
Wstęp 

Zwolnienie pracownika to prawie zawsze wydarzenie stresujące dla każdej ze stron stosunku 

pracy. Dla pracownika rozstanie z firmą oznacza konieczność znalezienia nowego źródła 

utrzymania, co w czasach kryzysu gospodarczego nie jest zadaniem łatwym. Dla pracodawcy 

rozwiązanie umowy z pracownikiem wiąże się z wieloma dylematami organizacyjnymi, 

prawnymi i etycznymi. 

Książka, którą trzymacie Państwo w ręku, to przewodnik po zawiłościach związanych ze 

zwalnianiem pracowników. Zawarto w niej setki podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących 

interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych.  

W Nawigatorze zastosowano wygodny układ treści, tj. przyporządkowano je do 

poszczególnych artykułów ustawy. Nie jest to jednak klasyczny komentarz prawniczy do 

ustawy lecz bardzo kompleksowa baza wiedzy dla praktyków. Treści zostały 

wyselekcjonowane pod kątem pytań kierowanych codziennie przez specjalistów kadrowych i 

pracodawców do znanego portalu EkspertKadrowy.pl (obecnie EkspertBeck.pl moduł Kadry i 

płace). Dzięki temu Nawigator nie zawiera rozważań teoretycznych, lecz treści 

odpowiadające bardzo dokładnie potrzebom użytkowników.  

Przystępna forma nie oznacza w tym przypadku powierzchownego ujęcia tematów. 

Nawigator pomoże Państwu rozwiązać problemy bardzo skomplikowane, wymagające 

analizy orzecznictwa sądowego z wielu lat oraz dużego doświadczenia. 

Co wyróżnia naszą publikację to jednolity, uporządkowany i przejrzysty schemat prezentacji 

 poszczególnych zagadnień:  

 treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem (w razie potrzeby 

podzielonym na bardziej szczegółowe zagadnienia 

 odwołania do orzecznictwa – wyroki i postanowienia sądów w omawianych 

kwestaich, stanowiska urzędowe 

 rozwiązania „z życia wzięte” – pogłębiona analiza wybranych problemów 

specjalistów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl  

Umieszczone w Nawigatorze wskazówki obejmują swym zakresem wszystkie przepisy 

Kodeksu pracy regulujące problematykę rozwiązywania stosunków pracy (począwszy od art. 

32 do art. 67 KP). W całości skomentowana została także ustawa o zwolnieniach grupowych 

(z wyjątkiem przepisów nowelizujących inne akty prawne). 

Dodatkowo, na końcu opracowania, zamieściliśmy zestawienia przydatnych w codziennej 

pracy narzędzi: wzory i kalkulatory a także zestawienia tabelaryczne najistotniejszych 

informacji pomocnych  w procesie zwolnień. 

Wraz z wersją drukowaną Czytelnik otrzymuje dostęp do Nawigatora w wersji on-line, z 

której będzie mógł pobrać wszystkie wzory i kalkulatory wymienione w publikacji. 

Warto także wspomnieć, że orzecznictwo pochodzi z bazy SIP Legalis, w której znajduje się 

wiele niepublikowanych rozstrzygnięć sądowych.  



Życząc, aby zwolnienia pracowników miały w Państwa firmach miejsce jak najrzadziej 

zapraszamy do korzystania z Nawigatora w tych wszystkich sytuacjach, gdy potrzebne są 

Państwu bardzo konkretne rozwiązania ujęte w przystępny i praktyczny sposób. 
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