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 Przedmowa

Autorzy opracowania postawili sobie za cel kompleksowe przedstawienie wzorów, 
umów, pism i druków obejmujących większość najważniejszych instytucji indywidu-
alnego materialnego prawa pracy. Częściami składowymi poszczególnych rozdziałów 
oznaczonych kolejnymi numerami są następujące elementy: treść wzoru, uwagi i ob-
jaśnienia, orzecznictwo. Prawie każdy wzór został opatrzony komentarzem („Uwagi 
i objaśnienia”) oraz orzecznictwem SN i sądów powszechnych, ujętym w porządku 
chronologicznym (w celu łatwiejszego korzystania). W niektórych orzeczeniach 
powoływane są nieobowiązujące już przepisy, jednakże autorzy uważają za celowe 
ich przedstawienie tam, gdzie orzeczenia te zachowały swoją aktualność również 
na gruncie obecnych uregulowań. Takie ujęcie opracowania umożliwi Czytelnikowi 
znaczne poszerzenie wiadomości dotyczących danego wzoru oraz właściwe zrozu-
mienie znaczenia stosowanej regulacji prawnej.

Publikacja zawiera wzory umów, pism i druków, z których zdecydowana więk-
szość została opracowana przez autorów oraz takie, które zostały ustanowione akta-
mi prawnymi wydanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub przez organy 
administracji państwowej. W drugim wydaniu autorzy dokonali aktualizacji wzorów 
pism oraz komentarza w związku z ostatnimi, istotnymi zmianami do Kodeksu pra-
cy, w tym nowelizacji, która weszła w życie w 22.2.2016 r. i wprowadziła istotne, 
nowe regulacje dotyczące umów okresowych.

Układ wzorów materialnego prawa pracy został opracowany w sposób zbliżo-
ny do systematyki Kodeksu pracy (por. rozdział I, III, VI, VIII, IX, X). Od tej zasady 
odstąpiono w przypadkach, gdy istniała konieczność zgromadzenia pism i wzorów 
dotyczących zagadnień o szczególnej doniosłości praktycznej, uregulowanych od-
rębnymi przepisami (np. zwolnienia grupowe – rozdział IV, ochrona roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – rozdział VII). Coraz częstsze 
w praktyce zatrudnianie osób w ramach umów cywilnoprawnych (nazwanych i nie-
nazwanych), co nie jest świadczeniem pracy dającym status pracownika w rozumie-
niu prawa pracy, spowodowało konieczność omówienia tej kwestii w rozdziale II.
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Niniejsza publikacja może stanowić wygodne, praktyczne narzędzie pracy za-
równo dla prawnika praktyka, szczególnie radcy prawnego i adwokata, aplikantów, 
studentów prawa, jak również każdego pracodawcy, pracownika oraz osób poszu-
kujących rozwiązania konkretnych problemów dotyczących prawa pracy.

Autorzy mają nadzieję, że wzory okażą się przydatne w praktyce i spotkają się 
z życzliwym przyjęciem ze strony Szanownych Czytelników.

Warszawa, czerwiec 2017 r.

adw. dr Stanisław Piwnik
adw. Mateusz Tomicki
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