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PROBLEM HORYZONTALNEGO DZIAŁANIA PRAW 
JEDNOSTKI W ORZECZNICTWIE SĄDÓW PRACY

Arkadiusz Sobczyk
Prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

1. Uwagi wstępne 

Analiza prawa pracy z perspektywy praw jednostki jest zupełnie naturalna. 
Mam tu na myśli przede wszystkim socjalne prawa człowieka, choć niewy-
łącznie. Co więcej, polskie prawo pracy szeroko inkorporuje deklaracje w za-
kresie praw człowieka do prawa ustawowego, co nie jest sytuacją typową dla 
innych dyscyplin prawniczych. 

A przecież tzw. podstawowe zasady prawa pracy zawarte w kodeksie pracy 
stanowią w znacznej mierze odzwierciedlenie norm konstytucyjnych. Cza-
sem można odnieść wrażenie, że Kodeks pracy idzie nawet dalej niż Kon-
stytucja RP w odczytywaniu praw człowieka, co jest o tyle zrozumiałe, że 
uwzględnia akty prawa międzynarodowego. 

Jako przykład warto wskazać to, że Konstytucja RP w art. 65 ust. 1 sta-
nowi o wolności pracy, podczas gdy art. 10 k.p. stanowi o prawie do pracy. 
I nie chodzi o to, aby w tym miejscu prowadzić analizę relacji pojęcia „pra-
wa” do pojęcia „wolności”. Chcę jedynie wskazać, że gdyby nawet przyjąć, iż 
„wolność” skupiona jest przede wszystkim na ochronie możliwości wyboru, 
a „prawo” na ochronie realizacji wyboru już dokonanego, to kodeks pracy 
powyższe różnice unieważnia. 

Innym przykładem jest to, że Konstytucja RP stanowi o obowiązku usta-
lenia przez państwo wynagrodzenia minimalnego. Tymczasem Kodeks pracy 
nie dość, że zawiera taką samą normę prawną, to jeszcze nakazuje, aby było 
to wynagrodzenie godziwe (art. 13 k.p.) Co więcej, zgodnie z powyższym 
przepisem, warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz 
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polityka państwa w dziedzinie płac. Innymi słowy, Kodeks pracy stanowi, że 
prawo do wynagrodzenia godziwego nie ogranicza się do ustalenia wynagro-
dzenia minimalnego. 

W Kodeksie pracy pełne odzwierciedlenie znajduje art. 66 Konstytucji RP, 
zarówno w kwestii urlopów, prawa do odpoczynku, jak i prawa do bezpiecz-
nych warunków pracy (art. 14 i 15 k.p.). 

Z kolei w art. 10 ust. 3 Kodeks pracy zobowiązuje państwo do prowadze-
nia polityki zmierzającej do pełnego produktywnego zatrudnienia, co oddaje 
sens art. 65 ust. 5 Konstytucji.

W innych podstawowych zasadach Kodeks pracy nakazuje traktować pra-
cowników równo, nie dyskryminować ich, nie zatrudniać małoletnich oraz 
zakazuje pracy przymusowej.

Wreszcie, w art. 16 k.p. zobowiązuje pracodawcę ‒ stosownie do możliwości 
i warunków ‒ do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb 
pracowników. Innymi słowy, Kodeks pracy nakazuje pracodawcy prowadze-
nie działalności socjalnej, czyli skupionej na potrzebach pracowników, a nie 
na wzajemności świadczeń. Uwaga ta jest tym bardziej istotna, że ustawa 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakazuje prowadzić działal-
ność socjalną także na rzecz byłych pracowników oraz rodzin pracowników. 

Wreszcie, Kodeks pracy w art. 17 nakłada na pracodawców obowiązek 
ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. Także 
i w tym wypadku nie zachodzi wzajemność obowiązków pracodawcy wobec 
otrzymywanego w zamian świadczenia. Tym samym aksjologia powyższego 
obowiązku może być wyjaśniona jedynie przez publiczne prawa podmiotowe 
pracowników. 

2. Monistyczna koncepcja stosunku pracy 

Przeprowadzony wyżej wywód nie miał charakteru jedynie porządkującego. 
Zmierza on bowiem do postawienia zupełnie podstawowego pytania w kon-
tekście niniejszej konferencji. Pytanie to brzmi, czy relacje prawne pomię-
dzy pracodawcą a pracownikiem mają rzeczywiście charakter horyzontalny. 
Innymi słowy, czy relacje te cechuje autonomia woli stron oraz zasada ich 
równorzędności. 

Postawienie takiego pytanie może wydawać się niestosowne. Wszak sto-
sunek pracy wydaje się oczywistym przykładem relacji cywilistycznej, choć 
przypominającej nieco prawo konsumenckie. Podobieństwo polegałoby na 
tym, że ingerencja ustawodawcy służy ochronie słabszej strony kontrakto-
wania przed silniejszą. Tak zresztą postrzega prawo pracy TK w szeregu swo-
ich orzeczeń (np. SK 48/03). Tym samym do cywilistycznej ze swej natury 
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konstrukcji prawnej ustawa wprowadza niezbędną dla osiągnięcia „równości 
w prawie” asymetrię praw i obowiązków stron. 

Poza tym jednak prawo pracy jest horyzontalne, bowiem występują tu 
z reguły osoby prywatne, stosunek pracy ma charakter zobowiązaniowy (art. 
22 k.p.), a źródłem jego powstania jest najczęściej umowa. W tym kontekście 
ingerencja państwa ograniczająca swobodę umów (z reguły jednostronnie) 
może się wydawać pomijalnym szczegółem. 

Z powyższego powodu w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie domi-
nuje koncepcja tzw. monistycznego stosunku pracy. Istotą wspomnianej kon-
cepcji jest to, że Kodeks pracy stanowi element umowy o pracę przez zastoso-
wanie art. 56 k.c. Konsekwentnie, przepisy Kodeksu pracy stanowią swoiste 
ogólne warunki umów o pracę. Dlatego pracownik dochodzący roszczeń wy-
nikających z przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw, powinien wywodzić 
swoje roszczenia z art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. Ten ostatni nakazuje 
stosować do stosunku pracy przepisy Kodeksu cywilnego, o ile nie są sprzeczne 
z zasadami prawa pracy. 

Z rzetelności należy dodać, że teoria prawa pracy zna także tzw. plura-
listyczną koncepcję stosunku pracy. Zgodnie z tym poglądem, pracownik 
i pracodawca związani są szeregiem stosunków pracy (stosunków elementar-
nych) o różnym charakterze. Rzecz w tym, że autorzy nie wskazują precyzyj-
nie, jaki charakter prawny mają poszczególne stosunki elementarne. Ponadto 
autorzy mieszają defi nicję legalną stosunku pracy z ujęciem doktrynalno-
-dydaktycznym. A przecież stosunek pracy jest wyraźnie zdefi niowany przez 
Kodeks pracy (art. 22) i ogranicza się do obowiązku zatrudniania za wyna-
grodzeniem. Nie obejmuje więc prawa do urlopów, odpraw, wynagrodzenia 
chorobowego itp. Tymczasem zwolennicy teorii pluralistycznej nazywają 
elementarnymi stosunkami pracy wszystkie inne instytucje prawa pracy, do 
czego systematyka kodeksu nie uprawnia. 

3. Naleciałości historyczne i koncepcyjne 

Na powyższy stan doktryny nałożyły się dwa bardzo ważne elementy. Pierw-
szy ma charakter ideologiczny i wiąże się z tym, że rozwój aktualnej polskiej 
doktryny prawa pracy następował przede wszystkim w okresie mniej lub bar-
dziej realnego socjalizmu w Polsce. Właściwie wszystkie istotne dzieła teore-
tyczne powstały właśnie w tym okresie. 

Rzecz w tym, że wybitni naukowcy tego okresu działali w oderwaniu od 
teorii praw człowieka, a takze w oderwaniu od dylematów, jakie wywołuje 
prawo pracy w kontekście praw i wolności prywatnego pracodawcy. Skoro 
pracodawca był publiczny, to nie zachodziła potrzeba zadawania zupełnie 
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podstawowych pytań o jego sytuację prawną (wolność i własność) w kon-
tekście praw pracowników. W rezultacie polskie indywidualne prawo pracy 
przez całe lata nie znało idei solidaryzmu społecznego, w gruncie rzeczy nie 
zna jej do dzisiaj. Konsekwentnie istniała naturalna tendencja do poszukiwa-
nia w prawie pracy prawa cywilnego. 

Na powyższe nałożyło się – w moim przekonaniu – mimowolne przenik-
nięcie do nauki prawa pracy myśli marksistowskiej. Konkretnie rzecz ujmu-
jąc, chodzi o ideę dominacji pracodawcy oraz wyzysku. Ten ostatni polega 
na tzw. zawłaszczaniu przez pracodawcę wartości dodatkowej z pracy oraz 
korzyści z amortyzacji. Powyższa perspektywa uzasadniała myślenie, zgodnie 
z którym uprawnienia pracownika inne niż wynagrodzenie za pracę mają 
także charakter wzajemny. Skoro wynagrodzenie za pracę nie oddaje warto-
ści wykonanej pracy, to powyższe świadczenia kompensują jedynie ową nie-
równość. Tym samym są świadczeniami wzajemnymi.

Przeobrażenie systemu społeczno-gospodarczego w Polsce zmieniło wiele 
w doktrynie prawa pracy. Jednak nie aż tak wiele, żeby dokonać gruntownej 
weryfi kacji zastanych poglądów. Wprost przeciwnie. Pojawienie się własno-
ści prywatnej oraz pierwsze obserwowane przejawy rzeczywistego, a nie tyl-
ko ideologicznego wyzysku ożywiły marksistowskie lęki. Co więcej, polska 
transformacja nałożyła się w czasie z rozkwitem neoliberalizmu oraz jego na-
iwną popularnością w Polsce. Było to zresztą zrozumiałe w społeczeństwie, 
które każdą formę etatyzmu utożsamiało przez kilkadziesiąt lat z komuni-
zmem.

Powyższa ideologia trafi ła na społeczeństwo zupełnie do niej nieprzy-
gotowane ani przez doświadczenia życiowe, ani przez narzędzia naukowe. 
W rezultacie mieliśmy – i wciąż mamy – bardzo silne przekonanie, że pod-
stawowym elementem regulacji stosunków między ludźmi jest umowa. Być 
może jej treść jest ograniczona przez prawo, ale nie zmienia to jej prywatne-
go charakteru. Stąd tak trudno przyjąć polskiej nauce prawa pracy, że prawa 
pracownicze mogą jednak wynikać z ustaw i mieć charakter niewzajemny. 
Konsekwentnie, że niewykonanie obowiązków wynikających z Kodeksu pra-
cy i innych ustaw jest deliktem, a nie naruszeniem zobowiązania. 

W rezultacie po dzień dzisiejszy polska doktryna prawa pracy odrzuca 
lub przemilcza wypracowane na Zachodzie solidarystyczne koncepcje pra-
wa pracy, w tym w szczególności koncepcję wspólnoty zakładowej. A cała 
istota teorii nauki prawa pracy ogranicza się do tzw. funkcji ochronnej, która 
sprowadza prawo pracy do relacji dwustronnej pracodawcy-dominatora oraz 
słabszego w tej relacji pracownika. Tak zresztą postrzega prawo pracy w nie-
których orzeczeniach TK, który podstawy dla tej dziedziny prawa poszukuje 
w art. 24 Konstytucji. 

Niestety, na powyższe i wciąż żywe naleciałości historyczne nakłada się 
inny, równie poważny problem. Rzecz w tym, że nauka prawa pracy – co 
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można zweryfi kować w każdym podręczniku ‒ już kilkadziesiąt lat temu 
zrezygnowała z poważnej analizy swojej przynależności gałęziowej. W imię 
obrony autonomii prawa pracy przyjęto bowiem, że prawo pracy nie powin-
no być defi niowane przez stosowaną metodę regulacji, ale przez jego przed-
miot. Owszem, podręczniki i inne opracowania wskazują na to, iż prawo 
pracy stosuje metodę cywilistyczną i administracyjnoprawną. Tyle tylko, że 
poza zdawkowym stwierdzeniem tego faktu, rzadko można znaleźć bardziej 
szczegółową analizę w tym przedmiocie. A skoro nie bada się charakteru 
prawnego instytucji, to nie zadaje się pytań o ich aksjologię. 

Niech więc przykładem powyższej ułomności będzie to, że na temat cha-
rakteru prawnego wypowiedzenia umowy o pracę, czyli absolutnie kluczowej 
dla prawa pracy instytucji, wypowiedziano się bodajże pięciokrotnie w okre-
sie czterdziestu lat stosowania Kodeksu pracy. Co więcej, gdyby nie wyrok 
TK z 27 listopada 2007 roku, sygn. SK 18/05, w kwestii tzw. odszkodowań 
uzupełniających, to żaden z licznych komentarzy do Kodeksu pracy nie pod-
jąłby tego tematu. Wreszcie, na pytanie, czy pracodawca odpowiada za wadli-
we wypowiedzenie na zasadzie winy, ryzyka, słuszności czy też jeszcze jakiejś 
innej, nauka prawa pracy nie wypowiedziała się nigdy. 

4. Publiczne prawo pracy

Tymczasem analiza treści Kodeksu pracy oraz analiza aksjologii praw pra-
cowniczych prowadzi do – w moim przekonaniu ‒ jednoznacznych wnio-
sków, że prawo pracy jest w dominującej części prawem publicznym. Głosów 
postrzegających prawo pracy w tej optyce jest coraz więcej1 łącznie z ważną 
wypowiedzią TK, który wspomniał o tym w wyroku z dnia 13 września 2005 
roku, sygn. 38/04. Choć z powodzeniem można wskazać inne wyroki TK, 
które tę kwestię skrzętnie pomijają, za powyższym poglądem przemawia wie-
le argumentów.

Po pierwsze, w cytowanych wyżej podstawowych zasadach prawa pracy 
Kodeks pracy nakłada wprost obowiązki na państwo. Jest zresztą na swój 

1  Por. W. Sanetra, Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na Kodeks pracy i jego wykład-
nię, s. 17, referat wygłoszony na V Seminarium Szubertowskim 28 listopada 2014 r. w Łodzi; 
M. Safj an [w:] M. Safj an (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, 
Warszawa 2012; A. Sobczyk, Solidarność horyzontalna a ograniczenie praw pracownika, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” nr 2/2013, s. 11–16; A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konsty-
tucji RP, t. 1, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013; 
A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015; cykl publikacji J. Jończyka, m.in. Pła-
ca, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 6/2014, s. 2‒8 oraz Rekonstrukcja zatrudnienia 
i zabezpieczenia społecznego. Podstawowe pojęcia prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
nr 1/2014, s. 2–7. 
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sposób kuriozalne, że ustawodawca nakłada obowiązki sam na siebie. Skoro 
powyższe regulacje stanowią podstawowe zasady prawa pracy, i skoro mają 
niewątpliwe charakter publiczny (już z tego powodu, że powielają treść Kon-
stytucji RP), to nie można przyjąć, że pozostałe regulacje kodeksowe stano-
wią normy prawa prywatnego. Wszak normy prawne realizujące zasady nie 
mogą mieć innego niż one charakteru prawnego.

Po drugie, treść regulacji prawnopracowniczych odzwierciedla w swojej 
dominującej części międzynarodowe prawa socjalne człowieka. Istotą praw 
człowieka jest ich niewzajemność. Prawa te przynależą się człowiekowi tylko 
z powodu jego potrzeb, a nie zasług. Tym samym prawa te nie odzwiercied-
lają oferowanego przez pracownika i rzekomo niedopłaconego świadczenia. 
Nie mają więc i nie mogą mieć charakteru prywatnego. Realizują postulat or-
ganizacji życia społecznego. Mają więc charakter publiczny. Obciążenie pra-
codawcy powyższymi obowiązkami jest nałożeniem obowiązków publicz-
nych. Na czoło wysuwają się tu obowiązki w zakresie odpraw, wynagrodzeń 
gwarancyjnych, działalności socjalnej, w tym na rzecz byłych pracowników 
oraz rodzin pracowników. A są to jedynie przykłady. 

Konsekwentnie, czynności pracodawców w zakresie przyznawania po-
wyższych świadczeń lub zwolnień nie mają charakteru czynności prawnych, 
lecz aktów administracyjnych. Dotyczą wszak ustawowych publicznych praw 
pracownika, a nie uprawnień wynikających z umowy. 

Po trzecie, wspomniana wyżej monistyczna koncepcja prawa pracy jest 
błędna. Rzecz w tym, że art. 56 k.c. nie dotyczy praw i obowiązków publicz-
nych. Z perspektywy tych praw stosunek pracy jest tylko zdarzeniem praw-
nym, z którym ustawa wiąże obowiązki, a nie źródłem uprawnień. 

Po czwarte, Kodeks pracy zawiera całkowicie obcy prawu prywatnemu 
nakaz równego traktowania. Równe traktowanie jest obowiązkiem władz 
publicznych. Powyższe sugeruje, że pracodawca w relacji z pracownikami nie 
występuje jedynie w roli kontrahenta, ale co najmniej w roli administratora 
wspólnoty zakładu pracy. Koncepcja ta znana jest prawu zachodnioeuropej-
skiemu od dziesięcioleci, a w Polsce do dziś nieobecna. A jest to przecież 
o tyle zdumiewające, że wspólnotowość stanowi kwintesencję społecznej go-
spodarki rynkowej. Odrzucenie koncepcji wspólnoty zakładu pracy musiało-
by oznaczać odrzucenie koncepcji partycypacji pracowników w zarządzaniu. 

Tymczasem zasada równości, ale też takie instytucje, jak: ustawowy obo-
wiązek lojalności pracownika wobec zakładu pracy (a nie wobec pracodaw-
cy), obowiązek pracodawcy przeciwdziałania przemocy psychicznej w zakła-
dzie pracy, obowiązki informacyjne wobec załogi, obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy także przez karanie za naruszenie 
reguł bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 
czy też koncepcja partycypacji pracowników w zarządzaniu ‒ wszystko to 
wskazuje, że prawo pracy w znacznej części reguluje funkcjonowanie wspól-
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not zakładowych. Tym samym odrzucenie powyższej koncepcji przez pol-
ską doktrynę prawa pracy oraz usiłowanie opisywania relacji pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą przez pryzmat dwustronnej relacji prywatnej 
jest błędne. A pracodawca jawi się jako administrator wspólnoty wyposażo-
ny w elementy władzy oraz obciążony obowiązkiem administrowania daną 
wspólnotą. 

Po piąte, elementem wskazującym na publiczny charakter relacji pracow-
niczych jest jego wyjście poza relacje stron związanych umową. Przykładem 
niech będzie zakaz dyskryminacji, a w szczególności obowiązek jej przeciw-
działania. O ile jeszcze sam zakaz dyskryminacji jest postacią deliktu naru-
szenia dóbr osobistych i nie jest obcy prawu cywilnemu, to już ustawowy 
obowiązek przeciwdziałania nie ma charakteru prywatnego. Innym przy-
kładem są obowiązki zatrudnienia byłych pracowników, z którymi stosunek 
pracy ustał w sposób legalny. Dokładnie ten sam model rozumowania do-
tyczy nakazu przeciwdziałania mobbingowi, jak i np. nakazu wpływania na 
kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Po szóste, w tzw. zbiorowych relacjach prawa pracy powstaje prawo za-
kładowe. Za bezsporne w orzecznictwie i literaturze uznaje się bowiem to, 
że układy zbiorowe, porozumienia oparte na ustawie oraz regulaminie, są 
prawem. I o ile można dyskutować, jaki jest charakter powyższych norm, to 
jednak na pewno nie można mówić o nich jako o aktach prawa prywatnego. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że pracodawca wraz z przedstawicielami 
załogi ma np. prawo do ingerencji w treść indywidualnych umów o pracę 
przez ich okresowe zawieszenie bez zgody pracownika. 

Po siódme wreszcie, istnieją silne argumenty za tym, że umowa o pracę 
nie jest umową prawa cywilnego, lecz prawa administracyjnego. Przedmiotu 
umowy o pracę nie stanowi bowiem zobowiązanie się do pracy za wynagro-
dzeniem. Zobowiązanie takie jest skutkiem zawarcia umowy o pracę, a nie jej 
treścią. Warto w tym miejscu przypomnieć, że sam Kodeks pracy odróżnia 
umowę o pracę od stosunku pracy. Może więc już istnieć umowa o pracę, 
a stosunku pracy może jeszcze nie być. 

Przedmiotem takiej umowy jest w moim przekonaniu rozstrzygnięcie 
w przedmiocie wolności pracy, czyli rozstrzygnięcie publiczne2. Powyższe 
wynika z tego, że każdy, któremu odpowiada upublicznienie jej zasobów, ma 
prawo do pracy. Innymi słowy, pracodawca nie jest właścicielem stanowisk 
pracy, ale ich dysponentem. Z tego właśnie powodu nie wolno mu dyspo-
nować powyższym miejscem w sposób arbitralny. Tylko przy takiej pespek-
tywie nabiera sensu art. 65 ust. 1 Konstytucji oraz art. 10 Kodeksu pracy. 

2  Powyższe zagadnienie jest przedmiotem mojej obszernej wypowiedzi w monografi i pt. 
Wolność pracy i władza, która ukaże się w połowie 2015 r. nakładem wydawnictwa Wolters 
Kluver. 
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I tylko przy takiej perspektywie zachodzi spójność pomiędzy umową o pra-
cę a przyjmowaną za niekwestionowaną zasadą, że „praca nie jest towarem”. 
A trzeba dodać, że problem ten od lat dręczy polską naukę prawa pracy, co 
zaowocowało doktrynalną koncepcją, zgodnie z którą umowa o pracę jest 
tzw. zobowiązaniem prawa pracy, co miało ją odróżnić od umowy prawa cy-
wilnego3. 

Wszystkie powyższe uwagi wyraźnie wskazują, że prawo pracy w domi-
nujących swych obszarach nie jest prawem prywatnym. Prawa pracowników 
wynikają przede wszystkim z ustaw, a nie z umowy. 

Konsekwentnie, w prawie pracy jest niewiele miejsca na równorzęd-
ność stron. Pracodawca, a czasem także inne podmioty (związki zawodowe, 
przedstawicielstwa pracowników, społeczni i państwowi inspektorzy pracy, 
lekarze) dokonują przede wszystkim aktów lub działań administracyjnych. 
Czasem bywają to akty władzy (zatrudnianie, zwalnianie, karanie, tworzenie 
prawa), a czasem działania organizatorskie. 

Paradoksalnie, jest to dla pracowników korzystne. Podmiot wyposażony 
w kompetencje z zakresu władzy ma przede wszystkim obowiązek działania. 
Co więcej, w swoich decyzjach jest zobowiązany do przestrzegania konstytu-
cyjnej aksjologii. Podmiot prywatny kieruje się w pierwszej kolejności swoim 
interesem. 

5. Orzecznictwo SN a prawa podstawowe 

Mając na względzie powyższe uwagi, warto przeanalizować sposób, w jaki 
Sąd Najwyższy wykorzystuje Konstytucję RP w swoich orzeczeniach. Wska-
zuję przy tym na wypowiedzi najbardziej charakterystyczne, bowiem jest ich 
zapewne więcej. 

I tak SN wykorzystał art. 2 Konstytucji, aby stwierdzić, że nie wszystkie 
postanowienia porozumienia opartego na ustawie muszą być wiążące, jeśli 
ocenimy je z punktu widzenia zasady proporcjonalności zakodowanej. In-
nymi słowy, w rzekomo prywatnym prawie pracy SN zastosował typową dla 
procesu stanowienia prawa zasadę proporcjonalności, w celu ustalenia waż-
ności zapisu dokonanego przez partnerów społecznych4. 

Art. 18 Konstytucji, stanowiący m.in. o tym, że rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Pol-
skiej, został wykorzystany przez Sąd Najwyższy do podkreślenia koniecz-
ności ochrony rodziny, a w konsekwencji ochrony kobiety w okresie ciąży 

3  Por. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 97; W. Szubert, O charakterze 
prawnym stosunku pracy, „Państwo i Prawo” nr 7/1964, s. 75.

4  Tak w wyroku SN z dnia 3 listopada 2010 r., II PK 93/10, OSP 2012/3/24.
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i urlopu macierzyńskiego. Przy czym SN uznał, że wypowiedzenie umowy 
o pracę z kobietą tuż po zakończeniu okresu ochronnego, nawet jeśli zgod-
ne z Kodeksem pracy, może zostać ocenione jako nadużycie prawa, właśnie 
w kontekście powyższego zapisu konstytucji. Innymi słowy, norma konsty-
tucyjna posłużyła za dyrektywę interpretacyjną dla tzw. nadużycia prawa. 
Powyższe można teoretycznie uznać za przykład interpretacji horyzontalnej 
klauzuli generalnej. Równie dobrze można jednak uznać za przekroczenie 
granic uznania administracyjnego ze względu na społeczną rolę przepisu5. 

Artykuły 20 oraz 22 Konstytucji używane są przez SN w celu podkreślenia 
prawa pracodawcy do autonomicznego określania potrzeby redukcji z przy-
czyn ekonomicznych6, choć SN zdaje się zapominać, że w przypadku tzw. 
szczególnej ochrony ustawodawca często w powyższą wolność jednak inge-
ruje. 

W innym orzeczeniu SN wskazał, iż 

(…) swoboda wyboru pracownika do zwolnienia jest przejawem ogólniejszej 
i chronionej przez art. 20 i 22 Konstytucji RP swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej. Z powyższych powodów swoboda ta może być ograniczona tylko 
na podstawie ustawy. Pracodawca jest w takiej sytuacji uprawniony do pozosta-
wienia na stanowisku pracownika o porównywalnych kwalifi kacjach zawodo-
wych, stażu i predyspozycjach, różniącym się większą dyspozycyjnością, a tym 
samym stwarzającym większe prawdopodobieństwo, że pracownik ten nie wywo-
ła zakłóceń w funkcjonowaniu określonej jednostki organizacyjnej pracodawcy7. 

O zasadności wypowiedzenia umowy o pracę decyduje ocena całokształtu 
okoliczności motywujących to działanie pracodawcy8. Innymi słowy, powyż-
sze orzeczenie ponownie w sposób klasyczny dotyczy materii kompetencji 
czy zakresu uznaniowości aktów władzy. Czym bowiem nie jest ten wyrok, 
jak stwierdzeniem, że typując pracownika do zwolnienia, pracodawca waży 
pomiędzy prawem do pracy a prawem do prowadzenia efektywnej działalno-
ści gospodarczej. A to jest język kompetencji organów władzy. 

Art. 24 Konstytucji bywa wskazywany przez SN jako uzasadnienie dla 
ochrony stabilności zatrudnienia. Podobnie zresztą czyni to TK w wielu 
orzeczeniach, co jest w moim przekonaniu błędem. Stabilność zatrudnienia 
chroni bowiem art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. 

Wypowiadając się na temat konstytucyjności art. 471 k.p., SN stwierdził, że 
zryczałtowane odszkodowanie, o którym mowa w tym przepisie, przysługuje 
niezależnie zarówno od poniesienia przez pracownika szkody, jak i jej rzeczy-
wistego rozmiaru, i stanowi realizację wynikającego z art. 24 Konstytucji RP 

5  Por. wyrok SN z dnia 22 maja 2012 r., II PK 245/11, OSNP 2013/7-8/82. 
6  Por. wyrok SN z dnia 3 września 2013 r., I PK 37/13, OSNP 2014/11/157. 
7  Por. wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 100/05, Wokanda 2006/6/28. 
8  Por. wyrok SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II PK 247/13, Lex 1496284. 
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obowiązku ochrony pracownika przed niezgodnym z prawem lub nieuza-
sadnionym działaniem pracodawcy niezależnie od tego, czy po stronie pra-
cownika wystąpiła szkoda wywołana bezprawnym działaniem pracodawcy 
i niezależnie od wysokości tej szkody9. Komentując ten wyrok, można dodać 
jedynie tyle, że skoro art. 24 Konstytucji dotyczy każdej pracy, w tym pracy 
przedsiębiorcy (pracodawcy), to zastanawiające jest, dlaczego ich prawo nie 
jest chronione. 

Sąd Najwyższy w stosunkowo nielicznych orzeczeniach powołuje się na 
art. 30 Konstytucji. W tym kontekście Sąd Najwyższy wskazał na konieczność 
ochrony godności pracownika niezależnie od jego subiektywnego odczucia. 
Według SN art. 111 k.p., w odróżnieniu od art. 30 Konstytucji, według które-
go poszanowanie godności człowieka jest obowiązkiem władz publicznych, 
obowiązek poszanowania godności adresuje do pracodawcy. Godność tę na-
leży widzieć obiektywnie, tj. niezależnie od tego, czy dana osoba ma wyrobio-
ne poczucie godności w znaczeniu subiektywnym, rozumianym jako poczu-
cie swojej wartości. W rezultacie pracodawcy nie wolno naruszać godności 
przysługującej pracownikowi jako jednostce ludzkiej bez względu na to, czy 
pracownik odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej 
protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. W związku z tym, dla stwier-
dzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej 
(ocenie rozsądnych osób trzecich) określone zachowanie danej osoby (pod-
miotu) narusza wartość innego człowieka10. 

Rzecz w tym, że z perspektywy prawa publicznego, pracodawca ma obo-
wiązek dbałości o godność pracownika właśnie dlatego, że jest to dla niego 
obowiązek publiczny. Z perspektywy prywatnej, pracodawca ma zakaz naru-
szania dóbr osobistych, a nie obowiązek poszanowania. 

Orzecznictwo SN wielokrotnie odwołuje się do art. 32 Konstytucji. Na po-
trzeby wykładni prawa pracy przyjmuje się wprost konstytucyjne rozumienie 
równości. I tak, wskazuje się, że zgodnie z wykładnią zasad równości wobec 
prawa oraz zasady niedyskryminacji, wszystkie podmioty prawne, charak-
teryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane 
równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskrymi-
nacyjnych, jak i faworyzujących. Dopuszczalne jest zatem różne traktowanie 
przez prawo różnych podmiotów. Natomiast wszelkie odstępstwa od naka-
zu równego traktowania podmiotów podobnych muszą znajdować podsta-
wę w odpowiednio przekonujących argumentach. Argumenty te muszą zaś 
mieć charakter relewantny (a więc pozostawać w bezpośrednim związku 
z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowa-

9  Por. szczegółowe wyjaśnienia interpretacyjne w tym zakresie zawarte w uzasadnieniu 
wyroku SN z dnia 8 maja 2007 r., II PK 277/06, OSNP 2008/7-8/103.

10  Por. wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, OSNP 2011/9-10/127. 



125Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy

na norma, oraz służyć realizacji tego celu i treści) i proporcjonalny (czyli 
waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, 
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną 
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych) 
i muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami 
czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie 
podmiotów podobnych11. 

Nie przytaczam w tym miejscu licznych orzeczeń dotyczących równości 
i zakazu dyskryminacji. Niezależnie bowiem od szczegółów, posługują się 
one tym samym i wypracowanym w prawie konstytucyjnym modelem. Do-
dam jedynie, że SN ocenia z perspektywy równości zarówno akty indywidu-
alne, jak i tzw. źródła prawa pracy. Niestety, w żadnej z wypowiedzi SN nie 
stawia pytania, jak uzasadnić to, że w relacjach rzekomo prywatnych znajduje 
zastosowanie zasada równości. 

Art. 68 Konstytucji stanowiący o prawie obywateli do ochrony zdrowia 
stał się podstawą do oceny działań pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia 
pracowników w kontekście palenia tytoniu. Przepis ten wykorzystano do 
uzasadnienia obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom określo-
nych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym także palarni. Niedopeł-
nienie przez podmioty do tego zobowiązane przewidzianych w ustawie obo-
wiązków w zakresie ochrony osób niepalących przed kontaktem z dymem 
tytoniowym, uznawane jest za bezprawne i naruszające dobro osobiste takiej 
osoby, jakim jest prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowe-
go i nienarażania zdrowia na szwank w wyniku konieczności wdychania tego 
dymu12. Warto zwrócić uwagę, że SN wskazuje tu na obowiązek działania, 
a nie zaniechania. 

Znamienne jest stosunkowo rzadkie powoływanie się SN na art. 65 Kon-
stytucji. Powyższe wynika z tego, że doktryna prawa pracy bardzo rzadko 
widzi związek powyższego przepisu z ochroną stabilności zatrudnienia. Ten 
ostatni postrzega częściej w kontekście art. 24 Konstytucji, o czym już była 
mowa. 

Dlatego art. 65 ust. 1 Konstytucji powołano w kontekście działalności 
konkurencyjnej. Uznano bowiem, że przepisy k.p. dotyczące umów o zakazie 
konkurencji są wyjątkiem od zasady wolności pracy. SN podkreśla zarazem, 
że kodeks wprowadza jedynie przepisy umożliwiające zawarcie dobrowolnej 

11  Por. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988 
Nr 1, poz. 1; z dnia 3 marca 1987 r., P 2/87, OTK 1987 Nr 1, poz. 2; z dnia 28 listopada 1995 
r., K 17/95, OTK 1995 Nr 3, poz. 18; z dnia 3 września 1996 r., K 10/96, OTK 1996 Nr 4, poz. 
33; z dnia 29 września 1997 r., K 15/97, OTK 1997 nr 3-4, poz. 37; z dnia 14 maja 2001 r., SK 
1/00, OTK 2001 Nr 4, poz. 84; z dnia 14 lipca 2004 r., SK 8/03, OTK ZU 2004 nr 7/A, poz. 65 
i z dnia 24 kwietnia 2006 r., P 9/05, OTK ZU 2006 nr 4/A, poz. 46. 

12  Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2012 r., II PK 197/11, Lex 1216857. 
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umowy o zakazie konkurencji, a nie wprowadzające taki zakaz z mocy prawa. 
Pracownik nie musi więc podpisać umowy o zakazie konkurencji, ale też pra-
codawca nie może być zmuszony do tolerowania prowadzenia przez pracow-
nika działalności konkurencyjnej. Taka regulacja godzi interesy pracownika 
i pracodawcy i nie można jej zarzucić naruszenia wzorca konstytucyjnego 
‒ art. 31 ust. 3 Konstytucji13. 

Dodać należy, że wyrok ten jest oczywiście błędny. Zakaz konkurencji 
jest dopuszczalny na zasadzie swobody umów. Kodeks powyższą swobodę 
jedynie ogranicza, przez wprowadzenie minimalnych standardów ochrony 
pracownika. Innymi słowy, zakaz konkurencji w stosunkach pracy nie ma nic 
wspólnego z wyjątkiem od zasady wolności pracy. 

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzam, że znacząca część wy-
powiedzi SN na tle stosowania konstytucji dotyczy przypadków, w których 
wywodzi się z niej obowiązek działania. Część z nich odnosi się do klauzul 
generalnych. Tyle tylko, że prawo publiczne nie jest od nich wolne. Zwłasz-
cza, że służą one jako istotny element ograniczania arbitralności władzy. 

6. Orzecznictwo TK 

W tym miejscu należy wspomnieć o niektórych wypowiedziach TK jako 
uzupełnieniu poglądów SN. Większość wypowiedzi TK na temat prawa pra-
cy także pomija ocenę jego gałęziowej przynależności. Warto jednak zacy-
tować pogląd TK z wyroku z dnia 13 września 2005 roku, 38/04, w którym 
stwierdzono, że

(...) w sferze stosunków pracowniczych ograniczenia autonomii woli stron są na-
tomiast, ze względu na tendencje ochronne pracownika, na tyle silne, że dyskusyj-
ne może być samo twierdzenie, że w tej sferze obowiązuje jeszcze zasada wolności 
umów jako zasada kierunkowa. To bowiem nasycenie stosunków pracy elemen-
tami publicznoprawnymi oraz szeroki zakres regulacji imperatywnych, którymi 
posługuje się ustawodawca ‒ sprawiły, że dominująca część doktryny nie zalicza 
już prawa pracy do prawa prywatnego. 

Jeśli można mieć do powyższego wyroku jakieś zastrzeżenie, to tylko ta-
kie, że odnalezienie w literaturze polskiego prawa pracy wypowiedzi o nie-
prywatnym charakterze prawa pracy nie jest proste. Większość literatury po-
wyższy problem od bardzo wielu już lat przemilcza.

Analizując poglądy TK, przede wszystkim trzeba jednak odnotować wy-
rok z dnia 22 maja 2013 roku (P 46), który wieńczy szereg orzeczeń TK za-

13  Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 września 2003 r., I PK 411/02, OSNP 
2004/18/316. 
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początkowanych wyrokiem z 27 listopada 2007 roku, sygn. SK 18/05. Przy-
pomnę, że sprawa dotyczy dopuszczalności dochodzenia przez pracowników 
tzw. roszczeń uzupełniających w przypadku wadliwego rozwiązania umowy 
o pracę. 

Pominąwszy ocenę powyższych wypowiedzi, kluczowy jest jeden wątek. 
Postrzegając prawo pracy w płaszczyźnie prawa prywatnego, TK stwier-
dził, że wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę jest naruszeniem umowy, 
a w konsekwencji jego skutki prawne należy ocenić przez pryzmat art. 471 
k.c. Zarazem TK uznał, że pracodawca ponosi odpowiedzialność niezależnie 
od wystąpienia winy. Innymi słowy, TK stwierdził, że odpowiedzialność kon-
traktowa może wystąpić bez winy, nie podając zarazem żadnego uzasadnie-
nia takiego rozumowania. 

Rzecz w tym, że gdyby TK dostrzegł, iż wypowiedzenie umowy o pracę 
jest rozstrzygnięciem dotyczącym wolności pracy, to uznałby to za akt wła-
dzy, którego niewłaściwe zastosowanie jest deliktem. A jako delikt władzy, nie 
wymaga wykazania winy. 

7. Wnioski 

Wbrew intuicyjnym przekonaniom, prawo pracy po bliższej analizie jawi się 
jako prawo w dominującej części publiczne. Choć występują w nim oczy-
wiście liczne elementy cywilnoprawne. Należą do nich tzw. umowy odręb-
ne (zakaz konkurencji, umowa o warunkach technicznych wykonywania 
telepracy czy też umowa w sprawie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych). 
Cywilistyka znajduje szerokie zastosowanie w zakresie ustalenia reguł odpo-
wiedzialności stron stosunku pracy, a zapewne także w zakresie oświadczeń 
woli. Jeśli bowiem przyjąć – za czym się opowiadam ‒ że umowa o pracę ma 
charakter umowy prawa administracyjnego, to przecież jest tam wciąż miej-
sce dla szeregu konstrukcji cywilistycznych, w szczególności w odniesieniu 
do pracownika. Konsekwentnie, horyzontalny zakres ochrony praw konsty-
tucyjnych będzie w tym zakresie taki, jak w przypadku prawa cywilnego. Wy-
daje się, że będzie się przejawiał głównie przez sposób interpretacji klauzul 
generalnych. 

Wyrażam jednak przekonanie, że dominującym rysem prawa pracy jest 
jego charakter publicznoprawny. W tym zakresie zastosowanie optyki kon-
stytucyjnej będzie niezmiernie szerokie. Tyle tylko, że nie będzie to już wy-
miar horyzontalny.


