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Szanowni Państwo,

od ukazania się we wrześniu 2015 r. pierwszego wydania publikacji Praxis Prawo pracy dla 
sędziów i pełnomocników, celowość istnienia na rynku jak nazwaliśmy ją wówczas „publikacji 
środka”, która w jednym miejscu omawiałaby w całościowy i praktyczny sposób problematykę 
materialnego i procesowego prawa pracy z podaniem niezbędnych wzorów dokumentów i pism 
procesowych z równoczesnym odwołaniem się do dorobku nauki i orzecznictwa nie tylko że 
nie straciła na aktualności ale ze względu na „inflację” przepisów w zakresie szeroko rozumia-
nego zatrudnienia oraz różną ich interpretację dokonywaną przez organy kontrolne wydaje 
się, że jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Mając świadomość, że na rynku wydawniczym jest wiele publikacji związanych z proble-
matyką szeroko rozumianego prawa pracy (i to zarówno materialnego, jak i procesowego), 
postawiliśmy sobie za cel, aby nasze opracowanie nie ograniczało się jedynie do cytowania 
tekstów przepisów z podaniem prostych przykładów (jak ma to często miejsce w tzw. porad-
nikach praktycznych) ani też, z drugiej strony, nie tworzyło głównie problemów badawczych 
bez podania odpowiedzi (co jest domeną opracowań tzw. ściśle naukowych).

Aby zrealizować ten cel stworzyliśmy multidyscyplinarny i chyba najbardziej liczny na 
rynku zespół składający się z 30 autorów, których praca, mamy nadzieję, odpowie na potrzeby 
nawet najbardziej wymagających Czytelników. W skład zespołu wchodzą bowiem uznani na 
rynku praktycy, od wielu lat zajmujący się stosowaniem prawa pracy (adwokaci, radcowie 
prawni, konsultanci biznesowi), przy czym część z nich w przeszłości pełniła funkcje sędziów 
oraz inspektorów pracy, co umożliwia im spojrzenie na wiele analizowanych problemów 
z różnorodnej perspektywy. W zespole autorów nie zabrakło też praktyków-naukowców, którzy 
poza ekspertyzą doradczą zajmują się również doktryną prawa pracy, przez co ich opracowa-
nia zawierają aksjologiczne podstawy poszczególnych instytucji prawnych, bez znajomości 
których trudno jest zrozumieć sens ich wprowadzenia do porządku prawnego, a więc i ich 
interpretację. Dlatego też dogmatyka w naszym dziele ma na celu wyjaśnienie przepisów, a nie 
opis instytucji prawnej jako takiej – co różni niniejsze opracowanie od typowego komentarza.

Pragniemy wreszcie zwrócić uwagę, że również struktura publikacji ma unikatowy cha-
rakter. Książka zawiera bowiem omówienie węzłowych instytucji prawa zatrudnienia w oparciu 
o literaturę przedmiotu oraz bogate orzecznictwo, które są uzupełniane licznymi przykładami 
opartymi na osobistych doświadczeniach autorów. W ramach poszczególnych rozdziałów pu-
blikacja zawiera też czytelne przedstawienie obowiązanego stanu prawnego w danym zakresie, 
wraz ze wskazówkami praktycznymi oraz odwołaniem do praktyki orzeczniczej oraz innych 
omawianych instytucji.

Z nadzieją, że przygotowana pod naszą redakcją publikacja okaże się przydatna w praktyce, 
czekamy na wszelkie uwagi i sugestie, które umożliwią nam na jeszcze lepsze sprostanie Państwa 
oczekiwaniom w kolejnych wydaniach.
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