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SŁOWO WSTĘPNE
Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi graficzne ujęcie kluczowych
instytucji i mechanizmów z zakresu prawa pracy – zarówno indywidualnego, zbiorowego, jak i procesowego – oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W wymiarze
przedmiotowym obejmuje także wybrane konstrukcje szeroko pojętego prawa zatrudnienia, odnosząc się do poszczególnych konstrukcji relacji niepracowniczych
o zróżnicowanym charakterze.
Biorąc pod uwagę przyjęty sposób prezentacji zagadnień przy wykorzystaniu formuły diagramów ujętych w sposób modelowy, można założyć, że będzie stanowiło
efektywne i przystępne narzędzie umożliwiające przyswajanie oraz usystematyzowanie wiedzy przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników
rozmaitych szkoleń przedmiotowych, a także praktyków prawa pracy. Tego rodzaju
refleksja skłania do wniosku, że korzystanie z niniejszego opracowania winno służyć
także dydaktykom prawa pracy, w szczególności w toku procesu przygotowywania
materiałów do zajęć. Zaprezentowana forma graficzna – diagramy i tabele – jest dla
Czytelników niezwykle czytelna, co niewątpliwie przekłada się na zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w stosunkach zatrudnienia.
W odniesieniu do wydania z 2016 r. opracowanie zostało zaktualizowane poprzez
weryfikację zawartości poszczególnych schematów oraz opracowanie nowych, tak by
w pełni odzwierciedlało zmiany legislacyjne oraz nowe poglądy doktryny prawa pracy.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że opracowanie nie posiada przymiotu kompleksowości. Stanowi dydaktyczne uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych pod red. Krzysztofa W. Barana, którego znajomość jest niezbędna do zrozumienia i opanowania materii opracowania. Obie pozycje wydawnicze pozostają w relacji
komplementarnej, a korzystanie z obu w toku eksploracji zagadnień prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych z pewnością uczyni ten proces bardziej efektywnym.
Kraków, 1.09.2020 r.
Justyna Czerniak-Swędzioł
Mariusz Lekston
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Rozdział I

POJĘCIE, SYSTEMATYKA I ZAKRES
PRZEDMIOTOWY PRAWA PRACY
1. Definicja i systematyka prawa pracy
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Rozdział I. Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy
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Dział pierwszy. Część ogólna prawa pracy
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Rozdział II

FUNKCJE PRAWA PRACY
1. Charakterystyka funkcji prawa pracy
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Publikacja w innowacyjny sposób prezentuje w formie diagramów najważniejsze
zagadnienia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Została opracowana na
podstawie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod
redakcją Krzysztofa W. Barana, który uzupełnia poprzez graficzne usystematyzowanie
przedstawianych tam informacji (w postaci schematów i tabel).
Szczególną uwagę zwrócono na ostatnie zmiany w prawie pracy, w tym odnoszące się
do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz zmienionego
katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.
Celem książki, która powstała z myślą o studentach prawa i administracji oraz innych
kierunków, jest pomoc w przygotowaniu się do egzaminu. Będzie ona przydatna również
dla praktyków prawa pracy oraz w nauce do egzaminów na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną bądź do egzaminów końcowych. Ponadto zawarte w niej gotowe formuły
dydaktyczne posłużą nauczycielom akademickim jako źródło materiałów do zajęć.
Justyna Czerniak-Swędzioł – doktor nauk prawnych; nauczyciel akademicki z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); wykonuje zawód
radcy prawnego, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i prawa ubezpieczeń
społecznych.
Mariusz Lekston – doktor nauk prawnych; nauczyciel akademicki z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym; prorektor ds. organizacyjnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu, wykonujący w imieniu Uczelni czynności z zakresu prawa pracy.
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