
05.05.2020 klasa IIc  Podstawy przedsiębiorczości. 

Temat: Zatrudnienie-zasady prawa pracy. 

W oparciu o zamieszczony poniżej materiał, wypisz  i omów 7 zasad prawa pracy. 

 

7 zasad prawa pracy 

 

 

Podstawowe zasady prawa pracy wynikają z przepisów zawartych w rozdziale II Kodeksu 

pracy. Ustawa dostępna jest Internetowym Systemie Aktów Prawnych: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.  

1. Prawo do pracy 

Nie mamy obowiązku pracować, ale ustawodawstwo pracy gwarantuje nam taką możliwość. 

Państwo podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia poziomu bezrobocia i 

aktywizowania osób, które pozostają bez zatrudnienia.  

2. Swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy 

Prawo pracy gwarantuje nam również możliwość dokonania wyboru zawodu. Nawiązanie 

stosunku pracy, a także ustalenie warunków i płacy wymaga oświadczenia woli pracodawcy i 

pracownika. Mimo zgodności z przepisami, stosunek pracy nie zaistnieje, jeśli pracodawca i 

pracownik nie będą jednomyślni co do chęci jego zawarcia.  

3. Poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika 

Zasada ta wynika z art. 111 kodeksu pracy. Przykładem naruszenia godności pracownika jest 

słowna zniewaga. Katalog dóbr osobistych znajdziemy w art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku – Kodeks cywilny: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. 

Wśród nich znajdują się m.in.: wizerunek, nazwisko lub pseudonim, tajemnica 

korespondencji, wolność, cześć, swoboda sumienia itd. Pracodawca dopuszcza się łamania 

prawa, kiedy np. obraża pracownika czy przegląda jego pocztę elektroniczną.  

4. Równość pracowników, zakaz dyskryminacji 

Pracownicy wykonujący te same obowiązki mają równe prawa. Oznacza to na przykład, że 

jeśli mężczyzna i kobieta pracują na takich samych stanowiskach i powierza im się jednakowe 

zadania, jedno z nich nie może zarabiać więcej ze względu na płeć. Zgodnie z zasadami 

prawa pracy niedopuszczalna jest dyskryminacja pracownika ze względu na rasę, wyznanie, 

narodowość czy poglądy polityczne. 

5. Prawo do godziwego wynagrodzenia 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://porady.pracuj.pl/dyskryminacja-w-miejscu-pracy-jak-reagowac/


Jako pracownicy mamy prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Zarobki muszą być 

adekwatne do rodzaju obowiązków, jakie wykonujemy, a także do posiadanego przez nas 

doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. W dochodzeniu roszczeń dotyczących płacy 

pomaga np. ustalenie przez rząd wysokości wynagrodzenia minimalnego.  

6. Ochrona uprawnień pracowników, prawo pracowników i pracodawców do tworzenia 

i przystępowania do organizacji zawodowych 

Pracownicy i pracodawcy mogą zrzeszać się, aby skuteczniej bronić swoich praw i 

przywilejów. Warunki i zasady, zgodnie z którymi takie grupy są zakładane i funkcjonują, 

określa m.in. ustawa o związkach zawodowych oraz ustawa o organizacjach zawodowych.  

7. Partycypacja pracownicza 

Jako pracownicy możemy m.in. uczestniczyć w zarządzaniu zakładem pracy (pośrednio lub 

bezpośrednio), wyrażać opinie i uzyskiwać informacje. Z przysługujących uprawnień 

korzysta się na przykład za pośrednictwem związków zawodowych lub pozazwiązkowych 

instytucji partycypacji. Zakres działań, jakie mamy prawo podejmować, został ustalony w 

odrębnych przepisach.    
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