organizacji zawodowych i społecznych. Zważywszy na wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie dekretów stanu wojennego, 
warto przypomnieć wpływ aktów stanu wojennego na stosunki zatrudnienia i za-
bezpieczenia społecznego, zwłaszcza, że nigdy nie dokonano pełnego zadość-
uczynienia krzywdom, które zostały spowodowane stanem wojennym również 
w stosunkach pracy.

* Dr katarzyna roszewska, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Tekst został oddany do druku przed uchwaleniem zmian w ustawie o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2013, poz. 1440, tekst jedn. ze zm., zwanej dalej usta-
wą o emeryturach i rentach z FUS w zakresie traktowania okresu niewykonywania pracy na skutek 
represji politycznych przed 4 czerwca 1989 r., co wymagać będzie nowego spojrzenia na kwestię 
rekompensaty w dziedzinie zabezpieczenia społecznego faktu pozostawania bez pracy na skutek re-
presji. Autorka zwraca uwagę na tę zmianę zatem w zakresie możliwym na etapie korekty.
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Dekret o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r.2 – jak wskazywała pre-
ambuła – został wprowadzony w celu zapewnienia wzmożonej ochrony podsta-
wowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia warunków skutecznej 
ochrony suwerenności i niepodległości PRL oraz spokoju, ładu i porządku publicz-
nego ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania władzy 
i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej w czasie obowiązywania 
stanu wojennego. Przewidywał m.in. ograniczenia dotyczące obywateli w zakre-
sie możliwości internowania, swobody poruszania się osób („godzina milicyjna”), 
zwoływania i odbywania zgromadzeń, publicznych imprez artystycznych, rozryw-
kowych i sportowych oraz zbiórek publicznych (tylko za uprzednim zezwoleniem). 
Ograniczenia tego nie stosowało się do nabożeństw i obrzędów religijnych, kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz zbiórek na cele religijne. Dekret przewidywał 
możliwość dokonywania wywłaszczeń nieruchomości, zajęcia środków transportu, 
mienia obywateli położonego w granicach PRL, również w stosunku do cudzo-
ziemców i ich mienia. Istniała możliwość nałożenia obowiązkowych dostaw na rol-
ników, przydziału mieszkań i kwaterunku do rodzin z nadwyżką powierzchni miesz-
kaniowej, wprowadzenia zakazu bądź ograniczenia ruchu pojazdów, przewozów 
osób i rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym, ograni-
czenia lotów polskich i obcych statków powietrznych, ruchu granicznego osób i to-
warów, powoływania specjalnych komisarzy do kierowania wykonywaniem przez 
spółdzielnie i ich związki statutowych zadań gospodarczych i społeczno-kultural-
nych. Rozpowszechnianie publikacji i widowisk wymagało uprzedniego uzyskania 
zezwolenia. Istniał zakaz wytwarzania pieczątek i stempli przez osoby fizyczne, 
stowarzyszenia, zrzeszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodo-
we, a przez podmioty państwowe i spółdzielcze – za odpowiednim zezwoleniem. 
Obowiązywała cenzura przesyłek pocztowych i korespondencji telekomunikacyj-
nej oraz kontrola rozmów telefonicznych, konieczność złożenia do depozytu od-
biorników radiowych, broni myśliwskiej, sportowej.

Dekret zawierał osobny szeroki katalog ograniczeń w sferze prawnopracow-
niczej. Na gruncie zbiorowych uprawnień pracowniczych dekret stanowił, że za-
wiesza się prawo do strajków i akcji protestacyjnych. Udział w strajku stanowił 
ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
a organizowanie lub kierowanie strajkiem lub akcją protestacyjną mogło być 
uznane za spowodowanie poważnego zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki 
narodowej. Przewidywał możliwość zawieszenia działalności związkowej lub spo-
łecznej, jeżeli działalność stowarzyszenia, związku zawodowego, zrzeszenia albo 
organizacji społecznej lub zawodowej miałaby godzić w ustrój polityczny i spo-
łeczny lub w porządek prawny PRL albo w inny sposób zagrażała interesom bez-
pieczeństwa lub obronności państwa. Działalność taka mogła być zawieszona 
także z innych ważnych przyczyn. Co istotne, organy zawieszające działalność 

2 Dz. U. nr 29, poz. 154.
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np. związku zawodowego określały jednocześnie sposób postępowania z jego 
majątkiem3. Zawieszona została również działalność samorządu załóg przedsię-
biorstw (zakładów) państwowych w zakresie określonym przez Radę Ministrów 
w drodze rozporządzenia4.

Dekret wprowadzał istotne modyfikacje w zakresie indywidualnego prawa 
pracy. Przewidywał możliwość wprowadzenia przez Radę Ministrów (RM) po-
wszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie stanu wojennego. Rada 
Ministrów, w drodze rozporządzenia, określała zasady stosowania przepisów do-
tyczących stosunków pracy oraz kategorie osób nie podlegających powszechne-
mu obowiązkowi wykonywania pracy, a także mogła wydawać przepisy normują-
ce stosunek pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz działalność 
socjalno-bytową zakładów pracy na rzecz pracowników w sposób odmienny 
od przepisów prawa pracy5. W prawie do urlopu wypoczynkowego dekret sta-
nowił, że pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 1 dnia za każdy przepracowany miesiąc. Młodocianym oraz pracow-
nikom zatrudnionym przy pracach szczególnie uciążliwych lub w warunkach szko-
dliwych dla zdrowia przysługiwał 1 dzień płatnego urlopu dodatkowego za każde 
przepracowane 3 miesiące. Pracownikowi, który wykonywał pracę w przedłużo-
nym wymiarze czasu pracy przysługiwał 1 dzień płatnego urlopu dodatkowego 
za każdy miesiąc przepracowany w przedłużonym wymiarze czasu pracy. Zawie-
szeniu uległo udzielanie urlopów bezpłatnych i zwolnień okolicznościowych.

Dekret przewidywał również sankcje karne w takich wypadkach, jak nie-
zgłoszenie się w oznaczonym terminie i miejscu celem uzyskania skierowania 
do uspołecznionego zakładu pracy albo niepodjęcie pracy zgodnie z wydanym 
skierowaniem, uchylanie się bez usprawiedliwionej przyczyny od wykonywania 
pracy określonej przez nawiązany stosunek pracy i przepisy prawa pracy, od wy-
konywania przydzielonych czynności lub powierzonej pracy albo odmowa naka-
zanego przeniesienia się do innego zakładu pracy.

Począwszy od 1989 r. wydano kilka ustaw rekompensujących skutki dekre-
tów. Teoretycznych opracowań doczekał się m.in. akt prawny dokonujący w pew-
nym zakresie restytucji praw pracowniczych. Analizy ustawy o przywróceniu praw 
pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, 

3 Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia 
działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania sta-
nu wojennego, „Monitor Polski”, nr 30, poz. 273.

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działal-
ności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego, 
Dz. U. nr 32, poz. 185.

5 Rozporządzenie RM z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obo-
wiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz. U. nr 32, poz. 187. Ponad-
to wydano rozporządzenie RM z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadza-
nia w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r., Dz. U. nr 31, 
poz. 176.
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samorządową, przekonania polityczne i religijne6 (ustawa o przywróceniu praw 
pracowniczych) podjęła się M. Gersdorf7. Ustawa ta jednak nie reguluje całościo-
wo spraw związanych z naruszaniem praw pracowniczych w tamtym okresie8. 
Z kolei kwestię zaliczania okresu pozostawania bez pracy m.in. z powodów poli-
tycznych do okresu ubezpieczeniowego omawiała T. Liszcz9. Z zaliczaniem tego 
okresu do okresu ubezpieczeniowego wiązały się wątpliwości, pojawiające się 
po kolejnych regulacjach dotykających tego zagadnienia. Przepisy te budziły za-
strzeżenia z punktu widzenia zgodności rozwiązań przyjętych w ustawie z 17 paź-
dziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur 
i rent oraz o zmianie niektórych ustaw10 (ustawie rewaloryzacyjnej) oraz w usta-
wie o emeryturach i rentach z FUS z pierwotnym celem rozwiązania przyjętego 
w art. 11 ust. 2 ustawy o przywróceniu praw pracowniczych11.

Podkreślić również należy, że przez ponad 30 lat po wprowadzeniu stanu 
wojennego i ponad 20 lat od Okrągłego Stołu nie udało się wypracować regula-
cji, która kompleksowo ukształtowałaby skutki prawne stanu wojennego, mimo 
że ustawodawca wprowadził na przestrzeni lat wiele aktów prawnych dotyczących 
restytucji praw naruszonych dekretami stanu wojennego. Trybunał Konstytucyjny 
w uzasadnieniu wyroku z 16 marca 2011 r.12 wskazał przede wszystkim na ustawę 
z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektó-
rych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy13, ustawę z dnia 24 maja 
1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym14, ustawę 
z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawo-
dowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego15, usta-
wę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 

6 Ustawa z 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym za-
trudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne I religijne, Dz. U. nr 32, 
poz.172, ze zm. 

7 M. GersdorF-Giaro, Ponowne nawiązanie stosunku pracy w trybie wyjątkowym, „Studia Iuridi-
ca” 1992, T. XXIII, s. 35 i n.

8 Mimo że ustawa obok prawa przywrócenia do pracy przewidywała w art. 11 skutki w zakresie 
ustalania uprawnień i świadczeń również dla osób, które nie skorzystały z prawa do ponownego na-
wiązania stosunku pracy nie określała roszczeń majątkowych. 

9 T. Liszcz, Zaliczanie do okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego czasu pozostawania bez 
pracy z powodów politycznych, PiZS 1996, nr 6, s. 57. Autorka obok art. 11 ust. 2 ustawy o przywró-
ceniu praw pracowniczych wskazała posiłkowo na art. 2 ust. 2 pkt. 6 ustawy rewaloryzacyjnej, podkre-
ślając jednak różnice między obiema podstawami – s. 59. 

10  Dz. U. Nr 104, poz. 450, ze zm.
11 Choćby z tego względu, że w momencie wejścia w życie ustawy o przywróceniu praw pra-

cowniczych nie obowiązywała jeszcze ustawa rewaloryzacyjna, która wprowadziła podział okresów 
uwzględnianych w stażu ubezpieczeniowym na okresy składkowe i nieskładkowe. Zaś art. 2 ust. 2 pkt. 
6 ustawy rewaloryzacyjnej , a już w szczególności art. 7 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 
nie realizowały pierwotnego, restytucyjnego celu ustawodawcy.

12 K 35/08, OTK-A 2011/2/10, Dz. U. 2011, nr 64, poz. 342.
13 Dz. U. nr 64, poz. 391.
14 Dz. U. nr 36, poz. 206, ze zm.
15 Dz. U. 1996, nr 143, poz. 661, ze zm.
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osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego16, ustawę z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii 
i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn poli-
tycznych w latach 1944–198917, ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu 
rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–198918.

Do najbardziej doniosłych należy oczywiście ustawa z 1991 r. o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, zwana również ustawą rehabili-
tacyjną. Objęła ona osoby najsilniej represjonowane, poddane sankcjom karnym. 
Wprowadziła przede wszystkim przepisy umożliwiające wnioskowanie o uzna-
nie za nieważne orzeczeń karnych. Osobom objętym ustawą przyznano również 
możliwość dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowanie i zadość-
uczynienie. Ustawa z 1991 r. ogranicza możliwość uznania za nieważne orzeczeń 
jedynie do sytuacji, gdy czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalno-
ścią na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego albo gdy orzeczenie wyda-
no z powodu takiej działalności oraz, gdy orzeczenie wydano za opór przeciwko 
kolektywizacji wsi i obowiązkowym dostawom, a także w sytuacji, gdy czyn został 
popełniony w celu uniknięcia represji w stosunku do siebie lub innej osoby19. Po-
mimo wprowadzenia wielu aktów prawnych normujących skutki w sferze prawa 
karnego dla obywateli, TK uznał jednak, że to właśnie w tej sferze, tj. regula-
cjach prawnokarnych, szczególnie wyraziście rysuje się problem deficytu środków 
prawnych służących ochronie konstytucyjnych praw i wolności. W zakresie nega-
tywnych skutków m.in. dekretów stanu wojennego względem stosunków pracy 
uchwalono przywołaną już ustawę z 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych.

Jednak uchwalone do tej pory akty prawne nie stanowią kompleksowego ze-
społu norm, który usuwałby negatywne dla obywateli skutki stanu wojennego. 
Nadzieję budził wyrok TK z 16 marca 2011 r. – długo wyczekiwany, bo wniosek 
do Trybunału został złożony przez rzecznika praw obywatelskich, symbolicznie 
zresztą, dnia 12 XII 2008 r.20 Zatem ponad 2 lata przyszło czekać na orzeczenie.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się z wnioskiem o uznanie za niezgod-
ne z konstytucją: dekretów o stanie wojennym, o postępowaniach szczególnych 
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wo-
jennego, o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre 

16 Dz. U. nr 34, poz. 149, ze zm.
17 Dz. U. nr 89, poz. 400. 
18 Dz. U. nr 91, poz. 741.
19 O zakresie ustawy rehabilitacyjnej p. MierzeJewski, Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecz-

nictwa Sądu Najwyższego, „Studia Iuridica” 1996, T. XXXI, s. 119 i n.
20 Pierwotnie Trybunał Konstytucyjny nie mógł zająć się dekretami stanu wojennego z przyczyn 

formalnych. Por. art. 35, a po ujednoliceniu art. 37 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym, tekst jedn. z 1991 r., Dz. U. nr 109, poz. 470, ze zm. Kwestia stanu wojennego napo-
tykała jednak trudności nie tylko prawne, lecz także polityczne; J. kocHanowski, Posprzątać po stanie 
wojennym „Rzeczpospolita”, 12.12.2008.
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przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek 
organizacyjnych Prokuratury PRL w czasie obowiązywania stanu wojennego, 
ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego i uchwały 
Rady Państwa w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bez-
pieczeństwo państwa. Jako podstawę powoływał przede wszystkim art. 7, art. 8 
ust. 2 i 3, art. 31 ust. 1 Konstytucji RP. Podważał zatem działanie ówczesnych 
organów władzy jako działanie na podstawie i w granicach prawa. Wskazywał, 
że wolność człowieka podlega ochronie prawnej i jednocześnie odwoływał się 
do przepisu przewidującego bezpośrednie działanie przepisów konstytucji. Try-
bunał musiał w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, w jakim stopniu Konstytucja RP 
z 1997 r. mogła stanowić wzorzec normatywny badania prawa sprzed okresu jej 
obowiązywania oraz czy możliwe jest orzekanie o konstytucyjności aktów, które 
utraciły moc obowiązywania. Istotne rozważania w tym zakresie przeprowadził 
w swoim stanowisku Prokurator Generalny wskazując, że wzorcem kontroli winna 
być Konstytucja PRL z 1952 r. Jak wiadomo, TK przychylił się do stanowiska RPO 
i przyjął za wzorzec kontroli art. 7 obecnie obowiązującej konstytucji, podając 
przy tym, że poddanie kontroli zaskarżonych a nieobowiązujących dekretów jest 
konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw, ponieważ nowe ustawy 
nie w pełni usuwają skutki naruszeń wolności i praw.

Do szkód niepodlegających kompensacji na podstawie wymienionej ustawy 
rehabilitacyjnej rzecznik praw obywatelskich zaliczył uszczerbki związane z ogra-
niczaniem wolności osobistej, ograniczaniem możliwości wyjazdów za granicę 
w celach prywatnych lub zawodowych, ograniczaniem swobody artystycznej oraz 
wolności słowa, które nie musiały wiązać się z propagandą polityczną czy wymie-
rzaniem wyroków skazujących za czyny z rozdziału VI dekretu o stanie wojen-
nym. Ponadto, utratę przez pokrzywdzonego dochodów na pokrycie utrzymania 
siebie i rodziny, a także uprawnienia do wcześniejszej emerytury, wskutek dyscy-
plinarnego zwolnienia z pracy za udział w strajku przeciwko wprowadzeniu w Pol-
sce stanu wojennego, w sytuacji, gdy nie zapadło w związku z powyższym żadne 
orzeczenie karne, decyzja o zatrzymaniu czy internowaniu. Jest też zapewne cała 
sfera czynów nierównego traktowania czy dyskryminacji, które uległy wzmocnie-
niu w okresie stanu wojennego, a polegały na pomijaniu w awansie zawodowym, 
w dostępie do możliwości podnoszenia kwalifikacji, wymuszały pogorszenie 
warunków pracy czy korzystanie w dłuższym okresie wbrew woli pracowników 
z urlopów bezpłatnych.

Rzecznik praw obywatelskich wskazywał m.in. konkretne przykłady ciągle 
jeszcze negatywnego oddziaływania dekretów, pomimo ich uchylenia. Argumen-
tował, że ocena legalności stanu wojennego może wpłynąć na ukształtowanie 
praw pokrzywdzonych, a ewentualny wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwier-
dzający niekonstytucyjność kwestionowanych aktów normatywnych oraz podjęcie 
stosownych działań legislacyjnych przez ustawodawcę otworzyłoby pokrzywdzo-
nym drogę do sądowego dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa za szkody 
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poniesione w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Rzecznik 
wskazywał możliwość zmian legislacyjnych, m.in. na gruncie prawa cywilnego 
oraz prawa zabezpieczenia społecznego. Podkreślał szczególnie dwa aspekty 
zaskarżonych regulacji: skutki prawnokarne dekretów i ich skutki w obszarze pra-
wa pracy. Zdaniem RPO, stwierdzenie niekonstytucyjności dekretów jest czyn-
nikiem niezbędnym dla usunięcia skutków pozostawania bez pracy w wyniku 
rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę w czasie stanu wojennego, TK 
z kolei podkreślił, że ma świadomość naruszeń przepisów prawa pracy wynika-
jących z przyczyn politycznych21, ale bierze pod uwagę fakt, że nie wszystkie 
naruszenia praw i wolności konstytucyjnych w czasie stanu wojennego stanowiły 
konsekwencję stosowania przepisów dekretów z 12 grudnia 1981 r. Działania or-
ganów władzy publicznej naruszające prawa i wolności konstytucyjne w czasie 
stanu wojennego były podejmowane na podstawie wielu innych ustaw. Z drugiej 
strony analiza tych aktów prawnych, które zostały ustanowione w celu naprawie-
nia krzywd i szkód wyrządzonych do 1989 r. przekonała TK, że regulacje te mają 
charakter selektywny. Usuwają skutki naruszeń wolności i praw konstytucyjnych 
w wielu wypadkach, lecz jednocześnie nie obejmują niektórych rodzajów naru-
szeń wolności i praw człowieka. TK uznał, że zasadniczym celem tych restytucyj-
nych aktów normatywnych było zapewnienie ochrony osobom poddanym niektó-
rym formom represji w związku z prowadzoną przez nie działalnością opozycyjną. 
Poza zakresem ich działania pozostały, po pierwsze, niektóre inne formy represji 
politycznych, po drugie – wypadki naruszeń wolności i praw konstytucyjnych nie-
mające charakteru represji za działalność polityczną, ale polegające na nielegity-
mowanej konstytucyjnie ingerencji w sferę najważniejszych wolności i praw ogółu 
obywateli, w szczególności ingerencji prawnokarnej, która dotykała również oso-
by niezaangażowane politycznie.

W sprawie – poza wnioskującym – dodatkowo zabierał głos Prezes Instytu-
tu Pamięci Narodowej na wyraźne zapytanie TK. On również wskazywał prawo 
pracy jako jedną ze sfer naruszeń powodowanych dekretami. Szczególnie od-
niósł się do nieuregulowanej, jego zdaniem, kwestii majątku organizacji związ-
kowych oraz pracowników związków zawodowych, którzy utracili miejsce pracy 
na podstawie przepisów zarządzenia nr 51, a do których, zdaniem Prezesa IPN, 
przepisy ustawy o przywróceniu praw pracowniczych nie mają zastosowania. Pre-
zes IPN odniósł się też do następczych skutków w zakresie stosunków z ubez-
pieczeń społecznych. Dekret o stanie wojennym pozwalał na dyscyplinarne, za-
winione przez pracownika wypowiedzenie umowy o pracę, a art. 42 w związku 
z art. 45 ust. 2 dekretu, w następstwie stosowania zasad dotyczących tymczaso-
wego aresztowania przy wykonywaniu decyzji o internowaniu, mogły prowadzić 
do wygaśnięcia stosunku pracy z mocy ustawy. Prezes IPN podkreślił, że okresy 

21 Trybunał Konstytucyjny przywołał pozycję: Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, 
Warszawa 2003, w której wskazano przybliżone dane liczbowe.
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pozostawania bez pracy w związku z zastosowaniem tych przepisów wyznaczają 
do dziś zakres uprawnień w stosunkach z ubezpieczenia społecznego. W tym 
sensie przepisy te są nadal stosowane przed organami emerytalno-rentowymi 
oraz sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, stanowiąc podstawę legalności 
aktów decydujących o długości okresów zatrudnienia oraz zaliczeniu okresów 
składkowych i nieskładkowych w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów 
ubezpieczeń społecznych. Trudno przesądzić, w jakim zakresie stanowisko IPN 
zostało przywołane w całości w uzasadnieniu. Zatem dla porządku dodać na-
leży, że kwestie zwrotu majątku organizacjom związkowym i społecznym, poza 
przywoływanym przez IPN art. 45 ustawy o związkach zawodowych, ustawodaw-
ca podjął przede wszystkim w ustawie z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie 
majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku 
wprowadzenia stanu wojennego.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 
wojennym jest niezgodny z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Kon-
stytucji PRL z 1952 r. oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167) oraz, że dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. 
o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 
w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. nr 29, poz. 156) jest niezgodny 
z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z 1952 r. oraz 
z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Trybunał Konstytucyjny – jak już wskazano – ustalił, że orzekanie w sprawie 
dekretów stanu wojennego było konieczne ze względu na ochronę konstytucyj-
nych wolności i praw. Jednocześnie zaznaczył, że skutki bezpośrednie jego orze-
czenia są ograniczone, bo wielu praw i wolności nie da się przywrócić, a ich naru-
szeń wynagrodzić. Uznał jednak, że orzeczenie jest doniosłe dla ugruntowywania 
rządów prawa. Przysłuży się zachowaniu zasady zaufania obywateli do państwa. 
Zaznaczy gwarancyjną funkcję prawa i potwierdzi nadrzędną rolę konstytucyj-
nych przepisów, na wypadek podejmowania przez organy władzy publicznej dzia-
łań bez podstawy prawnej i z naruszeniem zasad wprowadzania prawa w życie.

Mimo ograniczonych skutków bezpośrednich orzeczenia Trybunał odniósł się 
do jego skutków. Przypomniał, że każde jego orzeczenie stanowi podstawę 
do wznowienia postępowania, bo prawodawca konstytucyjny nie różnicuje skut-
ków orzeczeń w zależności od tego, czy jest to niekonstytucyjność materialna, czy 
formalna. Dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych 
były uznawane przez organy władzy publicznej za obowiązujące akty normatyw-
ne i były przez nie stosowane. Wyrok Trybunału o niekonstytucyjności dekretów 
nie podważa wstecznie ich mocy obowiązującej w okresie, kiedy akty te obo-
wiązywały i były stosowane. Otwiera natomiast drogę do zastosowania art. 190 
ust. 4 Konstytucji RP i wznowienia postępowań, w których akty te zastosowano, 
przy czym bezpośrednią doniosłość swojego orzeczenia TK dostrzegał przede 
wszystkim w sferze prawa karnego. Jednak wznowienie postępowań karnych, 
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w których stosowane były przepisy dekretów może nastąpić wyłącznie w takim 
zakresie, w jakim w konkretnej sprawie jest to niezbędne dla ochrony konstytu-
cyjnych praw lub wolności. TK podkreślił, że organy stosujące prawo i podejmu-
jące decyzje o wznowieniu postępowania, powinny w każdym wypadku ustalić, 
na czym polegało naruszenie tychże praw i wolności oraz czy wznowienie będzie 
stanowiło adekwatny i niezbędny w danym wypadku środek sanujący owo naru-
szenie, a ponadto określić odpowiedni do tego zakres i charakter wznowienia, 
ograniczając je w szczególności do tych elementów postępowania lub orzeczeń 
w nim wydanych, które nie spełniały wspomnianego standardu konstytucyjnego.

Korzystanie z dobrodziejstwa wyroku TK w praktyce, jak zresztą zasugerował 
sam Trybunał, odbywa się w sposób co najmniej wyważony. W jednym z pierw-
szych orzeczeń po wyroku TK Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem 
z dnia 5 stycznia 2012 r. wskazał, że wyrok TK stwierdzający niezgodność z Kon-
stytucją RP i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych de-
kretu o stanie wojennym i dekretu o postępowaniach szczególnych, odczytywany 
w kontekście art. 540 § 2 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia każdego postę-
powania, w którym Sąd powołał się na niektóre przepisy dekretów, ale upoważnia 
Sąd do rozważenia, czy zakwestionowane prawo stanowiło rzeczywistą podsta-
wę skazania, a więc czy miało wpływ na sytuację procesową oskarżonego i po-
gorszyło tę sytuację w stosunku do tej, gdyby osądzono oskarżonego bez stoso-
wania ustaw szczególnych, uznanych ostatecznie za niezgodne z obowiązującym 
porządkiem prawnym22. W innym wyroku SN wskazał, że wyrok TK z 16 marca 
2011 r. nie może stać się podstawą wznowienia postępowania w sprawie, w której 
wyrok zapadł w zwyczajnym trybie (k.k. z 1969 r.) i nie znalazły w nim zastosowa-
nia dekrety, o których rozstrzygał TK23.

W sprawach pracowniczych i socjalnych szczególnie daleko idące skutki do-
tknęły osoby, które pozostawały z przyczyn politycznych bez pracy i bez ochrony 
socjalnej przez co nie nabyły prawa do świadczeń lub nabyły je w wymiarze zani-
żonym, a wynikającym z krótszego okresu składkowego. Ustawa o przywróceniu 
praw pracowniczych w art. 11 ust. 2 wskazuje, że okresy pozostawania bez pracy 
po ustaniu stosunku pracy z osobą, która będąc pracownikiem (uspołecznionego 
zakładu pracy), z którą stosunek pracy został rozwiązany w jakikolwiek sposób 

22 II AKo 164/2011, LexPolonica nr 3061409. 
23 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2011 r., IV KO 100/2011, LexPolonica 

nr 4449297, OSN z 2011 r., poz. 2363. Wśród późniejszych orzeczeń, które pojawiły się już po złoże-
niu artykułu, a zasługiwałyby na omówienie wskazać można już na gruncie roszczeń odszkodowaw-
czych dochodzonych przed sądem cywilnym , lecz m.in. za skutki w sferze prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych np. wyrok SA w Katowicach z 5 lutego 2014 r., I Aca 1007/13, LEX 1437952, wyrok 
SA w Lublinie z 11 kwietnia 2013 r. LEX 1321988, wyrok SA w Łodzi z 10 października 2012 r., LEX 
1237038. Innym razem w wyroku z 24 kwietnia 2014 r, LEX 1335757 SA w Warszawie stwierdza, 
że wyrok TK może wywoływać skutki tylko w sferze prawa karnego. W doktrynie zaś zob. B. zdzien-
nicki, Badanie konstytucyjności stanu wojennego. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 16 marca 2011 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3, s. 163, glosę do wyroku TK 
z 16 marca 2011 r., K 35/08 L. MażewskieGo, PiP nr 2/2013, s. 123.
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w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi pracownika, albo z jego przy-
należnością do związku zawodowego, prowadzeniem działalności związkowej 
lub samorządowej w okresie od sierpnia 1980 roku albo uczestniczeniem w dzia-
łalności związkowej prowadzonej w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 
8 października 1982 r. o związkach zawodowych24, wlicza się do stażu pracy, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym również z ubezpieczenia spo-
łecznego. Przepis ten miał zastosowanie również do osób, które nie skorzystały 
z prawa do ponownego nawiązania stosunku pracy. Przepis pojawił się przed 
reformą rewaloryzacyjną. Zgodnie z ówczesnymi przepisami prawa emerytalne-
go okres pozostawania bez pracy nie mógł więc zostać zaliczony odpowiednio 
do okresu składkowego, czy nieskładkowego. SN w swoich rozstrzygnięciach 
nie uwzględniał tej okoliczności prawnej. Kilkakrotnie (przed zmianą przepisów 
w 2013 r.) wskazywał, że okres pozostawania bez pracy, o którym mowa w art. 11 
ust. 2 ustawy o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrud-
nienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne 
wlicza się do okresów nieskładkowych25. Wobec treści art. 7 ust. 4 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS stanowisko to akceptowała doktryna26. Na tle tych orze-
czeń wyjątkiem stał się wyrok SA w Katowicach z 22 lutego 2007 r., gdzie przy-
jęto, że art. 11 ust. 2 przywoływanej ustawy daje podstawę do doliczenia okresu 
pozostawania bez pracy do okresów składkowych (do stażu pracy). Jednocześnie 
SA przyjął, że okres ten wlicza się jedynie na użytek ustalenia stażu. Ścisła in-
terpretacja art. 11 ust. 2 nie pozwala na ustalenie podstawy wymiaru z tamtego 
okresu, skoro ubezpieczony nie uzyskiwał wynagrodzenia.

Wątpliwości związane z zaliczaniem okresu pozostawania bez pracy w okre-
sie 1981–1989 z przyczyn politycznych stały się również przedmiotem interpelacji 
poselskiej. Minister pracy i polityki społecznej wskazał w odpowiedzi na interpela-
cję, że w związku z zaliczaniem okresu pozostawania bez pracy działaczy opozy-
cji we wskazanym okresie odrębnie traktuje się osoby, które skorzystały z ustawy 
z 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych oraz osoby, które z tej ustawy nie 
skorzystały. W pierwszej sytuacji, okres pozostawania bez pracy uznany przez 
pracodawcę i zaliczony do uprawnień pracowniczych w trybie ustawy z 1989 r. 
o przywróceniu praw pracowniczych, w tym również do uprawnień z ubezpiecze-
nia społecznego jest traktowany przez organ rentowy tak jak okres zatrudnie-
nia, czyli jako okres składkowy. Okres ten nie podlega żadnym ograniczeniom 
co do długości okresu pozostawania bez pracy wskutek rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn określonych w art. 1 przywołanej ustawy. W drugim wypadku, 
osoby, które nie wykonywały pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. wskutek repre-

24 Tekst jedn., Dz. U. 1985, nr 54, poz. 277, ze zm.
25 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2006 r., II UZP 13/2006, LexPolonica nr 1174866; 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., II UK 180/2005, LexPolonica nr 1276158.
26 k. antonów, Komentarz do art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, Warszawa 2009. 
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sji politycznych i nie skorzystały z przepisów wymienionej ustawy mogą taki okres 
pozostawania bez pracy mieć zaliczony do stażu ubezpieczeniowego jako okres 
nieskładkowy na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 
ale nie więcej niż 5 lat27.

Stanowisko traktujące okres pozostawania bez pracy z przyczyn politycz-
nych jako okres składkowy nie spotkało się z aprobatą SN w kolejnych orzecze-
niach zapadłych już po wyroku TK z 16 marca 2011 r., który w ocenie SN zapewne 
niczego nowego nie wnosił do tej kategorii spraw, skoro SN nawet się do niego 
nie odniósł28. SN przywołał art. 7 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 
i potwierdził tezę zapadłą w wyroku z dnia 6 kwietnia 2006 r.

I początkowo wydawać się mogło, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie 
spełnił pokładanych w nim nadziei. Zdaniem wnioskującego J. Kochanowskiego, 
rzecznika praw obywatelskich, wyrok wraz z następującymi po nim zmianami legi-
slacyjnymi mógłby stanowić skuteczny środek w szczególności do przywrócenia 
ochrony takich praw jak ochrona prawa własności i dziedziczenia, prawa do sądu, 
czy właśnie prawa do zabezpieczenia społecznego. Został tymczasem oceniony 
w swoich skutkach przede wszystkim jako orzeczenie mające charakter symbo-
liczny i to nie upływ czasu jest winowajcą, jak sugerowano. Ustawodawca podej-
mował bowiem kilka lat temu kwestie rekompensat strat wyrządzonych w okresie 
dużo odleglejszym (w okresie wojennym i powojennym). Dla przykładu, na skutek 
wykonania wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2004 r. 
w sprawie ze skargi p. Broniewskiego oraz wyroku TK z dnia 15 grudnia 2004 r., 
którym orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości po-
zostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego uchwalił ustawę z dnia 
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej29. W sprawie dekre-
tów już sam TK wyznaczył ostrożnie ścieżkę interpretacyjną swojego orzeczenia. 
Chociaż wskazał potencjalną możliwość wznowienia postępowania, podkreślał 
precyzyjne warunki owego wznowienia i znaczenie wyroku przede wszystkim 
z punktu widzenia zaufania obywateli do prawa. Czym jest jednak formalna obro-
na zasad konstytucyjnych, jeśli nie zostaną one urzeczywistnione?

27 Już po oddaniu artykułu do publikacji do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych druk nr 1270 przewidujący 
uchylenie art. 7 ust. 4 i powołujący w art. 6 ust. 2 pkt. 6a traktujący okresy niewykonywania pracy 
w okresie po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych 
jako okresy składkowe. 20 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z 22 listopada 2013 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach I rentach z FUS, Dz.U. 2014 , poz. 1734. Zmianie przy tej okazji uległy również 
art. 57 ust. 1 pkt. 3, 117 ust.4 i 174 ust. 2 pkt. 3. Ustawa przewidziała również możliwość ponownego 
ustalenia świadczenia w związku z tą zmianą. 

28 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2011 r., I UK 1/2011, LexPolonica nr 2785765, wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., I UK 239/11, OSNP 2013/1-2/19.

29 Dz. U. nr 169, poz. 1418, ze zm. 
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Trybunał Konstytucyjny nie mógł, co prawda, orzec o wpływie swojego orze-
czenia na stosowanie innych przepisów prawa, nieobjętych wnioskiem. Jest 
związany granicami wniosku, odgrywa jedynie rolę ustawodawcy negatywnego 
w omawianym wypadku. Jeśli jednak dekrety stanu wojennego zostały uzna-
ne w całości za sprzeczne z Konstytucją RP i Międzynarodowym Paktem Praw 
Obywatelskich i Politycznych, należało zweryfikować dotychczasowe regulacje 
restytucyjne względem krzywd i szkód wyrządzonych w okresie stanu wojenne-
go oraz rozważyć potrzebę ustawy rekompensującej straty inne niż wskazane 
w dotychczasowych ustawach restytuujących prawa naruszone dekretami. Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego zmienił otoczenie prawne i kontekst obowiązujących 
przepisów o restytucyjnym charakterze. Z satysfakcją zatem przyjąć należy zmia-
nę w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, w wyniku której okresy niewykony-
wania pracy w okresie po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r. 
na skutek represji politycznych uznane zostały za okresy składkowe. 


