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O genezie prawa pracy

Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią ustawodawstwa. Proces stopniowego kształ-
towania się tej dziedziny przypada na wiek XIX. Pierwsze akty prawne dotyczące ochrony 
pracy najemnej pojawiły się na początku tego stulecia. Bujny rozwój interesujących nas 
rozwiązań przypada na drugą połowę XIX wieku, by ostatecznie w początkach XX stulecia 
doprowadzić do wyodrębnienia nowej gałęzi prawa. Zanim omawiana dziedzina uzyskała 
współcześnie obowiązująca nazwę, jej zalążki były określane mianem „ustawodawstwa 
fabrycznego”, a następnie rację bytu uzyskała nazwa „prawo robotnicze”. Jak zauważa 
w tym kontekście M. Święcicki, sformułowanie „ustawodawstwo fabryczne” wskazuje 
na miejsce narodzin prawa pracy: była nim fabryka, a nie handel, nie transport i nie rol-
nictwo1. Refl eksja historyczna i prześledzenie genezy prawa pracy mogą być pomocne 
w lepszym rozumieniu współczesnych rozwiązań, ich charakteru i znaczenia. Mogą być 
także użyteczne przy formułowaniu prognoz na przyszłość.

Rzecz jasna, rozwiązania prawne dotyczące różnorodnych form świadczenia pracy 
istniały we wcześniejszych okresach historycznych. Odpowiednie regulacje były zawsze 
powiązane z realiami konkretnej epoki. Odnosząc się do starożytności, F. Zoll pisze, że 
„wolny i szlachetny Rzymianin oddawał się służbie wojskowej, spełniał funkcje pań-
stwowe, jako dygnitarz, ale nie brał za to zapłaty. Nie brał też zapłaty, gdy drugiemu 
wyświadczał usługi, choćby się do tego zobowiązał. [...] Zarabianie więc przez pracę 
uważano w starożytnym Rzymie na ogół za coś poniżającego, a nawet upadlającego”2. 
Praca powierzana była przeważnie niewolnikom, którzy świadczyli różnego rodzaju 
usługi lub prowadzili działalność produkcyjną na rzecz swoich właścicieli. Sfera pracy 
znajdowała minimalne zainteresowanie u ówczesnych prawodawców. Jak kontynuuje 
przywołany Autor, „tylko nędzą zmuszona, wzgardzona »hołota« wynajmowała się do 
pracy za zapłatą, a to przez kontrakt zwany locatio conductio operarum, a takie zaprze-
dawanie swej pracy drugiemu uważano za stawianie się prawie na równi z niewolnikiem 
[...] Locatio conductio operarum pojmowano jako prostą umowę wymienną, jako rodzaj 
kupna sprzedaży, przy którym praca była towarem. [...] Jakakolwiek myśl o trosce o osobę 

1 M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 11.
2 F. Zoll, Prawo pracy w biegu wieków, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1930, s. 3.
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pracującego była zupełnie obcą bonae fi dei tej umowy”3. Niemniej T. Zieliński słusznie 
określa umowę najmu usług „pierwszym w dziejach typem umowy o pracę”4. 

Wykonywanie pracy w epoce średniowiecza można z kolei postrzegać z perspektywy 
różnych form poddaństwa. Na „sługach” ciążył obowiązek świadczenia różnego rodzaju 
obowiązków względem „panów”. Szczególnie charakterystyczna dla feudalizmu była 
instytucja pańszczyzny. Dzierżawca zmuszony był mieszkać i pracować na ziemi stano-
wiącej cudzą własność. Ciążyła na nim powinność wykonywania określonych usług na 
rzecz pana feudalnego. Obowiązek świadczenia pracy był połączony z zależnością oso-
bistą. Dzierżawca gruntu był bowiem pozbawiony możliwości zmiany miejsca pobytu, 
a zarazem był zobowiązany do wierności i posłuszeństwa. Należy zarazem wspomnieć, 
że sługa mógł (przynajmniej w teorii) liczyć na opiekę i ochronę ze strony swojego pana. 
Z kolei w odniesieniu do pracy w miastach można wskazać tak zwane prawo cechowe, 
które dotyczyło działalności warsztatów rzemieślniczych oraz regulowało relacje mię-
dzy mistrzami z jednej oraz czeladnikami i uczniami z drugiej strony. Prawo cechowe 
ograniczało w pewnej mierze władzę mistrza. W literaturze wyrażono pogląd, że z tego 
względu może ono zostać potraktowane jako zalążek działalności ochronnej, którą potem 
państwo roztoczyło nad światem pracy5.

Przez wieki w sferze pracy następowały zmiany. W czasach nowożytnych pańszczyznę 
stopniowo zastępowano czynszem pieniężnym, a formy zależności zmieniały się oraz 
ulegały osłabieniu. Jednak w zasadniczym zrębie feudalne podporządkowanie funkcjo-
nowało aż do czasów rewolucji francuskiej. Dopiero bowiem rewolucja z 1789 roku 
z hasłami wolności i liberalizmu przyniosła przełom w ówczesnych stosunkach społecz-
nych i gospodarczych oraz zapoczątkowała epokę kapitalizmu. Przemianom politycznym 
towarzyszył postęp techniczny, który w XIX wieku nabrał olbrzymiego przyspieszenia 
i spowodował rewolucję przemysłową. 

Wskazane zjawiska zapoczątkowały zupełnie nowe trendy w dziedzinie świadczenia 
pracy. Manufaktury zostały w krótkim przedziale czasowym zastąpione fabrykami, w któ-
rych produkcja była prowadzona przy użyciu maszyn. Proces szybkiego uprzemysłowienia 
zrodził nieznane wcześniej zapotrzebowanie na siłę roboczą. W rezultacie pojawiła się 
na masową skalę praca najemna, która to forma świadczenia pracy zastąpiła feudalne 
poddaństwo. W początkowym okresie rozwoju kapitalizmu kwestie zatrudnienia były 
regulowane w ramach stosunków prywatnoprawnych. Dlatego też przydatne okazało się 
nawiązanie do tradycji rzymskiej umowy locatio conductio operarum. Jak już wspomnia-
no, umowa ta traktowała pracę ludzką jako swego rodzaju towar.

W ówczesnych rozwiązaniach prawnych na pierwszy plan wysunęła się zasada swo-
body umów, która w pełni odpowiadała hasłom liberalizmu oraz wolności jednostki. 
Zgodnie z art. 1134 Kodeksu Napoleona „umowy legalnie zawarte mają moc ustawy dla 
tych, którzy je zawarli”. W sferze wykonywania pracy zastosowanie znalazła wolność 

3 Tamże, s. 4. 
4 T. Zieliński, Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, Katowice 1979, s. 76.
5 Tak T. Zieliński, dz. cyt., s. 79–80. Z perspektywy historycznej można również wskazać rozwiązania 

prawne, które dotyczyły działalności zarobkowej specyfi cznych grup zawodowych. Zob. np. T. Maciejewski, 
Prawo pracy w wilkierzu Miasta Gdańska z 1761 r., [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu 
prawa. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, 
„Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XVII, Gdańsk 2007, s. 153 i n. Autor omawia między innymi „morskie 
prawo pracy” XVIII wieku, przedstawiając uprawnienia kapitana statku oraz sytuację prawną załogi. 
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kontraktowania, która podlegała jedynie szczątkowym ograniczeniom6. Pracę najemną 
wykonywali więc ludzie formalnie wolni, którzy z teoretycznego punktu widzenia mieli 
swobodę w zakresie podejmowania i świadczenia pracy. Formalnemu równouprawnieniu 
towarzyszyła jednak faktyczna nierówność ekonomiczna. W rzeczywistości pracodawca 
jednostronnie określał warunki zatrudnienia. Można nawet stwierdzić, że pracownik stał 
się w procesie produkcji sui generis „dodatkiem”7. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska, które występowały na margi-
nesie głównego nurtu wydarzeń. Pierwszym było wykształcenie szczególnej umowy dla 
niektórych kategorii pracowników, a mianowicie tych dysponujących wysoką wiedzą 
i kwalifi kacjami. Jak pisze F. Zoll, chodzi o „umowy, które wielkim centrom ekonomicz-
nym, kolejom żelaznym, bankom, zakładom ubezpieczeń, wielkim przedsiębiorstwom 
handlowym, przemysłowym, górniczym, rolnym itp. narzucili ci, którzy za te przedsiębior-
stwa działać i myśleć mają, jako ich funkcjonariusze, dyrektorowie, sekretarze, skarbnicy, 
technicy, inżynierowie i inni urzędnicy prywatni”8. Jak kontynuuje cytowany autor: 

pracownik (nazwijmy go urzędnikiem prywatnym) wstępując do służby składa pisemne lub 
ustne przyrzeczenie, nawet wyjątkowo, jak przy kolejach żelaznych, umocnione przez przysięgę, 
że swemu pracodawcy (pryncypałowi) będzie wierny, posłuszny, oddany, że całą swoją pracę 
zawodową odda w usługi przedsiębiorstwa, że zachowa tajemnice fabrykacji, interesu, relacyj 
handlowych i t. d., bardzo często oprócz tego, że nie będzie zaciągał długów bez wiedzy pryncy-
pała, ani grał w gry hazardowe, że będzie trzeźwym i t. d. [...] Nawzajem pryncypał zobowiązuje 
się wobec urzędnika do wynagrodzenia stałego, czasem do dostarczania mu środków utrzyma-
nia, mieszkania, żywności. Płaca stała, niezależna nawet od chorób, ma wzrastać – im dłużej 
urzędnik pozostaje w służbie – i to albo w drodze awansu lub przez dodatki od czasu do czasu 
podnoszone, niejednokrotnie uzasadnione powiększeniem się rodziny urzędnika, a niezależnie 
od powiększenia się jego sił intelektualnych i pracowitości. [...] Jeżeli stosunek służbowy trwa 
dłuższy czas, natenczas ze strony pryncypała nie może być jednostronnie rozwiązany, chyba, 
że zajdzie przypadek przewidziany w umowie, jako przyczyna oddalenia za karę ze służby9. 

Tego rodzaju umowy z natury rzeczy mogły mieć zastosowanie tylko do wąskiego 
kręgu pracowników, a mianowicie tych, którzy z racji swojego wykształcenia i umie-
jętności mogli korzystać ze szczególnego statusu. Widać jednak, że w stosunku do nich 
praca nie była traktowana wyłącznie jako towar. Istotne znaczenie miał bowiem element 
relacji osobistych między pryncypałem a urzędnikiem, połączony z troską o podwład-
nego, a w pewnym zakresie także o jego rodzinę. Z dzisiejszej perspektywy nasuwa się 
następująca refl eksja: szczególny status osób zatrudnionych na stanowiskach samodziel-
nych i kierowniczych wcale nie jest „wynalazkiem” naszych czasów. Istniejące obecnie 
różnego rodzaju kontrakty menedżerskie są rzecz jasna zasadniczo odmienne od wskaza-

6 B. Wagner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wag-
ner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, War-
szawa 2002, s. 359–360. Autorka wskazuje, że umowa o pracę nie mogła być zawarta na czas życia pracow-
nika lub pracodawcy oraz co do zasady na okresy dłuższe niż 5 lat. 

7 Tak A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997, s. 25. 
8 F. Zoll, dz. cyt., s. 5. 
9 Tamże, s. 6. Należy przy tym zaznaczyć, że takie umowy „urzędnicze” stanowią zalążek zatrudnienia 

w sektorze publicznym, którego rozwój w wieku XX doprowadził do ukształtowania wyspecjalizowanej 
służby cywilnej działającej w interesie państwa. 
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nego rodzaju umowy. Niemniej już u początków ewolucji ustawodawstwa fabrycznego 
pracownicy o wysokich kwalifi kacjach mogli liczyć na wyjątkowe warunki zatrudnienia. 

Po drugie, warto zwrócić uwagę na zagadnienie rozstrzygania sporów związanych 
ze świadczeniem pracy. W roku 1806 na mocy dekretu Napoleona utworzono w Lyonie 
pierwszy z organów nazwanych conseil de prud’hommes. Były to pozasądowe instytucje 
powołane do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy10. Organy te istnieją do dzisiaj, choć 
oczywiście w okresie ponad 200 już lat funkcjonowania uległy one istotnym przekształ-
ceniom. Jak zwraca uwagę W. Sanetra, conseils de prud’hommes stanowiły nową jakość 
organizacyjną i ustrojową, tak jak nową jakością stało się prawo pracy. Co ciekawe, 
pojawiły się one jeszcze w czasach, w których nikt nie myślał o uformowaniu się prawa 
pracy jako odrębnej gałęzi prawa11. Od utworzenia pierwszych organów powołanych 
do rozstrzygania sporów na linii pracownik–pracodawca do upowszechnienia się idei 
sądownictwa pracy droga była rzecz jasna daleka. Warto jednak zwrócić uwagę, że już 
w początkach wyodrębniania się ustawodawstwa fabrycznego zdawano sobie sprawę, iż 
dla efektywnego rozstrzygania sporów związanych z zatrudnieniem pożądane jest stwo-
rzenie wyspecjalizowanych instytucji. 

Jak już wspomniano, obydwa zasygnalizowane zjawiska wystąpiły na marginesie głów-
nego nurtu ewolucji ustawodawstwa. Dla rozwoju prawa pracy zasadnicze znaczenie miało 
bowiem upowszechnienie na masową skalę pracy najemnej. Działalność w zakładach pracy 
obejmowała z reguły nieskomplikowane i powtarzalne czynności, które jednak nierzadko 
wymagały dużego wysiłku fi zycznego. Zatrudnieni w fabrykach pracowali zespołowo, 
w tym samym miejscu i czasie, w warunkach podporządkowania, które przejawiało się 
wydawaniem przez przełożonych poleceń dotyczących wykonywania pracy. Cywilistyczna 
tradycja rzymskiej locatio conductio operarum była przydatna na etapie przechodzenia od 
feudalizmu do kapitalizmu, ale szybko przestała odpowiadać potrzebom postępującego 
procesu uprzemysłowienia. Jak zauważył A. Raczyński, faktycznych stosunków pracy nie 
można było pogodzić z pisanymi prawami wzorowanymi na prawie rzymskim12.

W praktyce bowiem pracodawcy mogli niemal dowolnie ustalać warunki zatrudnienia, 
co połączone było z wyzyskiem na szeroką skalę. Szczególnie jaskrawym przykładem 
faktycznej nierówności stron (czy mówiąc inaczej: fabrykantów oraz robotników) był 
brak zainteresowania bezpieczeństwem w procesie pracy, a także wyjątkowo ciężkie 
zasady zatrudniania kobiet i dzieci. Istniejący stan rzeczy zrodził zapotrzebowanie na 
zupełnie nowe rozwiązania prawne. Trudno było utrzymać zasadę nieskrępowanej au-
tonomii woli jako podstawy zatrudnienia w sytuacji, gdy masowo wykonywana praca 
najemna stawała się fundamentem społeczno-gospodarczej organizacji państwa. W celu 
rozwiązywania konfl iktów społecznych oraz zapobiegania nadużyciom niezbędna oka-
zała się ingerencja instytucji państwowych. To przed nimi stanęło zadanie zapewnienia 
przynajmniej minimalnej ochrony pracownikom zatrudnionym w kopalniach, fabrykach 
i innych zakładach pracy13. 

10 Szerzej zob. W. Sanetra, W dwustulecie powołania conseils de prud’hommes, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” nr 2/2007, s. 2 i n. 

11 Tamże, s. 3. 
12 A. Raczyński, Polskie prawo pracy, Warszawa 1930, s. 5. 
13 Wprowadzanie rozwiązań dotyczących sytuacji pracowników było również wynikiem nacisku ze stro-

ny zorganizowanego ruchu robotniczego, o czym w dalszej części opracowania. 
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Pierwsza próba stworzenia ustawodawstwa dotyczącego ochrony pracy została podjęta 
w Anglii, która na początku XIX wieku była krajem najbardziej uprzemysłowionym. 
W roku 1802 wprowadzono ustawę zobowiązującą właścicieli fabryk przędzalniczych 
do wprowadzenia szeregu ulepszeń w zakresie pracy dzieci, przede wszystkim do zaka-
zu pracy nocnej i do skrócenia długości dnia roboczego do 12 godzin na dobę. W roku 
1842 wprowadzono zakaz zatrudniania pod ziemią kobiet i dzieci. W następnych latach 
ograniczono pracę kobiet i nieletnich do 10 godzin dziennie lub 58 godzin tygodniowo. 
Wskazane rozwiązania początkowo obejmowały tylko przemysł tkacki i przędzalniczy 
oraz górnictwo. Dopiero począwszy od lat sześćdziesiątych XIX wieku, przepisy te roz-
szerzono na inne gałęzie przemysłu. Reguły dotyczące ochrony pracy stopniowo były 
przyjmowane również w innych państwach, kolejno w Prusach, Francji oraz Austrii14. 

Stopniowo rację bytu zyskiwał zatem pogląd, że należy zrezygnować z traktowania 
umowy o pracę jako transakcji o charakterze wyłącznie handlowym. Odchodzono od 
doktryny nieskrępowanego liberalizmu na rzecz stanowienia norm o charakterze publicz-
noprawnym, których celem było zagwarantowanie pracownikom minimalnego poziomu 
ochrony. Początkowo regulowano kwestie wąsko rozumianego bezpieczeństwa i higieny 
pracy: wprowadzano dolne limity wieku w celu ograniczenia pracy dzieci, regulowa-
no zasady zatrudnienia kobiet, określano normy czasu pracy, ustanawiano rozwiązania 
dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z. Fenichel już w okresie mię-
dzywojennym zwrócił uwagę, że w prawie ochronnym chodzi o stosunek państwa do 
pracodawcy. Pracodawca ma nałożone przez prawo obowiązki, a ustawodawca, nakładając 
te obowiązki, kieruje się interesem społeczeństwa15.

Stopniowo uregulowania dotyczące ochrony pracy rozszerzały swój zasięg, by w wie-
ku XX objąć w zasadzie całokształt sytuacji prawnej zatrudnionych. Do dzisiaj funkcja 
ochronna dominuje w prawie pracy, a założeniem omawianej dziedziny ustawodawstwa 
jest ochrona pracownika jako słabszej strony stosunku pracy16. Z perspektywy historycznej 
należy stwierdzić, że wprowadzenie norm ochronnych o charakterze publicznoprawnym 
stanowiło zasadniczy przełom w odniesieniu do prawnej regulacji pracy zarobkowej. 
Rozwiązania te szły pod prąd dominującym w XIX wieku konstrukcjom prawnym. A. Ra-
czyński zauważył, iż „zasada swobody ekonomicznej i wolnej konkurencji panowała 
tak powszechnie, że porzucenie tej kardynalnej zasady wolności umów przy umowach 
o pracę wydawało się niepodobieństwem. Tylko pod presją czyniono wyłomy w poszcze-
gólnych dziedzinach prawa pracy”17. Z dzisiejszej perspektywy za słuszne należy uznać 
spostrzeżenie cytowanego autora z roku 1930, zgodnie z którym teoria prawa traktowała 
te zmiany „jako wyjątki, niezgodne z ogólnymi zasadami swobody umów, ale one są po-

14 Tak H. Zasztowt-Sukiennicka, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Warszawa–Wilno 1929, s. 5. Au-
torka pisze przy tym, że rozwiązania ochronne początkowo były nieskuteczne w praktyce, ale stopniowo 
nabierały znaczenia w związku z wprowadzeniem w roku 1833 niezależnej inspekcji fabrycznej.

15 Z. Fenichel, Zarys polskiego prawa robotniczego, Kraków 1930, s. 198. 
16 Szerzej zob. zwłaszcza M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 

2006, s. 56 i n. Warto w tym miejscu dodać, że prawo pracy (a w rezultacie stosowanie standardów ochron-
nych) konsekwentnie rozszerzało swój zakres podmiotowy. Początkowo jego normami byli objęci tylko ro-
botnicy, ale stopniowo regulacje rozciągano na pracowników umysłowych oraz urzędników. Współcześnie 
kontrowersyjna jest problematyka zastosowania prawa pracy do tak zwanych atypowych form zatrudnienia, 
często formalnie objętych prawem cywilnym. 

17 A. Raczyński, dz. cyt., s. 5.



776

Leszek Mitrus

czątkami nowych pojęć i nowego kierunku dostosowania prawa do potrzeb zmienionych 
warunków bytowania”18. 

Omawiając genezę prawa pracy, należy również podkreślić znaczenie ruchu robotni-
czego. Wobec faktycznej przewagi pracodawców walka o interesy pracowników mogła 
być skutecznie prowadzona jedynie przez zorganizowane zbiorowości. Konieczność 
wspólnej walki o prawa i interesy zatrudnionych legła u podstaw powstania oraz rozwo-
ju ruchu związkowego. Na początkowym etapie rewolucji przemysłowej wprowadzano 
zakazy funkcjonowania związków zawodowych, na przykład we Francji takie rozwią-
zanie zastosowała w 1791 roku Loi le Chapelier, a w Anglii Combination Act (ustawa 
o zmowach) z 1799 roku. Ruch robotniczy rozwijał się jednak na szeroką skalę i w prak-
tyce dysponował realną siłą. Zakazy działalności związkowej uchylano w poszczegól-
nych krajach w różnych okresach, by w latach siedemdziesiątych XIX wieku stopniowo 
uchwalać ustawy legalizujące istnienie związków zawodowych oraz prowadzenie sporów 
zbiorowych (na przykład w Anglii nastąpiło to w 1871 roku)19.

Przez długi czas strajk był główną metodą walki stosowaną przez organizacje związ-
kowe w celu uzyskania określonych ustępstw. Pod koniec XIX wieku organizacje te 
zdobyły nowe możliwości działania, a mianowicie usankcjonowano zawieranie układów 
zbiorowych pracy. Układy te były umowami kolektywnymi zawieranymi z pracodaw-
cami, a ich przedmiotem były warunki zatrudnienia określonych grup pracowniczych. 
Porozumienia tego typu zyskały znaczenie zwłaszcza w Niemczech, a także w krajach 
skandynawskich20. T. Zieliński zwraca uwagę, że instytucja układów zbiorowych miała 
dla formującego się prawa pracy przełomowe znaczenie21. 

Warto podkreślić, że już na wstępnym etapie ewolucji ustawodawstwa fabrycznego zary-
sował się podział na indywidualne, zbiorowe oraz ochronne prawo pracy. Podział ten znany 
jest także współczesnej doktrynie prawa pracy, a przedmiot regulacji jest obecnie powszechnie 
uważany za właściwe kryterium dla wykazania odrębności gałęziowej prawa pracy. 

Nowa dziedzina ustawodawstwa nie rozwijała się w oderwaniu od wcześniej istnie-
jących konstrukcji prawnych. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do indywidu-
alnych stosunków pracy. Początkowo treść umowy była uzależniona wyłącznie od woli 
stron, co w praktyce prowadziło do licznych nadużyć ze strony silniejszych gospodarczo 
pracodawców. Stopniowo ingerencja ustawodawcy nakładała na pracodawców różnego 
rodzaju ograniczenia co do określania warunków zatrudnienia. Spowodowało to rozbu-
dowanie treści stosunku pracy. Tak więc dziedzina indywidualnych stosunków pracy 
uległa w omawianym okresie radykalnym przeobrażeniom, a współczesny kształt umowy 
o pracę jest wynikiem długiej ewolucji rozwiązań prawnych w XIX i XX wieku. Nie ule-
ga przy tym wątpliwości, że nowoczesna umowa o pracę rozwinęła się z cywilistycznej 
koncepcji najmu usług. Współczesne prawo stosunku pracy wywodzi się genetycznie 
z prawa cywilnego.

18 Tamże, s. 6. 
19 M. Święcicki, dz. cyt., s. 73. 
20 Szerzej zob. O. Hasselbach, The Roots – the History of Nordic Labour Law, [w:] red. P. Wahlgren, 

Stability and Change in Nordic Labour Law, Sztokholm 2002, s. 11 i n. 
21 T. Zieliński, dz. cyt., s. 85. Odnośnie do rozwoju porozumień zbiorowych w Polsce zob. M. Włodar-

czyk, Historia zbiorowych porozumień normatywnych na szczeblu zakładu pracy w Polsce w latach 1918–
–1994, [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Łódź 
2007, s. 209 i n. 
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Na uwagę zasługuje też metoda stanowienia prawa pracy. Ochrona pracowników była 
realizowana przy zastosowaniu norm semiimperatywnych, dopuszczających odstępstwa 
na korzyść pracownika. Cywilistyczna metoda regulacji stosunków prawnych została do-
stosowana do potrzeb powstającego prawa pracy. Ochronne prawo pracy posługiwało się 
bowiem także metodą administracyjną, a naruszenie przepisów o ochronie pracowników 
podlegało sankcjom karnym. Zróżnicowane były zatem (i są nadal) metody regulowania 
stosunków pracy. Z kolei w dziedzinie relacji kolektywnych układy zbiorowe mają fun-
damentalne znaczenie dla stanowienia prawa pracy. Charakterystyczne dla interesującej 
nas gałęzi prawa jest bowiem to, że normy z jej zakresu mogą być przyjmowane nie tylko 
przez ustawodawcę, ale również przez zainteresowane podmioty. Podmiotami tymi są 
przedstawiciele pracowników z jednej strony oraz pracodawcy lub ich organizacje z dru-
giej. Wykształcona pod koniec XIX wieku praktyka zawierania układów zbiorowych pracy 
może być postrzegana jako zalążek partycypacji pracowniczej (czyli udziału pracowników 
w zarządzaniu zakładem pracy) w nowoczesnym znaczeniu tego pojęcia.

Z powyższych rozważań wynika, że powstanie prawa pracy jako odrębnej gałęzi usta-
wodawstwa jest rezultatem procesu, na który złożyło się wiele czynników. Przemiany, 
które doprowadziły do powstania nowej dziedziny prawa, nastąpiły w stosunkowo krótkim 
czasie, zwłaszcza w porównaniu ze starożytnym rodowodem prawa cywilnego. W XIX 
wieku Polska była pozbawiona bytu państwowego, nie można więc mówić o polskim 
ustawodawstwie fabrycznym tego okresu. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku przystąpiono do likwidacji różnic wywodzących się z systemów państw zaborczych 
oraz zaczęto przyjmować nowe regulacje z zakresu prawa pracy, często z nowoczesnymi 
jak na okres międzywojenny rozwiązaniami. Ale to już zupełnie inna historia. 

SUMMARY

About the origin of labour law

The present elaboration concerns roots and genesis of labour law. Author introduces an ancient locatio 
conductio operarum as a predecessor of an employment contract. Other types of work performance 
which existed before revolution 1789 are mentioned as well. The article concentrates, however, on the 
development of labour law since the beginnig of the 19th century. Author presents the social and eco-
nomic circumstances that led to massive development of subordinated work. Theoretical equality and 
factual inequality of parties of an employment contract caused many abuses. The necessity to restrict 
employers’ discretion and to lay down minimum standards of employee protection are presented as the 
fi rst step towards creating a new legal situation in the fi eld of employment. The development of rules 
on employee protection in the 19th century is described. The importance of activities of trade unions for 
formation of labour law is also introduced.
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