
Przedmowa

Polskie prawo urlopowe na przestrzeni ostatnich lat uleg³o
kilku znacz¹cym nowelizacjom. Wystarczy wskazaæ na ustawy
z 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) czy z 5.11.2009 r. (Dz.U.
Nr 219, poz. 1704), zmieniaj¹ce odpowiednie przepisy Kodeksu
pracy. Od 1.1.2010 r. przemodelowano te¿ znacznie system urlo-
pów zwi¹zanych z rodzicielstwem. Dlatego pomimo faktu, ¿e dok-
tryna i judykatura chêtnie zajmuj¹ siê interpretacj¹ przepisów urlo-
powych, w dalszym ci¹gu jest to materia, która przysparza sporo
k³opotów osobom stosuj¹cym prawo w praktyce. W szczególnoœci
problematyczne s¹ zasady obliczania urlopów, wyp³aty ekwiwalen-
tu urlopowego, udzielania urlopów macierzyñskich, ojcowskich
i zwi¹zanej z tym dokumentacji, jak i poszczególne ¿yciowe wy-
padki, które czêsto wymagaj¹ twórczej interpretacji postanowieñ
kodeksowych. Kontrowersje wynikaj¹ po czêœci z czêstych zmian
prawa, a po czêœci s¹ efektem znacznego rozdrobnienia przepisów
urlopowych. Znajduj¹ siê one bowiem w kilkudziesiêciu aktach
o randze ustawowej, które s¹ uzupe³niane przez ca³y wachlarz ak-
tów wykonawczych. Ponadto zgodna z przepisami praktyka, która
stanowi dope³nienie ka¿dej instytucji prawnej, jest w przypadku
urlopów wyj¹tkowo niejednoznaczna. Przes¹dza o tym nie tylko
charakter prawa urlopowego, w którym przecie¿ pewna elastycz-
noœæ jest jak najbardziej po¿¹dana, ale równie¿ doœæ szerokie pole
do swobodnej wyk³adni przepisów. Dlatego nietrudno jest znaleŸæ
kilku pracodawców, którzy nawet dzia³aj¹c w bezpoœredniej blisko-
œci stosuj¹ odmienne zasady urlopowania pracowników.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom pracodawców oddajemy do
r¹k Czytelników komentarz do prawa urlopowego, który dog³êbnie
i szczegó³owo omawia konkretne problemy, na które mo¿na siê na-
tkn¹æ w codziennej pracy zawodowej. Autor stara³ siê uj¹æ wiedzê
systematycznie i syntetycznie, tak by unikaj¹c teoretyzowania
skupiæ siê na problemach mog¹cych rzeczywiœcie mieæ miejsce
w praktyce, co jest poparte doœwiadczeniem w obs³udze prawnej
licznych pracodawców. W komentarzu wskazuje na mo¿liwe
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pu³apki w przepisach, eksponuje zagro¿enia i podaje proste sposo-
by na ominiêcie niebezpiecznych miejsc. Znajomoœæ prawa to bo-
wiem jedno, a umiejêtne z niego korzystanie to ju¿ zupe³nie inna
sprawa. Lektura komentarza z pewnoœci¹ u³atwi stosowanie prze-
pisów i pozwoli na unikniêcie pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoœci,
dlatego zachêcam do lektury.

W komentarzu uwzglêdniono stan prawny na 1 maja 2010 r.,
a szczególnie du¿o uwagi poœwiêcono ostatnim nowelizacjom urlo-
pów zwi¹zanych z rodzicielstwem.

Warszawa, 1 marca 2010 r. Autor
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