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Przedmowa

Wydany w serii Dużych Komentarzy Becka Komentarz do Kodeksu pracy jest przeznaczony
przede wszystkim dla prawników zawodowo zajmujących się prawem pracy, a więc sędziów
sądów pracy, radców prawnych, adwokatów i prokuratorów, państwowych inspektorów pracy,
ale – ze względu na swój charakter – również dla pracowników służb personalnych, działaczy
związków zawodowych, a także przedstawicieli organizacji pracodawców. Przydatny może być
również dla studentów piszących prace magisterskie dotyczące zagadnień związanych z prawem
pracy, jak i dla aplikantów przygotowujących się do egzaminów do zawodów prawniczych.

Komentarz jest dziełem zbiorowym, niemniej za poszczególne fragmenty odpowiedzialni są
wyłącznie ich autorzy. Ze względu na charakter komentarza wykorzystano w nim w szerokiej
mierze orzecznictwo sądowe, w tym również z okresu przed wydaniem Kodeksu pracy,
w zakresie, w jakim można je uznać za aktualne. W zestawieniach literatury ujęto tylko
te pozycje, które autorzy uważali za ważne, a jednocześnie łatwo dostępne i przydatne dla
bieżącej praktyki stosowania prawa, z pominięciem innych, zwłaszcza starszych opracowań,
odnoszących się do zmienionego już stanu prawnego. Natomiast starano się zamieścić pełną
informację o publikacji glos, ze względu na ich przydatność praktyczną dla bieżącego
i przyszłego stosowania prawa, choć – z reguły – bez szerszej polemiki z ich autorami,
wyrażającymi często osobiste poglądy na określony problem. Starano się bowiem przedstawić
przede wszystkim stan aktualnie ogólnie przyjętej interpretacji przepisów Kodeksu pracy
z uwzględnieniem ich „prounijnej” wykładni. Stąd też szerokie wykorzystanie orzecznictwa
Sądu Najwyższego posiadającego zasadnicze znaczenie w kształtowaniu tej wykładni, a tam
gdzie było to zasadne również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku
starszego orzecznictwa starano się też wskazać na orzeczenia z ostatniego okresu, potwierdzające
aktualność przyjętego poprzednio kierunku wykładni. W razie braku orzecznictwa zapadłego
w stosunku do określonego problemu (co występuje odnośnie do nowych lub zmienianych
przepisów do czasu rozpatrzenia ich, zwłaszcza przez Sąd Najwyższy) starano się możliwie
obiektywnie uzasadniać stosowny kierunek interpretacji.

Obecnie Wydawnictwo C.H.Beck przekazuje zaktualizowane 13. wydanie Komentarza do
Kodeksu pracy uwzględniające wiele jego nowelizacji dokonanych w odniesieniu do jego
poprzedniego wydania. W Komentarzu wskazano również na te przepisy, których stosowanie
uległo modyfikacji w okresie pandemii COVID-19.

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę, iż od bieżącego wydania skład autorów Komentarza
uległ rozszerzeniu i obecnie obejmuje on 20 osób reprezentujących siedem ośrodków
akademickich. Taki skład autorski umożliwi zapoznanie się z dorobkiem różnych szkół prawa
pracy, co mamy nadzieję, że spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Warszawa, czerwiec 2021 r. prof. dr hab. Wojciech Muszalski
dr hab. Krzysztof Walczak
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