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Poznanie prawa wymaga znajomości ustawodawstwa, orzecznictwa i poglądów dok-
tryny. W przypadku prawa pracy orzecznictwo Sądu Najwyższego odgrywa szczególną 
rolę. Stanowi ono odbicie licznych sporów, jakie toczone są przed sądami pracy oraz 
aktywności Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyż-
szego w zakresie rozpatrywania skarg kasacyjnych i zagadnień prawnych, przekazanych 
do rozstrzygnięcia przez sądy niższych instancji. Przeważająca część tego orzecznictwa, 
w tym w założeniu uchwały, ważniejsze wyroki i postanowienia są publikowane. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne przepisów 
prawa. Częste i rozległe zmiany prawa pracy, w tym także Kodeksu pracy, wymagają 
obszernej wykładni nowych przepisów. Szereg orzeczeń zawiera też tezy, które pozwalają 
lepiej zrozumieć obowiązujący stan prawny. Coraz szerzej pojawia się również potrzeba 
sięgania do prawa wspólnotowego przy wykładni przepisów polskich. W orzecznictwie 
Sądu Najwyższego znajdują również odbicie nowe zjawiska występujące w prawie pracy, 
jak zwłaszcza problematyka porozumień zbiorowych czy równego traktowania. Wiele 
zagadnień jest na tyle złożonych, że mamy do czynienia z „rozbieżnym” orzecznictwem 
Sądu Najwyższego. Niekiedy istotne problemy prawne zostają również rozstrzygnięte 
w orzecznictwie sądów apelacyjnych, co znalazło kilkakrotne odbicie w niniejszym 
zbiorze. Coraz częściej sprawy z zakresu prawa pracy są także przedmiotem wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ występuje potrzeba oceny zgodności z Konsty-
tucją niektórych przepisów prawa pracy. Dlatego też w zbiorze znalazło się jedno z naj-
ważniejszych orzeczeń Trybunału dotyczące statutu jako źródła prawa. 

 Inicjatywę opracowania zbioru najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa pracy pod-
jęła grupa młodych, ale już doświadczonych prawników, specjalizujących się w prawie 
pracy i prawie cywilnym, związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, przez odbyte tam studia doktoranckie i dalsze zatrudnienie. W ten sposób 
nieodległe doświadczenie osób studiujących ten przedmiot połączyło się z prowadzeniem 
intensywnych badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. Dlatego też zbiór orzeczeń 
został przygotowany przede wszystkim z myślą o osobach studiujących prawo pracy. 
Może on być również wykorzystywany przez osoby przygotowujące się do egzaminów 
magisterskich i aplikacyjnych oraz przez wszystkich, którzy zajmują się stosowaniem 
i wykładnią prawa pracy, w tym także sędziów, adwokatów czy radców prawnych. 

Opracowanie zawiera 391 orzeczeń Sądu Najwyższego. Do niewątpliwych zalet niniej-
szego zbioru należy umiejętny dobór orzeczeń, ich klasyfikacja, jak i przede wszystkim 
ich opracowanie. Przy doborze orzeczeń kierowano się przede wszystkim ich wartością 
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dydaktyczną oraz znaczeniem dla praktyki. Podział orzeczeń nawiązuje w dużym stopniu 
do systematyki Kodeksu pracy, nieznacznie zmodyfikowanej na potrzeby tego zbioru. Po-
szczególne orzeczenia bardzo trafnie zostały ograniczone do najważniejszych elementów: 
sentencji orzeczenia, syntetycznego przedstawienia stanu faktycznego oraz najważniej-
szych argumentów z uzasadnienia. Każde z orzeczeń zostało poprzedzone określeniem 
problemu prawnego, który w nich występuje. Pozwala to Czytelnikowi łatwo wybrać 
interesujące go orzeczenia, jak również zapoznać się z ich istotą, bez konieczności po-
znawania rozległego uzasadnienia, nierzadko poruszającego także wątki uboczne. Każde 
z orzeczeń zawiera określenie jego rodzaju (uchwała, wyrok, postanowienie), datę jego 
wydania, sygnaturę oraz miejsce publikacji (bądź informację, że orzeczenie jest niepu-
blikowane), jak również informację o jego glosowaniu. Umożliwia to powoływanie się 
na nie lub ewentualnie sięgnięcie do pełnego tekstu orzeczenia lub glosy.

Wszystko to pozwala polecić niniejszy zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i innych 
sądów jako cenny materiał dydaktyczny i poznawczy. 
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